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ADRIAEN BROUWER: ZELFPORTRET.
(Mauritshuis, den Haag).
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Adriaen Brouwer en de ontwikkeling zijner kunst
IN 1905 noodigde ons Antwerpen op de mooie Jordaens-tentoonstelling en het volgend
jaar gaven de Rembrandt-feesten in Holland aanleiding tot een spontane uiting van
geestdrift. Middelerwijl ging het derde eeuwfeest van Adriaen Brouwer in stilte
voorbij.
De geboorte-datum van den kunstenaar (1605 of 1606), staat nog niet geheel vast,
maar dat ware toch al een heel weinig afdoende reden om dit buitengewone genie
de eer te onthouden, die hem toekomt.
Brouwer is, al klinkt zijn naam gemeenzaam, over 't algemeen toch weinig bekend.
In de meeste musea zijn z'n werken zeldzaam en wie de Pinacotheek te München
niet heeft bezocht, kan zich maar een onvolledig denkbeeld van den schilder maken.
Hij wordt dikwijls als een genre-schildertje beschouwd en men sluit hem buiten de
rij der heel grooten.
Nu er van een tentoonstelling van 's kunstenaars werk, de eenige doeltreffende
hulde, niets is gekomen, scheen het mij gepast om, naast enkele meer beroemde
werken, een aantal onuitgegeven of weinig bekende stukken openbaar te maken,
waarvan de meeste zich in beroemde verzamelingen te Parijs bevinden(1).
De Pinacotheek in München, met haar zeldzaam geheel van achttien stukken van
den Meester, heeft den naam van de eenige plaats te zijn waar men Brouwer's kunst
in haar volle ontluiking kan bewonderen. En toch is de Parijsche reeks, die we hier
afbeelden, zeker niet minder belangrijk, eerstens wat betreft hun aantal, want in welke
andere hoofdstad vindt men zooveel stukken van den Meester bijeen? en vervolgens
om hun verscheidenheid, die alle zijden dezer machtige en afwisselende kunst doet
uitkomen. Het landschap bijv., een der verrassendste kanten in het werk van Brouwer,
dat in München geheel ontbreekt, is er goed vertegenwoordigd.

(1) Ik stel er prijs op om hier den verzamelaars dank te zeggen voor hun bereidwilligheid in het
bezorgen der fotografieën van de schilderijen in hun bezit.
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We hebben getracht onze afbeeldingen in ongeveer chronologische volgorde te
rangschikken, hetgeen ons veroorloven zal om Brouwer na te gaan in zijn
opeenvolgende overgangen, van den aanvang af tot aan zijn laatste dagen.
Niets is aantrekkelijker dan om de geleidelijke ontwikkeling van dezen kunstenaar
te volgen. Brouwer's loopbaan was maar kort, zeker niet langer dan 17 jaren, maar
die zich binnen een der belangrijkste tijdvakken van de kunstgeschiedenis afspelen.
Het was het tijdstip, waarop de Vlaamsche en de Hollandsche kunst meer en meer
hun karakterverschillen uit deden komen en zich in onderscheidene en vaak
tegenovergestelde richtingen bewogen.
Het levenswerk van Brouwer heeft van deze belangrijke crisis de sporen bewaard.
Zijne zwerftochten door beide landen stelden hem aan de meest uiteenloopende
invloeden bloot. Een keur van Hollanders en Vlamingen heeft meegeholpen bij de
vorming zijner kunst, die, zooals we zullen zien, geheel op traditie berustte. Het was
Frans Hals zelf die zijner voorzichtige techniek meer lenigheid en gemakkelijkheid
leerde. Rubens heeft hem vervolgens een meer objectieve opvatting ingegeven en
vooral dat streven naar een afgeronde compositie, die soms aan den ‘grooten stijl’
raakt en zelfs aan zijne platste onderwerpen iets heldhaftigs en beslissends verleent.
Door het feit van deze dubbele opleiding kan geen der beide landen hem geheel
tot de zijne rekenen. Brouwer was nog een Nederlandsch Meester, zooals de vorige
eeuwen ze hadden gekend. Hij is een der laatsten geweest die met éen penseel de
Hollandsche teerheid en de vurigheid der Vlamingen wist te vertolken.
Zoo stelden dan ook Vlamingen en Hollanders hem gelijkelijk op prijs. Hij werd
ontvangen met éen zelfde geestdrift door de meest merkwaardige geesten van beider
ras. Rembrandt bezat tusschen de verbazende schatten van zijn particulier kabinet
acht stukkies, waaronder toen reeds twee copieën en een boek vol van de tegenwoordig
zoozeer gezochte schetsen. Rubens van zijn kant telde in zijn verzameling 17 stukken
van Brouwer, die zoo'n beetje zijn beschermeling was.
En wat hij was in zijn eigen tijd, is Brouwer na zijn al te vroegen dood gebleven:
de lieveling van een kenners-keur. Alleen de Engelschen hebben hem nooit op de
juiste waarde geschat. Men vraagt zich af of hun puritanisme ditmaal hun breed en
open oordeel bedroog. Met uitzondering van twee landschappen, zijn de weinige,
zich in Engeland bevindende stukken onbelangrijk. Alleen de prachtige Tabakskroeg
in het Museum te Dulwich(1) is van allereersten rang. Maar men behoeft zich niet te
verbazen dat een volk, dat Ruskin

(1) Een kopie naar dit stuk, al van 1640, bevindt zich te Brussel in de verzameling van den
Hertog van Arenberg.
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heeft voortgebracht een schilder verwaarloosde die de knip slechts verliet om het
rookershol binnen te treden en wiens leven naar alle waarschijnlijkheid alles behalve
stichtelijk verliep.(1)

ADRIAEN BROUWER: De Dorpsbarbier.
(Verz. Maurice Kann, Parijs).

De anecdoten zijner biografen, onjuist in allerlei bizonderheden, geven niettemin,
zooals uit betrouwbare bescheiden blijkt, een tamelijk juisten indruk van dit
Z i g e u n e r s l e v e n , dat in zekere trekken herinnert aan dat van François Villon en
zooveel anderen en waarin het tooneel, de krijg en het gevang een belangrijke plaats
hebben ingenomen.
Niettegenstaande dit kortstondige, ongeregelde leven liet Brouwer een tamelijk
belangrijk oeuvre na, dat geschat mag worden op een 125 à 150 schilderijen, met
inbegrip van enkele composities, alleen in plaatsnede bewaard of vermeld in
boedelbeschrijvingen. Tot onze spijt beschikken wij niet over de noodige ruimte om
over Brouwer als teekenaar genoegzaam uit te weiden. Wij zullen enkel zeggen dat
zijne teekeningen door hun techniek en hun geest tegelijk aan Rembrandt en aan het
beste wat Japan voortbracht, doen denken.
Adriaen Brouwer werd te Oudenaarde geboren in 1605 of 1606. Volgens

(1) De National Gallery bezit geen enkel schilderij van Brouwer. Sedert enkele maanden wordt
er een Interieur van een Herberg tentoongesteld, eigendom van Sir Hickman Bacon, een
onbetwistbaar werk van den meester, van groote afmeting, met heerlijke details, maar nogal
onsamenhangend in de compositie.
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een goed gestaafde overlevering schilderde zijn vader kartons voor de tapijten die
in die stad geweven werden; men mag dus veronderstellen dat sinds zijn eerste jeugd
Brouwer met schildersgereedschap leerde omgaan. Dezelfde overlevering deelt ons
mee dat jonge Adriaen vóór zijn zestiende jaar het ouderlijk huis had verlaten

ADRIAEN BROUWER: Boerenrondedans.
(Verz. A. Schloss, Parijs).

Eerst in Maart 1625 vinden we hem weer te Amsterdam. Waar heeft hij de twee
of liever drie tusschenjaren gezeten, die ongetwijfeld van het hoogste belang voor
de vorming van zijn kunst geweest zijn?
Dit kan, zijn eerste werk bevestigt het duidelijk, nergens anders dan te Antwerpen
zijn geweest. Overigens ware het vrij onwaarschijnlijk dat Brouwer naar Holland
zou vertrokken zijn zonder zich op te houden in deze stad, die de bakermat der
Vlaamsche kunst was. In zijn eerste stukken spreekt duidelijk de invloed van den
grooten schilder der vorige eeuw: Peter Bruegel den Oude: het is waarschijnlijk dat
de zoon Peter Brueghel de Jonge, hem de opvatting en zelfs de techniek van zijn
beroemden vader heeft meegedeeld, wiens compositie's hij herhaalde of kopieerde,
waardoor te Antwerpen, in volle XVIIe eeuw een eigenaardig archaïstische richting
levendig bleef.
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ADRIAEN BROUWER: DE MOERDIJKSCHE BOEREN.
(Verz. Maurits Kann, Parijs).
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Het voorbeeld van Rubens integendeel heeft Brouwer's debuut geenszins beïnvloed.
Op dat oogenblik was de Grootmeester in beslag genomen door zijn werken voor
Maria van Medicis in het Luxembourg, waardoor een herhaaldelijk verblijf te Parijs
noodzakelijk was. Alleen voor Bruegel de Oudere, van wien Brouwer zonder twijfel
origineelen gezien had, ontstak hij in geestdrift, en zijn talent kreeg daardoor zijn
beslissende richting. Zoo betrad Brouwer het traditioneele pad; hij werd een
Boerenschilder.
Het kan dus niet verwonderen, dat twee karakteristieke scheppingen van zijn
eersten tijd eenmaal, volgens de uitspraak van Bürger, als ‘ellendige copieën naar
Peter Bruegel den Ouden’ beschouwd werden. Het zijn twee kleine paneeltjes in het
Rijksmuseum te Amsterdam, authentieke werkjes van den Meester.
Verder kan men uit verschillende musea en collecties een klein aantal gelijksoortige
stukjes vermelden, die nog te Antwerpen of onmiddellijk na zijn vertrek uit die stad
werden geschilderd. Alles er in is Vlaamsch: kleur, teekening, opvatting; onmogelijk
om er eenigerlei Hollandsche invloeden in te ontdekken. Een Boerengezin, onlangs
overgegaan in de verzameling van den Heer L. Nardus te Suresnes, behoort tot dezen
tijd, evenals een Interieur van een Herberg, door Dr. A. Bredius aan het Museum
van Cassel ten geschenke gegeven. We geven er drie van weer, waarvan het eerste,
uit de collectie van wijlen Maurice Kann, de Dorpsbarbiers, zeker tot zijn heel
vroegen tijd behoort. Evenals bij Bruegel den Ouden, merkt men er een neiging in
op naar de karikatuur en naar franke, krachtige, tegenover elkaar gestelde kleuren.
De Boeren-Rondedans, uit de verzameling Adolf Schloss, een traditioneel
onderwerp dat Brouwer in den eersten tijd dikwijls herhaald heeft, dagteekent
waarschijnlijk kort na zijn vertrek uit Antwerpen. Om dit stukje laten zich dan eenige
werkjes groepeeren die ons enkel uit oude plaatsneden of teekeningen zijn bekend.
In een mooi groen of warm bruin, doel de aanstaande kolorist zich reeds hier en daar
kennen. De twee doedelzakblazers links en de geschoren gezichten herinneren over
't algemeen nog aan den Ouden Bruegel. Het conventioneele landschap, met het
kunstmatige groen schijnt wél van de hand van den meester zelf te zijn.
De Moerdijksche Hoeren uit de verzameling Maurice Kann, zou ik integendeel
willen plaatsen in het begin der eerste Antwerpsche periode en vóor de aankomst
van den schilder te Amsterdam. Opvatting en uitvoering verraden een welbeslagen
handwerksman, maar zijn gelijkelijk archaïseerend. Men waant zich in een vorige
eeuw, in de buurt van Jeroen Bosch. De kleurschakeeringen zijn dezelfde als op de
overige vroege stukken, de licht roomkleurige of helder kersroode kielen, de groene
broek, de donkerblauwe mutsen.

Onze Kunst. Jaargang 7

6
Men voelt dat Brouwer al meer kunstenaar wordt, vooral in zijn behandeling van
kleine voorwerpen. Een poes, neergezeten op een aarden test, is een vermakelijk
detail. Op een mooie koperen vijzel ziet men, in het midden van de fries, de voorletters
van den kunstenaar.
We hebben aan dit stuk de oude benaming teruggegeven, die men op een plaatsnede
van P. Maleuvre leest en die ongetwijfeld van goede traditie is. Deze titel heeft het
voordeel dat het dit kapitale stuk, dat alles behelst wat de jeugdige Brouwer reeds
had verworven op het oogenblik dat hij den Moerdijk ging oversteken, wèl situeert.
De uitsluitend Vlaamsche inspiratie van een dergelijk werk springt in 't oog. Ook
vereischt de loopende meening een verbetering, die de loopbaan van den kunstenaar
eerst in Holland doet beginnen d.w.z. op zijn twintigste jaar ongeveer. Door enkele
jeugdwerken uit Antwerpen te dateeren, verdeelt men beter Brouwer's werk volgens
de invloeden, die hij achtereenvolgens ondergaan heeft.
Uit dit alles mag men besluiten dat Adriaen Brouwer van een merkwaardige
vroegrijpheid is geweest, hetgeen overigens in die vruchtbare tijden niets ongewoons
was. Onnoodig om hier het klassieke voorbeeld van Lucas van Leyden aan te halen;
men denke hier slechts aan Gabriël Metsu en Paulus Potter - van dezen laatste herinner
ik mij in South-Kensington-Museum een teekening op velijn te hebben gezien, van
de hoogste volmaaktheid, die in 1642 was uitgevoerd; de kunstenaar was toen zestien
jaar! Men neigt er toe om een dergelijke vroegrijpheid toe te schrijven aan den
jeugdigen Brouwer, waarvan hij reeds blijk had gegeven, toen hij zoo vroeg zijn
vaderlijk huis verliet.
Het was veeleer om staatkundige redenen en geenszins om les te gaan nemen, dat
Brouwer zich naar Amsterdam begaf. Er wordt verteld dat hij bij het beleg van Breda
aan Hollandsche zij zou hebben gevochten, een overlevering, eigenaardigerwijs
ondersteund door een kaart van hetzelfde beleg, die later in zijn boedelbeschrijving
vermeld wordt. Opmerking verdient evenwel dat Breda zich niet overgaf vóor Juni
1625, na een beleg van tien maanden, en dat Brouwer in Maart van hetzelfde jaar al
te Amsterdam was.
Enkele bescheiden duiden aan dat Brouwer vanaf zijn komst te Amsterdam, een
zekere autoriteit deed gelden die zich gemakkelijk verklaren laat, als hij ‘stukkies’
van de hoedanigheid der Moerdijcksche Boeren met zich mee bracht. Hij gedroeg
zich ook volstrekt niet als leerling; we vinden hem in gezelschap van schilders en
tooneelisten; 't schijnt dat hij er opgang heeft gemaakt.
Het spreekt van zelf dat Brouwer na zijn aankomst te Amsterdam niet onmiddellijk
zijn Vlaamschen stijl heeft prijs gegeven. Het was waarschijnlijk
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omstreeks dezen tijd dat hij het geestige stukje de Huiselijke Twist uit de Verzameling
Schloss heeft geschilderd. Het kersroode buis en de donkerblauwe muts vinden we
er nog op, de uitvoering er van is nog minutieus, maar de kleur al somberder en
gedempter.
Een variante dezer compositie, die dezelfde kwaliteiten toont, bevindt zich in het
Dresdensche museum; dàar is de man met het intiem toilet van een zuigeling bezig,
een drollig tooneeltje dat tot een reeks, de Vijf Zinnen, behoort en dat de Reuk moet
voorstellen. Een tamelijk platte anecdote, door Houbraken vermeld, schijnt door dit
tafereeltje te zijn ingegeven. Het zou niet de eerste maal zijn dat men uit een
k u n s t g e w r o c h t een stukje levensgeschiedenis van den schilder had getrokken.

ADRIAEN BROUWER: Huiselijke Twist.
(Verz. A. Schloss, Parijs).

In het begin van 1627, Brouwer was toen 21 of 22 jaar, droeg een zijner
Amsterdamsche vrienden hem een gedicht op en spreekt van zijn ver verbreiden
roem. Op dat oogenblik is Brouwer te Haarlem, waar hij reeds in 1626 wordt vermeld
als ‘Beminnaar’ eener Rederijkerskamer. Klaarblijkelijk was hij niet lang te
Amsterdam gebleven, maar naar Haarlem verhuisd, waar hij zich na een verblijf van
vijf of zes jaar zoozeer had ingeburgerd dat
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men meende dat hij in die stad geboren was. De opdracht van 1627 noemt hem reeds
‘Schilder van Haarlem’. En in deze stad valt een der meest curieuse gebeurtenissen
der Kunstgeschiedenis voor: de ontmoeting van Brouwer en Frans Hals.
Op het eerste gezicht waren er tusschen die beiden enkel verschillen op te merken.
Een echte schilder van ras, door de stevigste traditie gevoed, hebben we den
jeugdigen Brouwer het pad zien volgen, dat door Jeroen Bosch en Bruegel den Oude,
zijne groote voorloopers, was gebaand. Hij heeft hun wijze van opvatting, ja zelfs
hun techniek nagevolgd. Frans Hals daarentegen is een spontaan genie, geen enkele
draad verbindt hem rechtstreeks met de voorafgaande tijden. Van geheel modern
levensbewegen trilde zijn kunst, waarin alles nieuw was: opvatting, uitvoering en
kleur. Hij hield van groote afmetingen, en hij werkte met den eersten slag, op een
vaste, breede wijze. Brouwer van zijn kant kende enkel kleine paneeltjes en een
uitvoerige techniek werkend met ‘glacis’ en fijn gepunte penseeltjes.
Een enkele omstandigheid zou over zooveel kontrasten zegevieren: tusschen den
geest van beide kunstenaars was groote gemeenschap; ze waren gemaakt om elkaar
te begrijpen.
Men stelle zich voor wat er van Brouwer zou zijn geworden zonder tusschenkomst
van Frans Hals! Zou hij ooit iets anders geweest zijn dan een uitstekende archaïsant,
heel rijk begaafd weliswaar, maar die er wellicht nooit zou in zijn geslaagd om zijn
eigen persoonlijkheid te bevrijden? Want dat is wel het werk geweest van Hals.
Hals een ‘vierendeel eeuws’ de oudere van Brouwer, kreeg natuurlijk een zeker
overwicht over den jeugdigen artiest, maar toonde zich, als bij andere gelegenheden,
een uitstekend opvoeder. Bij zijn kontakt verloor Brouwer geen enkele der
grondkwaliteiten, die hij uit Vlaanderen had meegebracht. Hals gaf alleen wijzigingen
aan, die echter voor het vervolg van kapitaal belang zouden wezen. Hij sneed, om
zoo te zeggen, zijn jongen vriend den tongriem los. Hij maakte hem oneindig meer
bekwaam om zijn eigen sensaties te vertolken, door hem te begiftigen met een
versoepelde techniek.
Toch verliet Brouwer nooit geheel de schilderwijze die hij in Vlaanderen geleerd
had, hetgeen aanduidt dat hij niet aan Frans Hals de elementen van zijn kunst verplicht
is en dat hij nooit, zooals Houbraken beweerd heeft, zijn onmiddellijke leerling is
geweest. Tot aan het eind van zijn leven zal hij gebruik maken van zijn paneeltjes
met bruinen ondergrond, van zijn voorzichtige doorschijnende overschilderingen.
Toch heeft, zooals men weldra zien
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ADRIAEN BROUWER: BOERENFEEST.
(Verz. A. Schloss, Parijs).
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zal, op een gegeven oogenblik, de magistrale factuur van Hals hem verblind en van
de wijs gebracht.
Een der eerste schilderijtjes die onmiddellijk na Brouwer's aankomst te Haarlem
schijnen geschilderd te zijn, is het Boerenfeest van den heer F. Kleinberger, een
belangrijke compositie, die Holland onlangs verlaten heeft(1). Bruegels invloeden
doen zich nog van verre gevoelen, maar de vrijere techniek verraadt reeds de nabijheid
van Hals. De uitdrukkingen zijn levendiger en geestiger geworden, vooral op de vier
tronies in den achtergrond. Om zijn omvang en het aantal der figuren is het een
kapitaal stuk, maar waar het vooral door bekoort, is de kleur die een reiniging onlangs
te voorschijn heeft doen treden en die men niet had vermoed. Schakeeringen van
rood, rood van kersen, rood van baksteenen, purperrood naast roomkleur, gelen,
olijf-groenen, stellen een geheel te saam van uitnemende rijkheid. Het is Hollands
eigenaardige atmosfeer, die in de plaats der vroegere droogheid, aan Brouwer's
coloriet een ongeëvenaarden, vochtigen en tegelijk innigen glans verleent. De
weergave van het rechts opgehoopte stilleven is van buitengewone volmaaktheid.
Een Herbergintérieur, dat in 1890 op den verkoop van de verzameling Rothan
voorkwam, van een merkwaardige stoutheid in de uitvoering, toont aan hoezeer
Brouwer heeft getracht om van het voorbeeld van den grooten Haarlemmer te
profiteeren. Het is dan ook volstrekt niet te verwonderen dat dit schilderwerk verkocht
is op den naam van Frans Hals. Maar er zijn nog treffender voorbeelden, die aantoonen
hoezeer op een zeker oogenblik Brouwer in geestdrift raakte voor de kunst van Hals.
Men bezie den beroemden Rooker uit de verzameling La Caze. Het is een
overdreven Hals. De makelij van dit eigenaardig stuk, waarvan men ten onrechte de
toeschrijving heeft willen betwijfelen, heeft vooral in de haarpartijen een allure van
groote vrijmoedigheid, maar in den grond is ze vrij onsamenhangend. Men ziet er
de verlegenheid van den schilder in, die niet meer weet wat hij met zijn doorzichtige
frottis aanvangen moet, die zich in z'n impasto's vastwerkt en in zijn streven om zijn
model nog te overtreffen, barbaarsch van uitvoering wordt. De lichten zijn daarentegen
voorzichtig, met een fijn en scherp penseel aangebracht.
Door zijn brutaliteit moet dit onaangename, maar karaktervolle stuk een grooten
indruk gemaakt hebben. Men vindt dit grimassen trekkende gezicht herhaald op een
stuk van de Haarlemsche school in het Museum te Dresden, hetgeen de onderstelling
bevestigt dat de Rooker wel inderdaad te Haarlem werd uitgevoerd.

(1) Het Boerenfeest is thans opgenomen in de verzameling Adolf Schloss.
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Dichter bij Hals nog staat een stuk dat men de Vroolijke Gezel zou kunnen betitelen,
onlangs in de verzameling Adolf Schloss opgenomen. Hoewel dit stuk - dat zeker
eerlang de aandacht der kenners zal trekken - zijn weerga zoekt in het werk van den
Meester, schijnt me de toeschrijving aan Brouwer er toch niet minder zeker om. Men
merke op in het gezicht die curieuse kleine toetsjes, uit een uiterst fijn en soepel
penseeltje, die zoo goed als een o n d e r t e e k e n i n g zijn. Voeg hier nog bij de
factuur van den snor, de heel eigenaardige aanbrenging van de lichten in de oogen,
de teekening van de hand en meer dergelijke détails. Hoewel geschilderd met minder
impasto en zonder glacis, is dit stuk zeker van dezelfde hand als de Rooker in de La
Caze-collectie. Maar het is niet enkel de kritiek van den stijl, het is ook de
gezichtsuitdrukking en de bijtende geest van de opvatting, die ons overtuigen dat we
deze machtige schildering aan Brouwer danken.

FRANS HALS: De Rooker.
(Verz. A. Schloss, Parijs).

Klaarblijkelijk zou, zonder het voorbeeld van Hals, dit schilderij nooit ontstaan
zijn. In de uitvoering der kleedingstukken is Brouwer hem van nabij gevolgd. Het
is het een weinig verdofte koloriet van den Nar en den zoo-gezegden Mulat van Hals,
die in verschillende exemplaren voorkomt en die tegen 1625 op 't eigen oogenblik
toen Brouwer in Haarlem aankwam, is ontstaan.
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ADRIAEN BROUWER: DE VROOLIJKE GEZEL.
(Verz. A. Schloss, Parijs).
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Deze groteske tronie is door zulk een felheid van hevig leven doortrild, dat daar naast
de werken van Hals een weinig oppervlakkig schijnen. De alcohol doet de kleine,
kwaadaardige oogjes flikkeren en om den neus heeft het vleesch de krijtachtige
bleekheid van een, die zich aan tabak te buiten is gegaan. Er bestaat een prachtige
harmonie tusschen de lichtgrijze achtergrond en het dofroode, met uitgewischt geel
omzoomde kleed. Niettegenstaande de invloeden van Hals, heeft Brouwer in dit
buitengewone werk heel zijn geestes-onafhankelijkheid weten te handhaven.
Het is curieus de Vroolijke Gezel met dergelijke werken van Hals te vergelijken,
bijv., met den vermakelijken Rooker, eveneens in de verzameling A. Schloss. Men
geeft er zich rekenschap van hoe, niettegenstaande schijnbare overeenkomsten, de
opvatting van beide kunstenaars verschillend is gebleven.
Na deze afwijking naar het domein van Hals, liet Brouwer niet na om naar zijn
eigen, meer gematigde manier terug te keeren, zooals het stuk in het Museum te
Frankfort aantoont, een tegenhanger van den Rooker in de La Caze-collectie en
eveneens te Haarlem uitgevoerd, zooals Hollandsche nabootsingen bewijzen.
F. SCHMIDT-DEGENER.
(Wordt voortgezet.)
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Anton Mauve en zijn tijd
DE indrukken wellend uit de onmiddellijke aanschouwing van kunstwerken, zetten
zich bij de heugenis aan die impulsieve gewaarwording tot gebondener samenhang,
waarbij de verrukking rijpt het begrip, dat van de kleurige ontroering den werkelijken
inhoud bepaalt door de vaste omlijning van het oordeel. Een herhaaldelijke terugkeer
tot het voorwerp van genotrijke beschouwing is zeer noodig tot overtuigde
waardeering. De Mauve-tentoonstelling, dit jaar in Laren gehouden, hoe onvolkomen
dan ook, was daarom een verblijdende gebeurtenis. Zoo er van een, het bijeenbrengen
van een reeks zijner werken mocht gewenscht zijn, om de waardebepaling te
bestendigen door hernieuwd inzicht van de hoedanigheden, dan is het wel van Mauve.
Het beeld zijner kunst is niet kennelijk door saillante gedaantevormen, maar fijn
gebouwd van leden. Deze kunstuiting is niet op-slag indrukwekkend, nog minder
moeilijk doorgrondbaar in hun verborgen zin, maar stil vertrouwelijk en boeiend met
zachten drang. Bij de tegenwoordig algemeene vereering van de voormannen der
beweging over het midden der 19e eeuw - een tijdvak, dat in de kunstgeschiedenis
als zeer belangwekkend zal blijven aangeduid - valt er eenige vervreemding van
Mauve waar te nemen. Het is hier wel wat: ‘uit het oog, uit het hart’. Werken van
Mauve raken inderdaad uit het oog; ze zijn in hollandsche collectie's veel schaarscher
aanwezig, dan schilderijen van de andere moderne beroemdheden. Zijn kunst vond
nog meer dan die van Israëls, de Marissen en anderen, aftrek in het buitenland. Die
bijzondere voorkeur aan Mauve's werk door Amerikaansche en Engelsche
verzamelaars doet gissen naar een verklaring. Al wat hollandsch is, oude meubelen,
huisraad en aardewerk, zoowel als oude en moderne schilderijen, wordt door den
kunstzin van Engelschen en Amerikanen bijna met fanatisme vertroeteld. De
landschappen van Mauve zijn echter niet mèèr hollandsch dan die van Weissenbruch
en Gabriël, maar ze hebben misschien voor het ras dat eens zijn hoogste hulde bracht
aan de elegante en fiere schoonheids - vormen der Van Dycksche kunst, een bijzondere
aantrekkelijkheid om de distinctie van de voordracht, om het naar het weemoedige
zweemend
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sentiment, dat daarin tot uiting kwam. In deze hoedanigheden, lyrische opvatting en
sierlijke uitingswijze, is ook in zijn afzonderlijke waarde tusschen onderscheiden
soortelijkheden, het landschap van Mauve te kenmerken.

ANTON MAUVE: Bosch met schapen, (schets).
(Eigendom Familie Mauve).

Mauve werd geboren in 1838. Toen het dus met de teekenlief hebberij van den
knaap zoozeer ernst werd, dat er de beslissing uit volgde tot den keus van zijn
levensstaat - laten we zeggen omstreeks 1852 - vond hij tot aanwakkering van zijn
vroegste neigingen, tot steun van zijn eerste pogingen, voorbeelden om zich heen,
die geenszins hem de ligging wezen van den weg, waarop hij eens zijn gaven tot
volle ontwikkeling zou leiden. Zijn opvoeding stond dus onder gelijke bestiering van
kunst-tendenzen en praktijkwetten als die van Israëls, Weissenbruch, Gabriël en van
de Marissen. Al was hij met deze laatsten wel aanmerkelijk jonger in jaren dan de
drie eersten, ze hadden het gemeenschappelijk voordeel, na het verlaten der
orthodoxsche
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leerschool, een versch ontginden bodem te vinden voor hun eersten uitgroei, een
verruimd terrein van kunstformules en een kring vol geestdrift, die wel de gunstigste
voorwaarden uitmaken voor de ontwikkeling van een geboren kunstenaar.

ANTON MAUVE: Heide niet sneeuw; zonsondergang.
(Eigendom familie Mauve).

Zoo moest ook Mauve, toen hij het atelier van Van Os verliet, aldra gaan inzien, dat
het resultaat der elementaire oefeningen nog slechts een zeer betrekkelijke vordering
kan heeten op zijn loopbaan. Al had hij daar ook veel geleerd - alle aangehouden en
welgemeende vlijt moet vruchten afdragen - de toerusting tot het schildersbedrijf,
hem aangebracht, paste zich aan een kunstuiting met geheel ander richtsnoer dan die
der jonge beweging en nu zijn inzicht tot de beginselen hiervan doordrong, had hij
voor zijn streven een anderen koers te kiezen. Deze wending van den geest geschiedde
welzeker onder stuwing van den frisschen luchtgolf, die de vertroebelde atmosfeer
van het kunstleven was komen doortochten, en Mauve met al de anderen vormden
de voorbestemde gezamenlijke macht tot verdelging der uitgeleefde traditie's. Maar
zij, ieder afzonderlijk en naar hunnen aanleg, waren er op aangewezen de
uitverkorenen te zijn tot verwezenlijking in kunstdaad van den drang naar
schoonheids-manifestatie in de zich-zelf eeuwig verjongende cultuur van den
wereldgeest. We zijn veelal geneigd de
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ANTON MAUVE: KOEIEN AAN DE PLAS.
(Eigenaar Mr H.J. Romeyn). Vroeg werk.
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daden van uitnemende menschen, die talenten of genieën genoemd worden, in absolute
onafhankelijkheid bedreven te achten, als zichzelf richtende machten; inderdaad zijn
zij de noodwendige verschijnselen van een aankomstpunt in den gang der evolutie.
De tijden zijn na een reeks van inkrimpingen en uitzettingen der totale levensenergie,
eeuwig in werking, rijp voor ontspanning, die altijd vervorming beteekent en de
getuigenissen daarvan zijn de tot actie gunstig toegeruste menschelijkheden, die
onder dezelfde conditie's van hun individuëele geschapenheid, zich in andere tijden
ook weer in andere daad-vormen zouden kenbaar hebben gemaakt.
Want de tijden hangen niet af van de menschen, maar de menschen van de tijden,
en het laat zich moeielijk aannemen, dat het opleven eener nieuwe kunstverschijning
zijn oorsprong nam uit de willekeur van het toeval, dat is, door het plaatsvinden der
geboorte van enkele begaafde menschen. Aangenomen mag zelfs worden, dat de
moderne hollandsche kunst (om ons nu tot onze omgeving te bepalen), er even
glorieus geweest zou zijn als de omstandigheden het hadden beschikt, dat de
enkelingen, die ervan nu de roemrijkste vertegenwoordigers heeten, niet het levenslicht
hadden mogen zien. Evenzoo is het van den anderen kant moeielijk denkbaar, dat er
menschen niet geboren zijn geworden of niet tot rijpheid van jaren gekomen, die
veel verhevener kunstdaad hadden kunnen verrichten, dan die we nu als de grootsten
der eeuwen erkennen. Omdat in tijdperken van sterkste expansie van den wereldgeest
en alom barnende verlangens, er behoefte is aan daadmachtige individuën, zijn deze
er als door een regeling van het fatum. We raken hier aan de vastgelegde
geëvenredigdheid van het bestaans-wezen der natuur, dat in zich zelven volmaakt
en in zijn doelingen niet aan het wisselvallige onderworpen is.
Mauve was leerling van Pieter Frederik van Os, die lid was van een schildersfamilie
met Jan van Os tot voorzaat. Evenals zijn vader Pieter Gerardus was ook hij
dierschilder. Na geruimen tijd in dit atelier geoefend te zijn, ging Mauve tot
zelfstandige ontwikkeling op avontuur uit en koos Oosterbeek tot verblijf, waar hij
den veel ouderen Bilders aantrof en diens zoon met zijn vooruitstrevende ambitie's.
Daar maakte hij op een goeden dag kennis met Willen Maris, en die ontmoeting ook
vooral beteekende een op zijn studie zeer gunstige invloed. Daarna woonde hij
eenigen tijd in Amsterdam, ging zich vervolgens vestigen in den Haag, waar de
duinstreek in de nabijheid, hem een zeer gezocht studieveld was, om eindelijk voor
goed zich neer te zetten in het Gooi en wel in het bijzonder te Laren.
Aldus is in het kort de loopbaan van dezen schilder te beschrijven. Maar deze
algemeene gegevens over plaatselijkheid en tijd zijner werkzaamheid, kunnen dan
strekken tot inzicht der oorzaken en gevolgen in den gang zijner
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ontwikkeling, de inwerking van verschillende invloeden op zijn vorming doen
naspeuren om daaruit tot voller begrip van het eigenlijk karakter en de hoedanigheid
zijner kunst te geraken. Wijders zal dan ook zijn geheele oeuvre gezien worden als
deel van de gezamenlijke actie eener bepaalde generatie.

ANTON MAUVE: Portret
(Eigenaar Familie Savry).

Ik las ergends, dat Mauve in het begin, onder invloed van zijn meester,
conventionneele schilderijen maakte. Deze kenmerking van zijn vroegen arbeid,
hoewel in het oppervlakkige genomen niet geheel onjuist, is toch betwistbaar als een
te veel in absoluten zin aangeduide hoedanigheid. Onder conventionneel hebben we,
in korte woorden, te verstaan wat ledig is aan innerlijkheid en dit waren de vroegste
werken van Mauve niet, zoomin als van een, die tot kunstenaar van zelfstandig
vermogen is kunnen uitgroeien. Een schilder van beteekenis, kan op den duur wel
vastraken aan conventie,
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maar is nooit, in volsten zin, conventionneel begonnen. Een schilderij uit Mauve's
vroegen lijd op de tentoonstelling in Laren, en hier gereproduceerd, kan daarvoor
ten bewijze dienen.
Daar is in dit beginwerk, als in dat uit later perioden, innigheid van intentie, zinnend
op uiting in gespannenheid van geestvermogens, doortrokken echter van de toen
heerschende schoonheidsidee en met erkenning van de grondwettigheid der
methode-voorschriften bij kunstbeoefening. Het wonder van een plotselinge verrijzenis
is door geen kunstenaar ooit verricht. Het conventionneele aan Mauve's eerste werken
bepaalt zich dus vooral tot de gedaantevorming van de intentie, die zich nog te
verruimen en te verdiepen had, aleer de voltrekking tot daad in onafhankelijkheid
zich zelf kon regelen.
Het tijdperk van vóór 1850 wordt thans algemeen aangeduid als een van verval
of stilstand en het is zeer onwaarschijnlijk ook, dat een komend geslacht een
tegenovergestelde meening zal uitspreken. Wel echter is het waar, dat we te veel in
kortzichtigheid oordeelen, te onvoorwaardelijk tot algeheele geringschatting overgaan
jegens een kunstverschijning, die voor onze keuringswijze geen bevredigende stof
tot appreciatie biedt. Er zijn tijdvakken, die hun beteekenis hebben van oorzakelijk
verband in de ontwikkeling der kunsten, als tusschenstaat bij den ondergang der
vorige en den opkomst der volgende generatie.
De studie van het schoone moet van alle verschijnselen nota nemen, ook van die
waarin de kunstdrift gesmoord lijkt, aanmerkende dat van alle menschelijke daad,
hoe arm aan geestkracht of verdwaald van zin dan ook, zich de teekenen laten
nasporen van het leven, dat zich, hoe dan ook, betuigen wil. Het proces tot
schoonheidsopenbaring blijft altijd gaande in de wereldcultuur. En waar die gebracht
wordt in een kunstuiting onder dwang van beklemmende regelen, kan die ons wel
minderwaardig toeschijnen, maar is het toch ook belangwekkend na te gaan, hoe
daar onder den druk van overleveringen de schoonheidsidee verburgerlijkte en de
formule er van in scheppende daad blind aanvaard werd, zonder van den inhoud of
de redelijkheids-motieven doordrongen te zijn. Die tijdvakken moge men nemen als
ruimten waarin het schoonheidsverlangen door uitputting der energie, - wijl de
overtuiging verdwaalde - geen daadzaak kon worden. Maar schoonheidsverlangen
was er niettemin, want ieder geslacht zette er de manifestatie van voorts op zijne
wijze. Het is een zeer natuurlijke levenswel; de actie die om den spil harer beweging
eindelijk blind gaat loopen, zich uitput door langdurigheid, zoodat weer een
terugwerkende beweging de spanningskracht herstellen moet. Het versmaadde tijdvak
van de eerste helft der 19e eeuw is als cultuurverschijnsel zeer belangwekkend. Het
openbaart de wisselwerking van vooruitstreving
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naar den geest en behoudzucht naar den vorm, waaruit de nieuwe kunstverschijning
opbloeiën zou en, - dit moet vooral worden ingezien - aan die werking hadden
uitnemende menschelijke krachten deel. De dracht ervan te beseffen zal heilzaam
zijn; want, zoo na iedere spontane genieting langs beredeneerenden weg de
bewustwording der genieting komen moet, zullen we ook dieper inzicht krijgen van
de werkelijke waarde, die het voorwerp onzer bewondering inhoudt, dus in meer
volmaaktheid waardeeren kunnen.
De leermeester van Mauve, naar het schijnt meer verdienstelijk als paedagoog dan
als produceerend kunstenaar, verpersoonlijkte de kunstopvattingen en aesthetische
gezindheden van zijn tijdkring, droeg daarvan dus de traditiën over aan zijn leerling.
Deze traditiën had hij georven van zijn vader, den meer bekenden Pieter Gerardus,
die de tijdgenoot was van Johannes Kobell, een der bekwaamste schilders van dien
tijd, die veestukken heeft nagelaten voor den tegenwoordigen kunstzin nog zeer
genietbaar. Kobell wordt wel eens aangeduid als een navolger van Potter (alle
schilders uit dien tijd hadden zich een patroonheilige uit de roemrijke schare der
e
XVII eeuw gekozen). Maar dan moet toch opgemerkt, dat zijn navolging zooveel
levenskrachtiger was door aanvulling van persoonlijke doelingen, dan de navolging
van een schilder als van Strij met zijn naarstig maar doode streven, zijn voorbeeld
Cuyp te evenaren. Nemen we nu als toonbeeld der schilderkunst, waaruit Mauve in
de goede trouw van zijn aanvankelijk pogen zijn richtsnoer had te vinden, Johannes
Kobell, dan vinden we in het hierboven vermeldde schilderij, van uit de oude school
vruchtdragend overgaande leerstellingen, die ook heilzaam bleven nawerken op het
verdere verloop van Mauve's ontwikkeling.
Allereerst blijkt uit dit veestuk het voordeelig ontwikkelde technische vermogen,
en het zal zich ook tegenover de gezaghebbende kritische beschouwingswijze van
dien tijd in die hoedanigheid hebben doen waardeeren. We kunnen aannemen, dat
het geschilderd werd kort na het verlaten van het atelier Van Os. Of het nu ook als
kunstwerk te genieten is? Het is van een uitgedachte compositie, waarbij de scèneering
van het onderwerp: eenig vee rustende nabij een plas, - zich voegde naar de toen
overeengekomen opvattingen van tafereelvulling in welstandige planverdeeling.
Kenteekenend voor dezen conventionneelen componeertrant is het weelderig
knotwilgje en het geitje aangebracht om het voorgrondplan rechts te vullen, en de
scène te verlevendigen. Maar de waarde van dit stuk draagt toch nog verder dan in
zijn hoedanigheid van onberispelijk geleverde proeve eener goed geschoolde en
ernstige schilderbeoefening. Want achter de gemaniereerdheid van degelijke
atelierkunst, dringt toch reeds iets naar uiting van eigen ontroering en
schoonheidsbevinding. Zoo is daar in te bemerken een verjonging van afgeleefde
beginselen, niet zoozeer der kunst als der kunstpraktijk.
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De reëele eigenschappen in dit werk doen vooral uitkomen Mauve's begrip van de
plastische werking der vormen, zich hier reeds uitend in een nadrukkelijk-aanduidende
en uitvoerige teekening. De vormen der dieren zijn niet alleen naar schoolsche regelen
nauwkeurig aangegeven in een geacheveerd modelé, ze zijn natuur-ontledend
bestudeerd in hun eigenlijk karakter en vormen in hun complex een gedaante, die de
realiteitswaarschijnlijkheid aan zich heeft. De teekening is reeds expressief als bij
Kobell, geleid door het gezonde streven naar stofuitdrukking. Maar onderscheiden
aan het werk der voorgangers is dit veestuk door een meer onbevangen kijk op de
toon en kleurverhoudingen in de buitenlucht, waarbij de algemeene werking zich
centraliseert op de witte koe. En het doordrongen zijn van de waarde dezer
overheerschende lichtpartij in het geheel, openbaart zich in de gevoelige en met
gespannen aandacht détailleerende doorwerking, om het wit in het licht substantie
te geven en lichtend te doen uitschijnen, de schaduw vast en helder, waar ook deze
in de open lucht, en versterkt door reflextie, nog lichthoudend blijft. Kenmerkend
voor Mauve's opvatting van vormen, is het sierlijke knotwilgje, dat met zijn welig
uitsprietende takkenbos de gedaante aanneemt van een bladerenbouquet. Overigens
is de conceptie van dit landschap-met-vee nog aangelegd op een romantisch-landelijke
werking, als in de vroegste werken van Gabriël, Roelofs en ook Weissenbruch. Het
is niet onwaarschijnlijk, dat de oude Bilders, die met zijn forsch gebouwde en
dramatisch gedachte landschapcompositie's, nog een te weinig opgemerkte
beteekenisvolle figuur is uit dien tijd, hierbij ook zijn invloed deed gelden. De
romantische geest in dit werk, die zich verdiepte in de breede rust van opene wijde
velden, met vluchten van wolkschaduwen over de weidevlakten onder donkerende
regenbui-luchten en stuitend in de verte op blauwe horizonnen, was reeds aangekweekt
in meer tooneelmatige landschap-conceptie's, toen Gabriel en Roelofs er hun
aanvankelijke aspiratie's mee voedden. Het is van belang te overwegen of daar niet
het uitgangspunt is aan te wijzen van den bloei der moderne Hollandsche
stemmingskunst om verder te besluiten, dat het verschil in kunstrichting bij de vorige
en tegenwoordige generatie, meer nog naar den vorm dan naar den geest een kentering
van kunsttendenzen beteekent. Want nu het Impressionnisme reeds zijn nakomers
heeft, zullen we wel moeten gaan inzien, dat deze beweging niet den boodschap
inhield van andere schoonheidsidealen, maar strekte tot hervinden van den rechten
zin der verledene, om jong leven te blazen in een geheel tot vormelijkheid ontaarde
getuigenis van het schoone. Het Impressionnisme beteekent niet verruiming maar
verinniging; de kunstcultuur verkeerde ermee in een stadium van critische
zelfbeschouwing.
Daartoe een inkeering tot den geest eener vroegere kunstuiting, een op-
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richting van het zelfbewustzijn in de begeesterde daad. Maar daar was niet de
ontoombare, verdragende levensdrang van omzetting der ideëen, die een nieuwe orde
van aesthetische doelingen in de wereld doet ontstaan. Zelfs zal later worden
bevonden, dat de kunst van de 2e helft der 19e eeuw, in sommige opzichten een
gebrekkige reproductie is van een verledene.
Het verschijnsel van haar kortstondigen bloei, en onbestendigen duur, - ook de
afzakking van bijna alle harer grootste vertegenwoordigers na belanding aan het
hoogtepunt hunner kracht, vindt daaruit zijn verklaring. Op te merken valt ook, hoe
de meesters der voorgaande generatie in hun schetsen en vrije studie's zooveel nader
aan hun nakomelingen verwant lijken, dan met hun schoolsch-volbrachte schilderwerk.
Het streven naar verzuivering der kunstwijze, het echten van den uitingsvorm, leidde
natuurlijk tot eenzijdig opdrijven der zuiver picturale elementen van de schilderkunst
en daaruit is het ook verklaarbaar, - en vindt het in zijn ontoereikendheid tot
universeele schoonheidsopenbaring reeds een betrekkelijke veroordeeling - dat de
voortbrengselen van het Impressionnisme bijna uitsluitend naar hun werkelijke
waarde te schatten en als getuigenis der schoonheid te genieten zijn door den zeer
beperkten kring der menschheid van vaklieden en érudit's.
W. STEENHOFF.
(Wordt voortgezet.)
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De grafmonumenten van Jan van Polanen, te Breda, en van Adolf
VI, te Kleef
TOEN ik in mijne studie over de Hollandsche beeldhouwkunst(1) ook terloops het
werk van Claus Sluter besprak, opperde ik de hypothese, dat de meester uit de
Duitsche kunst, waaronder toenmaals ook de Hollandsche moest gerekend worden,
was voortgekomen. Het scheen mij, dat, bepaaldelijk in den Dom te Mainz, zekere
beelden gevonden worden welke als het ware Sluter's kunst aankondigen. Zonder
iets te kort te doen aan het genie van den Meester, mag het toch als waarschijnlijk
worden aangenomen, dat zijn stijl, zijn smaak, gevormd werden door het werk van
voorgangers. Het wezen der kunst van het Dijonsche portaal daargelaten, moeten de
uiterlijkheden dier kunst toch analogie vertoonen met andere beelden. Al kunnen wij
geen monumenten toonen waaruit de ontwikkelingsgang van zijn talent kan worden
nagegaan, aanwijzingen om te weten te komen naar welke beeldhouwwerken hij in
zijn jeugd gekeken moet hebben, ontbreken ons niet.
Ditmaal meen ik meer te kunnen geven en, zonder te willen beweren bepaaldelijk
nieuwe stukken van zijn hand gevonden te hebben, kom ik toch wijzen op twee
monumenten, waarvan het ééne nagenoeg zeker vóór het portaal der Chartreusen is
ontstaan en het ander door een zelfden geest geïnspireerd schijnt en welke beide
breken met alles wat wij vroeger of gelijktijdig in Frankrijk, Vlaanderen of Brabant
vinden. Een nieuw streven: de kunst op onmiddellijke, onbevangen studie der natuur
te baseeren, openbaart zich hier op onmiskenbare wijze.
Laten we toch niet vergeten, dat het wezenlijk verschil tusschen Sluter en zijn
tijdgenooten hierin gelegen was, dat hij, met de conventie brekende, in zuiverder
verhouding tot de natuur, die natuur op zich liet inwerken. Waar vindt men zooals
bij hem, het lichaam onder de draperie geaccentueerd en de draperie een bestaanbare
stof uitdrukken?

(1) La sculpture hollandaise au Musée National d'Amsterdam. Van Rijkom, frères, Amsterdam.
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Fig. 3. - Beelden van Margareta van Vlaanderen en haar schutsheilige St. Catharina te Champmol,
bij Dijon.

Kiezen wij eens een paar monumenten waar de rijke plooienval eenigszins aan
den zijne doet denken, beschouwen wij bijv. de beelden van Jeanne d'Armagnac en
van Jeanne de Bourbon, in het paleis van justitie, te Poitiers (Calalogue raisonné dn
Musée de sculpture comparée, L. Courajod et P.F. Marcou, Paris 1892, p. 56), of de
Kroning van Maria, boven de poort van de Ferté-Milon (Ibid p. 106), of het
bekendealtaarsnijwerk van Haekendover, dan zal eene ook maar eenigzins
nauwkeurige analyse aan het licht brengen, dat de plooienval, al is die wat rijker en
onstuimiger dan tot dusver het geval was, alleenlijk berust op overgeleverde
atelier-studieën, terwijl de constructie van het naakte lichaam voor den beeldhouwer
een gesloten boek is geweest. Ik wijs met opzet het allerbeste aan wat men aan het
einde der XIVe eeuw, dus toen Sluter was begonnen te werken, kan vinden. Vergis
ik mij, bestaat er ander werk dat de moderne kunst in het Noorden, zooals Sluter die
begrepen heeft, aankondigt, dan houd ik mij aanbevolen voor terechtwijzing. Zoo
niet, dan wil ik daar nu eens tegenover stellen de beelden van Philippe le Hardi en
Marguerite de Flandre aan de Chartreuse te Champmol. De koppen laat ik ditmaal
buiten bespreking, ook vroeger waren pogingen gedaan tot het maken van portretten.
Daar was het echter
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FIG. 1. - BAS-RELIEF AAN DE GRAFTOMBE VAN JAN VAN POLANEN, IN DE GROOTE
KERK TE BREDA.

FIG. 2. - BEELDJES AFKOMSTIG VAN DE GRAFTOMBE VAN ADOLF VI, TE KLEEF.
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bij gebleven en de rest van het lichaam had men steeds geschroomd te bestudeeren,
of liever men had er de behoefte niet toe gevoeld. Zooals te Dijon de zwelling van
een boezem is uitgedrukt, een heup onder een rok merkbaar is, een arm behoorlijk
in het schoudergewricht zich beweegt en zooals daar de plooien van het dikke laken
in gepijpte rondingen zich stug flauw buigen, of in dubbele lagen over elkander
schuiven, had men het vroeger nooit gezien. De houterige mannequin heeft plaats
gemaakt voor een bloedwarm lichaam, de stoffen zijn precies naar den aard van haar
vouwen en plooien weergegeven. Hierop komt het aan en dit is de reden waarom
men Sluter als baanbreker van een moderne kunstrichting kan beschouwen. En bezien
wij nu ook uit dit oogpunt de hier afgebeelde fragmenten van de graftomben van Jan
van Polanen, te Breda, en van Adolf VI, te Kleef. (Fig. 1 en 2.)
De Bredasche reliefs zijn veel kleiner dan de beelden te Dijon, zij zijn bestemd
om van dichter bij bekeken te worden, de gewaden zijn er nog meer verzorgd. Zooals
de vóórpanden van het wijde kleed over het bidstoeltje vallen, of zooals een uiterste
tip den vorm van een voet teekent, zóó reëel vindt men te Dijon (Fig. 3) niets
weergegeven, maar net eender buigt de weeke zijde zich in, om tot de zachte glooiïng
van de heup over te gaan en waar de draperie niet meer een bestaand, gedragen
costume heeft te vertolken, zooals dit bij den, helaas zeer gefragmenteerden,
zegenenden Christus het geval is, vinden wij de zelfde opvatting als bij den heiligen
Antonius te Dijon.
De twee vrouwen beeldjes van de Kleefsche graftombe zijn minder gedetailleerd,
het zeer zachte materiaal, een gemakkelijk wegbrokkelende zandsteen, is hiervan
zeker de oorzaak, maar toch niet minder juist is de anatomie gevoeld, ja, bij het
breede van de behandeling is een zekerheid van beweging gegeven welke aan een
zelfden genialen kunstenaar doet denken. Wel bezien, geloof ik, dat men aan het
bestaan van een verband tusschen de Dijonsche, de Bredasche en de Kleefsche
sculpturen niet meer mag twijfelen en wanneer men daarbij bedenkt, dat de
hoofdpersoon der Bredasche graftombe: Jan van Polanen, Heer van Lecq en Breda,
reeds in 1384 is gestorven, is er wel eenige waarschijnlijkheid, dat het monument is
ontstaan vóór de beelden te Dijon, kan er althans van een ontstaan in navolging van
deze laatste moeilijk sprake zijn. De Kleefsche tombe werd gesticht voor graaf Adolph
VI, † 1394, en zijne vrouw Margaretha van Berg, † 1425, de twee hier
gereproduceerde beeldjes maakten deel uit van een zestiental dat op de gebruikelijke
wijze om de sarcophaag was geschaard en de kinderen van de afgestorvenen
voorstelde. Ook hier, gelet op de kleederdrachten, moet men de stichting aan het
einde der XIVe eeuw of in het begin der XVe eeuw stellen. (Zie: Clemen, die Denkmäler
der Rheinprouinz, I, 4, p. 100). Evenals te Breda

Onze Kunst. Jaargang 7

24
zijn de hoofdfiguren der afgestorvenen door een veel minder bekwamen kunstenaar
gemaakt dan de kleinere figuren. De eerste hebben wij hier dan ook niet afgebeeld.
Bij de andere rijst het vermoeden, dat wij met een beeldhouwer te doen hebben, die
zeer na aan Sluter verwant is. De omstandigheid dat de streek waar hij werkzaam
was tot het vaderland van Sluter gerekend mag worden, brengt ons zekerheid, dat
het bij de bloote vermelding in oorkonden, als zoude Sluter uit Holland afkomstig
zijn, voor ons niet behoeft te blijven. Ook zijn kunstopvatting wortelt in de lage
landen, is Hollandsch-Duitsch. Voor onze meeningen betreffende het ontstaan der
moderne kunst in Noord-West Europa, ware deze overweging van het hoogste
gewicht.

Fig. 4. - Zegel van Willem Sluter, Abt van Mariënweerdt.
(Rijksarchief, 's-Gravenhage).

Naschrift.
Het bovenstaande was reeds geschreven toen de eminente directeur van het
aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, Monseigneur G.W. van Heukelum, pastoor
van Jutfaas, mij attent maakte op zekere stukken voorkomende in het Cartularium
der voormalige abdij Mariënweerd in Gelderland(1).
Wij vinden daar vier acten gegeven door den abt Wilhem Sluyter of Willam Sluter,
twee er van nog voorzien van het zegel van den abt, respectivelijk gedagteekend: 21
December 1404; 20 Augustus, 23 Augustus en 23 December 1408.
Uit de naamlijst der abten (‘Nomina Abbatum regalis Monasterii nostri Insularis
illibatae Virginis Mariae, vulgo Marienweerdt dicti, cum annis Domini et eorum
obitus diebus, hic brevibus perstricta sequuntur’)(2) blijkt dat Guilielmus Sluyter zeer
(1) Cartularium der abdij Mariënweerd uitgegeven door James de Fremery, 's Gravenhage.
Martinus Nijhoff, 1890.
(2) Zie de Abten van Mariënweerd, door James de Fremery, 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1888.
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toch: dat ‘Wilhelmus Snavel obiit
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FIG. 5. - HEILIGENFIGUUR IN HOUT GESNEDEN.
KERK TE ZALTBOMMEL.
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FIG. 6. - HEILIGENFIGUUR IN HOUT GESNEDEN.
KERK TE ZALTBOMMEL.
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anno MCCCLXXXIIII, in festo Cosmae et Damiani’ (27 September 1384) en verder
‘Huic successit mox dominus Guilielmus Sluyter’. Het is te denken dat Sluters zegel
(Fig. 4) dus in dat jaar 1384 gemaakt is.
Nu beteekent het voorzeker op zichzelf niets, dat er in Mariënweerd in 1384 een
abt geregeerd heeft die Sluter heette; de naam Sluter of Sluyter ligt voor de hand,
maar er is wel iets eigenaardigs in de bijkomstigheid, dat in dien zelfden tijd de naam
van den Werve of de Werva herhaaldelijk voorkomt bij leden der vroedschap,
schepenen van het naburige Zaltbommel(1). En bezien wij het zegel van Willem Sluter
[gefotografeerd naar een afdruk in bruine was, hangende aan een huurcontract van
2 Februari 1400, Cheltenham collectie, Rijksarchief te 's Gravenhage. Het omschrift
luidt, verkortingen opgelost: (Sigillum) Abbatis: Insulae: Beate: Marie: Ordinis:
Premonstratensis], dan treft ons allereerst, dat het veel beter gesneden is dan dat
zijner voorgangers en vervolgens, dat het in stijl sterke overeenkomst vertoont met
eenige houten heiligenfiguurtjes welke aan een koorgestoelte in de kerk te
Zaltbommel, in eikenhout, zijn gesneden (Fig. 5 en 6). Wel is waar doen deze
sculpturen het uitgesproken naturalistisch karakter van Claus Sluters werk nog niet
vermoeden, maar het valt toch niet te loochenen, dat er in het weergeven der draperie,
in den plooienval, zeer veel punten van overeenkomst zijn, dat er althans van een
zelfde streven sprake is. Zonder nog het trekken van bepaalde conclusies toe te laten,
is een en ander toch interessant genoeg om hier te worden gepubliceerd.
A. PIT.

(1) Zie register persoonsnamen in voormelde uitgave van het Cartularium van Mariënweerd.
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De tegenwoordige drukletter
VAN veel belang voor de verzorging van het, naar meer moderne eischen van
typografische samenstelling, uitgevoerde boek en ook van kleiner drukwerk is de
letterkeuze te achten. En waar kiezen slechts mogelijk is bij goed en degelijk
kennismaken van de ter keuze gegeven soorten, dunkt het ons niet van belang ontbloot,
eenige dier lettersoorten aan een aandachtige beschouwing te onderwerpen, voor
zoover ze n.l. uit technische of commerciëele overwegingen door onze drukkerijen
gebruikt kunnen worden. We doen dit, in de hoop, dat de appreciatie van het publiek
er toe medewerke, om het werk van den boekdrukker weer in werkelijkheid een kunst
te doen worden. Nog al te veel meet men de waarde van het boek af naar het aantal
er in voorkomende plaatjes, in plaats van aandacht te schenken aan de zaken, die
werkelijk het boek tot een voorwerp van schoonheid kunnen maken, in zijn uiterlijk
gelijkwaardig aan den inhoud, waarvan het de directe overbrenger is. Kwaliteiten,
die ons eerder tot richtsnoer kunnen dienen bij het vormen van ons oordeel over het
uiterlijk van het boek, zijn onder meer: lettersoort, zetwijze, plaatsing van het zetvlak
op de pagina, papiersoort, druk, band, enz.
Waar een gedicht en een wetenschappelijke verhandeling van karakter verschillend
zijn, ligt het voor de hand dat de uiterlijke vorm van deze, als boek uitgevoerde,
geestesproducten niet gelijk kan zijn. Om deze redenen verlangt b.v. een kerkboek
stemmiger lettersoort dan een roman. De laatste zal ons zeer ongewoon voorkomen
in deze letter gedrukt te zien, die toch zoo uitstekend zich leent voor het gewijde
boek. Zoo kan dus reeds de uiterlijke vorm ons in de sfeer leiden waarin het boek
ons wil brengen.
Behalve deze meer bijzonder geldende redenen zijn er algemeene vereischten die
wij aan de boekletter kunnen stellen, eischen van gebruik en schoonheid die wij
kortelijk kunnen samenvatten in de drie volgende regelen: ten eerste, de letter moet
een klank-getrouwe wedergave der spreektaal mogelijk maken; ten tweede, zij moet
duidelijk en gemakkelijk leesbaar zijn; en ten derde, de woordbeelden uit de letters
samengesteld moeten een rustige
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en gemakkelijk vlottende regel vormen en een gesloten aesthelisch aspect geven aan
de pagina.
Elke goede lettersoort moet aan deze drie voorwaarden voldoen, en wel in dezelfde
volgorde als boven, want de letter moet in de eerste plaats voldoen aan praktische
eischen en in de tweede plaats aan aesthetische: zij moet niet in de eerste plaats een
vlak vullen of versieren maar de spreekgeluiden in zichtbare verschijning brengen.
De letter moet gemakkelijk leesbaar zijn, en het ligt voor de hand dat ook de
oogartsen onderzoekingen hebben gedaan op dit gebied. Toch zijn de bereikte
resultaten niet van groot belang te achten omdat deze onderzoekingen er van uitgingen,
dat het oog de vorm van de enkele letter scherp heeft op te nemen; dit is een dwaling.
Het oog heeft niet zoo veel tijd, wij glijden meer over de regels heen en nemen
tegelijk met de letters het geheele woord op. Van letter tot letter lezen slechts de
kinderen, die het oog den weg moeten wijzen met den vinger. De letter moet dus niet
slechts een op zich zelf staand beeld geven, maar meerdere letters moeten bij
combinatie een duidelijke en origineele woordvorm opleveren. Waaruit volgt dat
spatieeren afkeurenswaardig is, omdat dan juist, door den afstand weer elke letter te
veel voor zich zelf spreekt. Door de vorm der letters en de hoogte der staartletters in
't bijzonder dient verschil in den buitenomtrek van het woord verkregen te worden;
de Cheltenham houdt hiermede wel het meest rekening en wij komen hier nader op
terug. Maar toch moeten die staartletters niet te excentriek van vorm zijn, anders
bereikt men het negatieve resultaat dat namelijk juist de enkele letter opvalt. En vóór
alles, dient dit vermeden te worden, omdat het gelijkmatige aspect der pagina niet
dan in de uiterste noodzaak mag worden gestoord, wil niet aan onze eischen van
schoonheid en stijl te kort worden gedaan.
De verdienste van velen dezer eischen weder onder de aandacht te hebben gebracht,
komt toe aan William Morris, die ongeveer twintig jaar geleden zijn Kelmscott-Press
oprichtte om er zijn sedert bekend geworden zeer zeker artistieke, maar ook
moeilijk-leesbare boeken, mede te drukken. Hij werd geïnspireerd door de oude
handschriften en het werk der eerste boekdrukkers, en streefde er naar dit karakter
in zijn werk te verkrijgen, met het bekende resultaat. Ofschoon wij dit in zeker opzicht
bereikte pogen niet zoozeer te loven achten, als wanneer Morris werkelijk wat nieuws,
iets van dezen tijd had gemaakt, is toch zijn baanbrekend en overal doorwerkend
voorbeeld hoogelijk te waardeeren, omdat sindsdien de boekdruk zich weer, zij het
ook langzaam, ontwikkelde in artistieke richting. Dat hij het werk der oude
boekschrijvers en eerste drukkers tot voorbeeld nam valt licht te begrijpen, bij hen
toch vond hij de zuiverste principes omtrent boekverzorging,
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‘Mediaeval’
Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h. N. Tetterode, Amsterdam.

‘Mediaeval-Egyptisch’
Lettergieterij Van der Borght & Dumont, Brussel.

‘Römische Antiqua’
Lettergieterij Genzsch & Heyse, Hamburg.

‘Florentiner Mediaeval’
Bauer'sche Giesserei, Frankfurt a/M.

‘Romaansch’
Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h N. Tetterode, Amsterdam.

‘Uncial-Gothisch’
Lettergieterij Wilhelm Woellmer, Berlijn.

‘Kloosterschrift’
Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h N. Tetterode, Amsterdam.
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‘Grasset-Antique’
Lettergieterijen Peignot & fils, Parijs, en Genzsch & Heyse, Hamburg.

‘Auriol’
Lettergieterijen Peignot & fils, Parijs, en Genzsch & Heyse, Hamburg.

‘Plantin-Antiqua’
Lettergieterij Genzsch & Heyse, Hamburg.

‘Antiqua Augenheil’
Lettergieterij Ludwig & Mayer, Frankfurt a/M.

‘Esparanto-type’
Lettergieterij Ludwig & Mayer, Frankfurt a/M.

‘Saxonia Antiqua’ van Richard Grimm.
Lettergieterij Julius Klinkhardt, Leipzig.

‘Cheltenham’
Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h N. Tetterode, Amsterdam.
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die gaandeweg door de technische volmaking van den boekdruk, op den achtergrond
waren geraakt, ja zelfs in de 19e eeuw geheel verloren geraakt. Trouwens deze
achteruitgang werd mede veroorzaakt door economische redenen, en wij kunnen
haar zonder onderscheid bij alle kunstvakken constateeren.

Letter in het Didot-type.

Voor de prentjes in de boeken werden in de zeventiende en achttiende eeuw
veelvuldig kopergravures gebruikt, waaraan men de voorkeur gaf, om dat deze een
scherper en juister teekening mogelijk maakte dan de houtgravure, die vooral op het
ruwe hollandsch papier onvolkomen afdrukken gaf. Men bepaalde zich niet tot de
prentjes, maar graveerde op deze wijze ook de titelpagina. Hierdoor ontstond een
letterkarakter met groot verschil in op en neerhalen. Dit type, geheel uit het procédé,
de gravure, voortgekomen trachtte men ook te bereiken in de gegoten drukletter;
waarin men, dank zij de meergevorderde technieken, ongelukkig tamelijk goed
slaagde. Ik zeg ongelukkig, omdat het voor elke kunst of kunst-ambacht een onheil
is te achten, wanneer het een door een andere werkwijze ontstane vorm tracht te
imiteeren. Juist ligt in het goed begrepen aanpassen der vorm aan de techniek de
werkelijke bekoring van elke kunst. Trouwens geheel straffeloos overschrijdt men
deze grenzen niet. Zoo ook in dit geval. De Bodoni- en Didotletter de voorbeelden
in deze omgeving die wij als de meest in hun soort volmaakte imitaties van
gravure-schrift hebben te beschouwen, hebben in 't gebruik veel nadeelen. De te
dunne halen lijden te veel en, vooral de kapjes, verliezen spoedig hunne scherpte,
doordat voor een goede afdruk van de dikke halen een meerdere spanning wordt
vereischt dan voor de dunne, die ook minder inkt noodig hebben. Ook is deze letter
een ware bederver der oogen, terwijl een met dit type gedrukte pagina een weinig
aesthetisch aanzicht biedt. Door de groote onevenredigheid bij de Didotletter tusschen
de uiterst-dunne ophalen en de te dikke neerhalen vormt de letter geen geheel, maar
valt uiteen, zoodat het ons een wonder schijnt dat de oogartsen dit een kleine honderd
jaar lijdelijk hebben aangezien. Eerst in 1886 zijn werkelijk energische pogingen
van de medici te bemerken om verandering in het lettertype te verkrijgen.
Zeker niet in het minst omdat eigen tijd geen stijl aangaf, zocht men in het midden
der vorige eeuw, voor de architektuur en de uit haar levende gebruikskunsten,
aanknoopingspunten in voorafgaande stijlen. In de boekdruk werd het oude lettertype
der zeventiende eeuw weer in ietwat gewijzigden, technisch beter maar flauwer vorm,
in gebruik gebracht. Men noemde deze beurtelings Elsevier en Mediaeval. Het laatste
vooral een minder juiste naam, daar de middeleeuwsche typen veel steviger van lijn
zijn. Toch was de invoe-
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ring dezer typen reeds een kleine verbetering te achten, te meer waar uit deze
lettervorm ook de Mediaeval Egyptisch is ontstaan, die zelfs nu nog blijkt een zeer
gebruikelijke, alhoewel niet ideale, lettersoort te zijn. De aanleiding om deze types
weer in gebruik te stellen is uitgegaan van Engeland en Frankrijk en de duitsche
gieterijën die ze op de markt brachten, moesten bij Engeland of Frankrijk terecht
komen voor de stempels; een zeer verklaarbaar verschijnsel waar Duitschland een
beslist nationaal lettertype heeft in zijn fraktuur.

Morris-letters.

Wij geven Morris gaarne de eer die hem toekomt, maar toch is het een feil dat
reeds vóor zijn stichting der Kelmscott-Press, door teekenaars als Otto Hupp omstreeks
1880 de zoogenaamde Munchener Richtung werd gepropageerd, analoog met een
soortgelijke beweging op ander kunstnijverheid gebied, die zich richte naar de duitsche
vroeg-renaissance. In tegenstelling met de hidieus slechte en ook hier te lande
nagevolgde Freimanier zocht men aan het drukvlak een rechthoekig gevuld aanzien
te geven, zij het dan ook met letters en ornamenten gelijk aan die der vijftiende en
zestiende eeuw. Deze richting maakte echter niet veel opgang, mede door de tegen
haar gevoerde oppositie. Eerst nadat William Morris in Engeland zijn pioniers werk
had verricht en over Amerika heen, zijn invloed in Duitschland liet gelden kwam
deze zetwijze, zij het ook met meer modern materiaal, in de mode.
Toch zijn uit die münchener periode eenige goede lettertypen overgebleven, door
Heinz König of Otto Hupp geteekend en in den handel gebracht door de bekende
lettergieterij van Genzsch & Heyse te Hamburg en door E.J. Genzsch te München.
Van deze typen is de Römische Antiqua wel de beste, meest gebruikelijke en het
meest verspreidde; tot zelfs in Amerika waar zij onder den vorm van Bradford en
Macfarland-face bekend is, en ook in meerdere variaties nagevolgd. Zij is
oorspronkelijk als monumentale titelschrift gedacht en dus slechts in klein kapitaal
uitgevoerd. Maar door het succes dezer kapitalen aangemoedigd besloot de heer
Genzsch er ook gewone letters bij te snijden, die door Heinz König werden geteekend.
Merkwaardig bestaat bestaat er haast geen verschil onder de vakkundigen, zoowel
technische als aesthetische, over de praktische en artistieke waarde dezer lettersoort.
Artistiek komt zij gunstig uit om haar krachtig letterbeeld en haar fijn-gebogen
uitloopende kapjes, ook door het getemperde verschil tusschen op- en neerhalen; aan
dit geringe verschil en haar eenvoudige vorm heeft zij tevens haar duidelijkheid te
danken. Deze kwaliteiten brachten er zeker de leiders der Steglitzer Werkstatt,
Ehmcke, Kleukens, e.a. er toe, dit type te prefereeren boven de meer modern gedachte
Eckmannletter. Wij willen niet beweren dat ook deze letter geen gebreken heeft. Zoo
zijn b.v. de
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oogen van de b, d, p en q in hellenden stand geplaatst en de o die daarvoor juist wel
het eerste in aanmerking komt niet, ook wordt het letterbeeld wat zwaar bij het
aansluiten der oogen van de d, van onder en bij de b, p, en q, van boven; de k laat
door het korte bovenste schuine stokje gemakkelijk een opening ontstaan enz., maar
ondanks deze kleine aanmerkingen verdient zij toch onze sympathie.

‘Larisch-Antiqua’
K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Weenen.

Na deze goed geslaagde onderneming van de Hamburgsche gieterij ondernomen
vóór het bezielend voorbeeld van Morris, brachten later de meeste gieterijen een
gelijksoortig type op de markt, wij noemen de Romanische Antiqua van Schelter &
Giesecke, de Romana Artistica van Numrich & Co, Hollandische Antiqua van
Hoffmeister en de Victoria Antiqua der Bauer'sche Giesserei, die haar later lieten
volgen door een Florentiner Mediaeval. Maar geen dezer soorten lijkt mij zoo goed
als de Römische Antiqua van Genzsch & Heyse.
Door de Lettergieterij Amsterdam wordt met verdiend succes een Romaansch in
den handel gebracht, die wat hooger van letterbeeld is dan hare duitsche zuster en
zich evenals deze uitstekend leent voor het zetten met kapitalen.
Ofschoon in typografische kringen nogal te keer werd gegaan tegen Morris liet
zijn invloed zich, toch hoe langer hoe meer gelden. Eerst werd zijn Troy en Chaucer
type, door den Amerikaan Bradley voor de praktijk geschikter gemaakt en daar
zoowel als in Duitschland in velerlei herhalingen met onmerkbare afwijkingen in
den handel gebracht onder den naam van Triumph-, Morris en Uncial Gothisch. Toch
geloof ik niet dat zij veel opgang maakte als boekletter, wat licht te verklaren is uit
haar gedrongen en onduidelijk letterbeeld. Later werd ook zijn Golden type, de
romein, die Morris naar het type van de Venetiaansche drukker Jenson (± 1471)
ontwierp, in meerdere navolgingen door vele gieterijen gegoten en in den handel
gebracht onder de naam van Kloosterschrift, Elsevier Brod Schrift, Jenson, enz.
Ongetwijfeld heeft dit lettertype in 't algemeen zekere decoratieve kwaliteiten maar
ook en vooral in de schraveeringen veel gewilds, wat de mogelijke aanleiding kan
zijn van haar mindere gebruikelijkheid als boekletter. Voor smoutletter is zij beter
geschikt, doordat zij dan allicht minder compact gezet wordt. Ware de Jenson beter
nagevolgd of liever beter begrepen, zooals Cobden Sarderson er in zijn Doves-Press
Bibel (1903) een interpretatie van geeft, die streng en voornaam van vorm en duidelijk
is, dan zouden wij een zeer begeerlijke letter rijker zijn geworden. Het wil mij
toeschijnen dat de Cheltenham, hier door de
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TWEE BLADZIJDEN UIT HET ‘DRUKKERS JAARBOEK’ GEZET UIT DE NORDISCHE
ANTIQUA VAN GENZSCH & HEYSE TE HAMBURG, DOOR IPENBUUR & VAN SELDAM
TE AMSTERDAM.
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Lettergieterij Amsterdam uit Amerika ingevoerd, veel van de nobele vormen der
oorspronkelijke Jenson heeft overgenomen, zonder haar te imiteeren.

‘Neue Römische Antiqua’
Lettergieterij Julius Klinkhardt, Leipzig.

‘Archiv. Antiqua’
Lettergieterij Benjamin Krebs, Frankfurt a/M.

‘Nordische Cursiv’
Lettergieterij Genzsch & Heyse, Hamburg.

Alvorens ons verder met deze nieuwe romein bezig te houden, wat over de iets
oudere, door den bekenden dekoratieven artist ontworpen en naar hem genoemde
Grassetletter. De aanleiding tot het ontstaan van dit type wordt door den heer J.W.
Enschedé geschetst in het tweede deeltje der door Ipenbuur & van Seldan uitgegeven
Mededeelingen over boekkunst naar door den kunstenaar zelf verstrekte gegevens:
‘In 1891 werd Grasset belast met het geven van onderwijs aan de Ecole Guérin te
Parijs; gaandeweg breidde dit onderwijs zich uit tot een cursus over decoratieve
kunst. Toen hij een paar jaar geleden besloot tot het doen drukken van zijn leergang
- het boek is nog niet verschenen - en een keus moest doen voor de typen, kwam hij
er toe protest aan te teekenen tegen de lettersoorten, die gemeenlijk gebruikt worden.
Zijn aangeboren liefde voor oude boeken, zijn vroegere aanraking met het letterschrift
bij het ontwerpen van boekomslagen, hadden reeds bij hem de latente emotie gewekt,
hoezeer de negentiende-eeuwsche boek-romein te verwerpen is, omdat zij, in
tegenstelling met vroegere slechte bladzijden van een grauwe, armzalige kleur kan
geven. Thans werd hij zich inniger bewust, hoe veel beter de oudste typographie
was.
’Besprekingen van Grasset uitgaande, leidden er toe, dat hem in 1899 door de
lettergieterij van Peignot et fils te Parijs werd opgedragen een romein en cursief te
ontwerpen, met zijn denkbeelden overeenkomende.
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’Moest dat type een herhaling wezen van een vroeger, wat Morris gedaan had? Neen.
Le mouvement Morris est en partie stérilisé d'avoir été archaïque, d'avoir lutté contre
la vie et la marche scientifique du monde. La vie marche, tous les regrets du passé
sont superflus. Il faut créer des organismes nouveaux et appropriés; ainsi agit la
nature, zou hij in 1902 formuleeren in termen, mij (E) als uit het hart gegrepen. Het
moest eene moderne letter blijven, maar doordrongen van logische, decoratiefornementale denkbeelden; het beginsel van de vlakversiering moest op de nieuwe
letter toegepast worden.
’Het toepassen van vlakversiering is een uiting van weten, het vasthouden van het
logische, een gevolg van kunnen. Bekend is de gulden regel van Violet-le-Duc: toute
forme qui n'est pas indiquée par la structure, doit être repoussée. Welke is de structuur
van een letter? De logische, anders gezegd de geschrevene letter is de natuurlijke.
Zoo zien we dan ook als logisch gevolg van Grasset's architectonische ontwikkeling,
dat hij voor het concipieeren van het nieuwe type geen ontwerp teekende volgens
geometrische figuren, maar een nieuwe letter schreef. De a bleef de a, de d de d,
oordeelende dat het dwaasheid zou zijn andere lettervormen als de gewone als het
ware uit te vinden, omdat niemand die meer zou kunnen lezen.’
Iets verder zegt Grasset zelf nog: ‘L'Origine de l'Alphabet repose moins sur l'étude
de la typographie proprement dite que sur celle de la paléographie. En effet, ma
curiosité naturelle m'avait fait rechercher cette étude comme un corollaire intéressant
de celle du Moyen-âge. Lorsque je fis des recherches documentaires en 1880 pour
illustrer le roman de chevalerie, Les quatre fils Aymon, l'écriture carolingienne me
frappe par sa netteté et son aspect cursif et rond. Ce texte, qui est encore de l'écriture
latine, me fit voir plus clairement le sens dans lequel on pouvait s'orienter pour des
essais de caractères nouveaux ou fantaisistes. Cette écriture eut dès lors une influence
directe sur toutes les inscriptions ou titres que j'ai eu l'occasion de faire depuis, sans
toutefois aller à l'imitation absolue. J'ai même, à cette époque, composé pour moi
un alphabet carolingien régularisé et rendu plus accessible à nos yeux, mais il n'a
jamais été publié.’
Schoon dus van het Karolingsch minuskulschrift afgeleid, is toch deze letter van
een beslist modern fransch karakter, en dat van de niet te vaak voorkomende goede
soort fransch.
Zij maakte opgang ten tijde der Wereldtentoonstelling te Parijs in 1900, waar zij
uitkwam, en ook later in Amerika, Engeland en Duitschland, in het laatste wordt zij
met het recht op den alleen-verkoop ook voor Nederland in den handel gebracht door
Genzsch & Heyse.
Een pagina met de Grasset gezet, voldoet zeer zeker aan de meergenoemde eischen
van vlakversiering, en het was mij daarom een groot genoegen met de uitgave van
Morris, Kunst en Maatschappij haar in Nederland te hebben helpen
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invoeren. Mogelijk doordat mijn oordeel zich sindsdien door meerdere kennismaking
met de praktijk wijzigde, en wellicht ook door de in dien tijd uitgekomen soorten,
zou dit nu niet meer, zoo onverdeeld gunstig zijn, als voor eenige jaren terug. Zij
doet mij nu niet rustig genoeg meer aan, en ook constateerde ik bij anderen en bij
mij zelf vermoeienis na het lezen van enkele paginas. De erbij behoorende cursief
doet rustiger, door het iets meer gedrongene bij een overigens gelijke kleur, waardoor
het soms verwarrende wit in de letter minder is. Hoezeer ook als karaktervolle
schepping te beschouwen, blijkt dit schrifttype om praktische redenen, alsook om
haar duidelijk zichtbare fransche afkomst, niet de voor ons begeerlijke boekletter te
zijn.
De eenige jaren later ontstane König Antiqua van de zoo artistiek werkzame
Rudhardsche Giesserei te Offenbach am Main (nu Gebr. Klingspor) heeft haar ontstaan
aan vrijwel dezelfde overwegingen te danken als de Grasset. Uit het inleidend
schrijven van den bekenden schriftteekenaar Heinz König bij de naar hem genoemde
romein ontleenen wij het volgende: ‘Beim Entwurfe der Schrift ging ich von dem
Wunsche aus, den steifen Formen der Antiqua ein belebteres, fliesserendes Bild zu
geben, in ihr neben neuzeitlicheren Formen den Federzug der Hand wieder zur
Geltung zu bringen, dem sie im Laufe der Zeit durch die schematische Wiedergabe
in der Druckschrift verloren hatte. Bereits in den Römischen Antiqua hatte ich diesen
Versuch, allerdings nur bei den Gemeinen, gemacht, hier habe ich ihn, wenn auch
mit Einschränkungen, auf die Grossbuchstaben mit ausgedehnt. Die bisher
gebräuchliche Form der Grossbuchstaben trägt noch immer den lapidaren Charakter,
der sich dem Federzug, als völlig anderer Technik, wenig anpassen will. Die grossen
Lücken im Schriftbilde, die bei dem heute gern gepflegte Versalsatz bei einzelnen
Buchstaben entstehen, waren nach Möglichkeit zu vermeiden. So versuchte ich, die
unziale Grundform, wie sie aus romanischer Zeit noch bis zur Renaissance in
gotischen Initialen weiter lebte, met heranzuziehen, sie aber in durchaus modernem
Sinne umzugestalten. Der Federstrich wurde, so weit es ging, angewendet. Bei den
Gemeinen liess sich dieses noch besser durchführen, da ich den rundgotischen
Charakter italienischer Grundschriften in freier modernen Linienführung auf die
Antiquaformen übertrug.’ Door groote schraveeringen met ronde punten heeft hij
getracht de onregelmatige vorm van sommige hoofdletters vooral van A, L, W, te
verminderen, met bevredigend resultaat. Als ik aan de König romein de voorkeur
geef boven de Grasset is dit niet omdat de eerste mij als artistiek product verheven
lijkt over de tweede, maar om het rustiger aspect en meerdere, gemakkelijker
leesbaarheid, bij een ongeveer gelijke kleur-indruk.
Eenigszins van hetzelfde karakter als de König Antiqua zijn er meerdere soorten
in Duitschland ontstaan, die mij echter niet zoo goed lijken als deze. Wij noemen de
besten: de Schelter Antiqua met cursief, van Schelter &
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Giesecke te Leipzig en van dezelfde firma de nog meer geschreven, gotische
Rundgotisch. Van deze laatste lettersoort tot de Runde Fraktur van Ludwig & Mayer
en het Bauernschrift van Numrich & Co is slechts een kleine stap om zoodoende
geheel in de specifiek duitsche schriften te komen. Maar wij willen deze soorten, tot
het slot bewaren, om het mindere belang dat zij voor ons hebben.
S.H. DE ROOS.
(Wordt voortgezet).
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Antwerpen
Tentoonstelling Frans Block in de Buyle-zaal, 9-18 november 1907
Men is verplicht - ik weet het wel - om gewetensvol alle salons te bespreken, waar
gedurende elk seizoen honderden exposities elkaar verdringen. Maar laten we het
eerlijk bekennen, na een verrukkelijke vacantie, doorgebracht in 't gezicht van een
echt landschap, aan de kusten van een echte zee, is het een weelde om den stroom
van meerendeels middelmatige doeken een weinig te verachten, waarin de schilders
de herinnering aan een andere villegiatuur, die welke zij zelf meeleefden, bewaarden.
Op een gegeven oogenblik echter, of liever in een betere bui, vrij van deze
hoeveerdighe bedenkingen, liep ik het kunstzaaltje bij Buyle binnen.
Het Minnewater het heilige meer ‘quoiqu'il n'eut jamais de consécration hiératique’
het Brugsche minnewater, eenzaam droomend onder de grauwe Noordsche poëzie,
leverde Frans Block het motief voor een zijner kleinste doekjes. Een zwart kader
omlijst 't effen watervlak en 't bescheiden groen, godvruchtiglijk uitgespaard, tusschen
twee steile hooge oevers met droefgeestig gras begroeid. Als een vreemdsoortig
Usher-huis, met hetzelfde somber pathetische, met het stille en strenge uitzicht, strekt
het water zich uit in een vierkant, zwijgend vlak.
In den achtergrond, vagelijk aflossend tegen den hemel, bewaakt de St.
Salvatortoren het oude Brugge met zijn Minnewater, zijn geschiedenis en zijn Reitjes,
waarboven het Belfort als een koning oprijst.
Dit was een van Block's kleinste doekjes maar dat mij toch voortaan nopen zal
om alle particuliere tentoonstellinkjes te gaan bezoeken! Wellicht vind ik er dan weer
zoo'n plekje door de gratiën bewoond, zoo'n gezichtje dat mij verrukt, zoo'n masker
dat mij niet meer loslaat.
Dit stukje beviel me vooral, omdat de individualiteit van Block, wiens debuut ik
bijgewoond heb, er zoo duidelijk uit sprak, zijn heel eigen opvatting van de dorre
droogte onzer Heide, waar ze onder den nevel ligt. Maar men moet ze kennen de
levenskracht, de ernstige geestdrift vooral, waarvan de schilder vervuld is, om ze op
te merken in zijn werk. Maar van dan af ziet men ze schijnen, als door de reten van
een deur, zooals 't avondlicht een rood schijnsel werpt over den eenzamen weg
daarbuiten en het duistere grasveld; en de spranken van het innerlijk vuur, die
sommige stukken van Block verlichten, zijn daarom zoo mooi, omdat ze enkel
bescheiden dingen beschijnen.
De kunstenaar zelf toonde mij de zwakke zij van enkele zijner stukken; ik gaf hem
enkele zijner vergissingen aan, we bespraken ze samen, waartoe zou 't dus dienen
om den lezer er op te wijzen dat de lucht hier en daar niet aan den eigen wensch van
den kunstenaar voldoet, of dat enkele kleurenovergangen te korrelig of te glad zijn?
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Zeker, het eerlijke en volstrekt oprechte werk van Frans Block, kan nog heel wat
veranderen, meer verscheiden worden en minder gelikt, maar hij behoort gelukkig
tot
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dezulken, die niet gemakkelijk blijven stilstaan, zich niet met een beelje tevreden
stellen, die altijd zullen blijven zoeken; wie stil blijft staan, gaat achteruit.
In een schemerhoekje mijner herinneringen, van een goeie tien jaar her, is het
beeld van een jongen schilder blijven hangen - het type van een eerlijken jongen, vol
geestdrift en geloof, die zich volkomen onteerd zou hebben geacht bij de minste
schennis van zijn kunst en 't ideaal van leven - een jongen schilder die lange uren
verbracht met het zoeken op zijn palet naar kleur en kleuren-harmonieën, zwijgend
gezeten in een hoek waar veel licht viel, in de werkplaats van Albrecht de Vriendt.
Block zoekt nog altijd voort. Hij zoekt nog altijd harmonieën - hij begrijpt die welke
de schoonste zijn in de natuur, en zijn landschappen onthullen deze wetenschap
geheel onopzeltelijk.
En 't is zoozeer gewoonte geworden dat een verslaggever zijn verslag met een
raadgeving besluit, dat men nauwelijks zou merken dat ik deze gewoonte gehoorzaam,
indien ik er niet aan hield dat men het opmerken zou. - Ziehier dan wat niet enkel
lot dezen kunstenaar gelicht is:
Voor den Bourgeois bestemd zijn er duizenden stukken. Zóo heeft Frans Block
ze nooit gemaakt, vervolgens zijn er andere die enkel tot de schilders gericht zijn het zoet gespeel van den borstel, hoeve met enkel een paar daken, of een doodgewone
vlakte tot onderwerp. Dezulke werden er begaan door Block, die zich hiermee een
overtuigd schilder betoond heeft. Maar hij blijft daarbij toch óok een artiest, omdat
hij ons toonde de Herfst, 't Naderen van 't Onweer, het Minnewater, stukken, die te
rangschikken zouden zijn onder een derde categorie. Deze voldoen den mensch van
fijnere beschaving, in zalige onwetenheid verkeerend aangaande den stiel, die m.i.
enkel de kritikus hoeft te kennen. De literator, de musicus, de dichter, de geleerde,
moeten lang met liefde kunnen beschouwen - dit is het criterium - het een of ander
geschilderd tooneel. De kunstenaar, enkel werkend voor hen zou nooit
vingeroefeningen of gammas moeien hoeven te spelen, maar enkel Minnewaters
schilderen, altijd door...
J. d. B.

Uit Rotterdam
Museum Boymans
DE verzameling van zeventiend'eeuwers is in het afgeloopen jaar verrijkt met een
Jan Porcellis, een aanwinst, die de beteekenis van dezen voortreffelijken
atmosfeer-schilder in een helder licht stelt. De heer Haverkorn heeft met dezen koop
inderdaad een zeer gelukkigen greep gedaan. De breede schallende rumoerigheid
van dit zwalpend Woelend water, de strafheid van den driftigen wind, zoo juist
aangeduid in de kantige houding der scherpzeilende schepen, de zilveren,
zalig-door-lichte blondheid van den tintelenden dampkring, de hooge koepeling van
den wolkenhemel, - dit alles doet onwillekeurig vragen, of er sindsdien in deze
materie wel iets nieuws bereikt is.
In het zaaltje der modernen trekt sinds een paar maanden een belangwekkend
Boschgezicht van Voerman de aandacht, een in onze hedendaagsche schilderkunst
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zelden behandeld sujet. Een geheel door groen omsloten, zonverlicht doorkijkje, als
een nestje zoo warm. De behandeling is kiesch en geduldig, het geheel doorwerkt
tot een fijne émail-achtige pâte. Het wil me echter voorkomen, dat het streven om
de groene, limpide binnenbosch-toon vol te houden aan de stevigheid van de
modeleering afbreuk heeft gedaan. Naast het forsche, toch óók prachtig in toon
gehouden Maanlicht van Jongkindt doet het wel wat week.
Door de medewerking van eenige kunstlievende stadgenooten slaagde de directeur
van het Museum er onlangs in, de hand te leggen op den Vroegen Ochtend van Willem
Maris, zoolang een sieraad van de collectie-Van Eeghen in het stedelijk Museum te
Amsterdam. Men kent het thema: eenige koeien, roode en bonte, wier ruggen en
schoften rosgoud of zilverblank door de
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vroege zon gekantlicht worden, in den van gloed smeulenden ochtendnevel, waarin
verre boomen en een molen wegdommelen; in dit werk even groot-eenvoudig als
fijngevoelig en subtiel voorgedragen. Nu de buitengewone verzameling van den
Amsterdamsche Macenas voor een groot gedeelte op zoo jammerlijke wijze
uiteengespat is, mag het een reden tot verheuging heeten, dat dit belangrijk stuk
tenminste voor ons land behouden is gebleven en - wat in de tegenwoordige
omstandigheden meer zegt, - veilig en wel in een openbaar museum opgeborgen.

FRANZ BLOCK: Minnewater

Kunstzaal Oldenzeel tentoonstelling Oyens november-december
Op het kloeke oog-verheugende werk van deze twee treffelijke rasschilders, hoop ik
een andermaal in een uitvoeriger artikel terug te komen. Hier is nu eindelijk iets,
waarvoor men niet met weifelende en wei-overwogen woorden behoeft te spreken,
waaraan men, al is het niet zonder een zeker voorbehoud, zijn volle bewondering
kan geven. Er is vaak belangrijkers en ook wel beter geschilderd en een geschiedenis
onzer kunst zou te schrijven zijn, zonder de gebroeders Ovens te noemen, buiten
gevaar van organische onvolledigheid; - doch zelden is er guller, spontaner, uit voller
aandrift gewerkt. In het keurige inleidingje, dat Jan Veth voor den catalogus schreef,
wordt het zoo juist gezegd: ‘.... de Oyensen (beschikten) in hun beste werk over een
volheid van talent als in elke school zou verdienen opgeld te doen en waarvan de
eigenaardige bekoring durend zal blijven voor een elk, die in smijdig schilderen de
echtheid van het rijp-sponlane weet te schatten.’ Waar hun lustig geschilder uithangt,
heerscht een atmosfeer van vreugdevol, goedsmoedsch sans-gêne, dat geen ernst
uitsluit, maar zonder eenige zwaarwichtigheid. Men komt om te genieten en om niets
dan dat. Voor zooiets behoort, dunkt me, een extra-streepjen aan den balk.
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Kunstzaal Reckers-tentoonstelling van werken van August W. van
Voorden - maand november
Deed omstreeks denzelfden tijd van het vorig jaar de ondernemende Heer Reckers
ons kennis maken met een jong Rotterdamsch schilder, W. van Nieuwenhoven, * nù
heeft hij in den heer Van Voorden een ander aankomend talent ontdekt. Ik geloof,
het is nu zoover, dat men met een impressionistische techniek geboren wordt! Niet
dat het een mensch van talent zoomaar aanwaait, dat bewijst het vele en serieuze
werk van Van Voorden juist andersom, - maar van den beginne (het Kaarsje en het
groote Stilleven als jongensarbeid nu buiten beschouwing gelaten) heeft hij den kijk
en den lossen, vierkanten opzet van den impressionist. Hij flapt zijn verf uit met durf
en zwier, smeert smeuïg nat in nat, dat het een lust is. Zijn groote aquarellen zijn
vaak van een vochte vlotheid, die van een goede school is. Men
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kan zoo zien, dat hij op de techniek van zijn werk al vrij zeker gaat en de mogelijkheid
van kleine rampen gering telt hij het avontuurlijk genoegen van nu juist te schilderen,
gelijk het hem in 't hoofd komt. En dat lukt hem niet alleen grif bij kleine studies,
maar ook bij doeken en vellen papier van ordentelijke afmeting. Groote straatgevallen
met ventende meiden en rijen van sleeperswagens en lompe paarden langs de kaai;
grijs stadsgewoel op de plasnatte keien, verlevendigd door het blauw van een coquet
dienstmeisjes-japonnetje; de havens met stoeten van sleepbooten, als een in 't honderd
geloopen optocht en hooge scheepsrompen tegen den wal in poefende wolken van
rook en stoom; een enkele maal ook poldergezichten met een turfpraam in de vaart
onder den melankolieken, nuchter-lichtenden hemel, of in blijder toon, kleurige
kindertjes spelend in het zon-gele zand. Het is niet weinig, naar men ziet, wat deze
jonge schilder al aandurft. En dan te bedenken, hoe korten tijd hij eerst als eigenlijk
kunstschilder aan den gang is!
Hiermee wil niet gezegd zijn, dat dit alles, nu wat dieper dan oppervlakkig bekeken,
ook maar even goed geslaagd zou zijn. Er bestaat nog wat builen en boven
enkelschilderbravoure. Dat de heer Van Voorden nog niet zelfstandig is en zich
vooral in zijn stadsgezichten gaarne op het werk van groote voorgangers inspireert,
is even begrijpelijk als dat zijn kleur nog volstrekt niet altijd rijp is. Ze heeft een
tekort aan wezenlijke stoffelijkheid, dat bij den beschouwer een gevoel van leegte
en holheid laat. Ook is alles vaak te veel berekend op het uitklinken van een enkele
hooge noot (het geel en oranje van citroenen en sinaasappelen, het blauw van een
japonnetje) te midden van naar het zwarte trekkende grijzen. Dat is een gewichtiger
bezwaar: men zou wenschen, dat de schilder zijn effecten niet zoo kende, dat hij
desnoods weifelend in zijn opzet was; kortom dat de dingen aanvankelijk minder en
bij nadere beschouwing méér deden. De zaak is, dat men hartelijk begint te verlangen
naar een jong kunstenaar, wiens doen nu eens lijnrecht tegen den keer ingaat.

Rotterdamsche kunstkring tentoonstelling van werk van Rotterdamsche
schilders en beeldhouwers tweede groep 28 nov.-11 dec.
Deze groep maakt een heel wal minder onbeholpen indruk dan de gedenkwaardige
vorige. De dilettanten, die het voor een paar weken breed lieten hangen zijn nu in
een hoekje gedrongen. Al is er ook geen clou, het algemeen peil is hooger; de aanblik
van het geheel is rustiger en, laat ons maar zeggen, fatsoenlijker geworden, zoo
ongeveer als een ordentelijk zaaltje van een vierjaarlijksche, nog iet wat aangenamer,
omdat op deze sans-gêne-receptie de groote ‘machines’ tot veler aanmerkelijke
verlichting ontbreken. De landschappen (huiselijk Hollandsen gevoel!) zijn thans in
de meerderheid. Aan de hand van den catalogus mogen hier enkele opmerkingen
volgen.
Van G. de Groot een paar frissche land schapsstudies; van H.E. Mees twee waar
deerbare portretten (vooral het geteekende) en een Londensch straatgeval, dat wat
minder bont had kunnen zijn, als de rooden bescheidener genomen waren; van P.C.
de Moor o.a. een klein miniatuurachtig paneeltje (Priesteresse), eenigszins onvast
van opzet, maar keurig van kleur. S. Moulijn heeft drie minutieuse, maar niet zeer
sterke stemmings-landschapjes; W. Van Nieuwenhoven een paar interieurs, knap,
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maar geheel en al volgens hetzelfde verfrecept in elkaar gezet; J. Nachtweh een goed
stilleventje, om van zijn portretten te zwijgen. Van F.G.W. Oldewelt een paar
portretten en genrekoppen, serieus, maar te veel in atelier-toon; van H.A. van
Oosterzee rustige maar wat weeke landschapjes; van C. Pouderoyen een ouderwets
gedaan appel-stilleven; van Mevr. M. de Roode-Heyermans eenige teekeningen uit
een besjeshuis.
Edema van der Tuuk heeft als eenig beeldhouwer een paar gipsfiguurtjes
ingezonden.
R.J.
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Kunstveilingen
Veiling van portretten van sedert den graventijd tot heden in Nederland
geregeerd hebbende personen en van leden van het huis Nassau, uit de
verzameling A.J. Nijland, bij R.W.P. de Vries, den 26en en 27en november
1907, te Amsterdam
VAN de verzameling A.J. Nijland, die Nederlandsche historie-prenten en portretten
om vat, was dit het eerste dat onder den I hamer kwam. De goed gedrukte en
geillustreerde catalogus - de eerste van een vijftal - beschreef - na een inleidend
woord van Dr G. Van Rijn, den beschrijver der allas Van Stolk le Rotterdam - 700
nummers, waaronder zich goede bladen bevonden. De volgende hooge prijzen werden
besteed voor in den catalogus gereproduceerde portretten: no 53, Prins Willem I, f
100; no 80, Prins Maurus, f 102; no 106, Prins Frederik Hendrik, f 100; alle drie
gegraveerd naar A. Van de Venne door W.J. Delff (met adres van J.Pz. van de Venne);
no 189, Prins Willem III, zwarte kunst door J. Verkolje (adres van C. Allart), f 100;
no 361, Napoleon Bonaparte Ier, consul de la République Française, zwarte kunst
naar David door C.J. Schott, / 201; dezelfde in kroningsornaat 1805, naar F. Gérard,
door A. Boucher Desnoyers, f 100; no 386, dezelfde, zwarte kunst door C.H. Hodges,
1811, f 300; no 407, Napoleon en keizerin Joséphine, twee portretten ten voeten uit,
door J. Rados en Dominique Cavalli, naar J.B. Bosio, f 350; no 459, Frédérique Louise
Wilhelmine van Pruisen, kleurdruk, f 385; no 460, dezelfde, kleurdruk, door
Descourtis, f 875.

Veiling vax antiquiteiten en kunstvoorwerpen bij Frederik Muller & Co,
van 26 tot 29 november 1907, te Amsterdam
De als gewoonlijk voornaam gedrukte en van talrijke reproducties voorziene catalogus
dezer veiling beschreef ongeveer 1300 nummers. De porceleinen vormden, om het
zoo eens uit te drukken, wel de hoofdschotel voor de speculeerende handelaren. Wij
geven slechts enkele prijzen. Porceleinen: Chineesch en Japansch blauw, no 5,
Fransche-punt stel, f 950; no 25, paar rolwagen-vazen, f 1400; no 34, stel van vijf
fleschjes, f 1950; gekleurd, no 268, paar groote Ja pansche vazen, f 1125; no 269,
opengewerkte famille rose vaas, f 925; no 321, eierschaal dejeuner van 5 stuks, f
1025; no 332, vier eierschaal kopjes, f 570. Van het Delftsch aardewerk deden twee
door Adriaan Pynacker met rood, blauw en goud versierde schotels, nos 413 en 414,
ieder f 800; no 416, schotel in goud en kleuren, f 540; no 418, diep schaaltje met
bloemen, f 350; no 429, paar in goud en kleuren gedecoreerde paardjes, f 540; no 458,
vijf bliksembordjes, f 440. Meubelen: no 595, groote kast, palissander en ebbenhout,
f 1450; no 646, Boulle-bureau, f 2750; no 628, eikenhouten betimmering, f 560. Van
de tuinbeelden brachten twee satyr-paren, nos 726 en 727, respectievelijk f 1150 en
f 1850 op, terwijl no 730, een goed gesculpteerd houten balksleutel, David en Goliath
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voorstellend, - welker vondst in een huis te Kampen korten tijd geleden eenigen
opgang maakte: het stuk werd in het bulletin van den Oudheidkundigen Bond
gereproduceerd, - f 730 en zijn pendant, no 731, f 300 opbrachten. Een stuk
Venetiaansche kant, 4 m. lang en 17 cm. breed, no 801, ging voor f 1000.

Veiling van prenten bij Frederik Mullfr & Co, van 10-12 december 1907,
te Amsterdam
Enkele zeer mooie drukken van hoofdbladen der prentkunst: de groote St. Hubertus,
de groote Fortuin, het Wapen met den Haan, het kleine Paard van Dürer, Rembrandt's
Hut met den hooiberg en zijn portret van Clément de Jonghe, zijn Honderd guldenblad
en zijn Verkondiging aan de herders, portretten door Goltzius, Suyderhoef, Nanteuil,
e.a., het prachtige ruitersportret van Petrus Schowt Muylman, dat Abr. Blooteling
graveerde naar het schilderij van Thomas
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de Keyser (nu in het Amsterdamsen Rijksmuseum), gaven aan deze veiling haar
grootste aantrekkelijkheid, welke aantrekkelijkheid nog werd verhoogd door enkele
zeer interessante bladen. Van de laatslen noemen wij dat uiterst merkwaardig
houtsneedje dat blijkens de van 't zelfde blok gedrukte Nederlandsche text een
aflaatbrief is van paus Julius II, (1503-1513), en een goede contre-épreuve (de
catalagus spreekt van een copie) van een prent van Israël van Meckenen. Twee
rijkelijk geillustreerde catalogi beschreven de ééne de portretten, de andere alle
overige koperprenten en houtsneden. Wij geven de volgende prijzen:
No 528, Nederlandsche houtsnede van ± 1503 (aflaatbrief), f 1010, (aangekocht
voor het Amsterdamsch Prentenkabinet); Alb. Dürer, no 601, St. Hubertus, f 1450;
607, de groote Fortuin, f 710; no 611, het kleine paard, f 279; no 612, het groote paard,
f 215; Adr. Van Oslade, no 713, het feest onder den grooten boom, f 335; Rembrandt,
no 823, de honderd guldensprent (2e staat), f 1525; no 803, boerderij met hooimijt, f
1640; no 876, portret van Jan Lutma, f 1600; no 872, portret van Anslo, f 860; no 885,
de joodsche bruid Bartsch 340), f 630; no 810, triomf van Mordechai, f 800.
Op de veiling liet de Duitsche handel zich niet onbetuigd.
Bts.

Boeken & tijdschriften Niederländische gemälde aus der sammlung des
herrn Alexander Tritsch in Wien von Gustav Glück mit 25 tafeln in
heliogravure uni) 21 textabbildungen, darunter 5 radierungen von William
Unger Wien 1907 verlag der gesellschaft für vervielfältigende kunst preis,
geb. mk. 60.IN den Heer Alexander Tritsch begroeten wij met groot genoegen een der weinige
particuliere verzamelaars, wien het nòch om luid klinkende namen, noch om 't groote
aantal kunstwerken te doen is - maar die met fijnen smaak een kleine maar uitgelezen
verzameling heeft weten bijeen te brengen, die door haar eigen karakter al dadelijk
een allergunstigsten indruk maakt.
Wat deze verzameling voor ons vooral aantrekkelijk maakt, is dat ze uitsluitend
uit Nederlandsche - Hollandsche en Vlaamsche - kunstwerken is samengesteld. Men
vindt er niet méér dan 46 stukken - waaronder Rembrandt niet eens voorkomt, - maar
geen enkel dezer stukken is onbelangrijk, en geen enkel ervan draagt een
geüsurpeerden naam; bovendien werden alle bedorven of bijgewerkte doeken, die
in andere collecties van ‘beroemde meesters’ soms een zoo groote rol spelen,
zorgvuldig geweerd.
Het feit alleen dat de Heer Tritsch een kenner als Gustav Glück gelegenheid heeft
gegeven, om zijne verzameling cri tisch te behandelen, levert het bewijs van het
hooge standpunt, waarop hij zich heeft weten te plaatsen. Want de meeste ‘liefhebbers’
hebben helaas maar tot zooverre iets met critici van raam uitstaande, als zij hopen
een welwillend oordeel over hunne schatten te kunnen uitlokken; zoodra dit oordeel
minder gunstig dreigt te zullen uitvallen, blijven ze hen angstvallig uit den weg en
wenden zij zich liever tot dezulken die het met hun geweten zoo nauw niet nemen.
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Met buitengewone scherpte heeft Gustav Glück deze verzameling gekarakteriseerd.
Veel vond hij daarbij te prijzen, vele zeldzame of eigenaardige stukken mocht hij
ons hier doen kennen. Men krijgt bij het doorloopen van zijn vloeiend gestelden tekst
zoo dadelijk den bevredigenden indruk, dat hier iemand aan het woord is, die zijn
stof volkomen beheerscht. Men kan zich gerust aan zijn leiding toevertrouwen, en
zal het boek niet sluiten zonder het verkwikkelijke gevoel, van weer wat nieuws
geleerd te hebben, van vele dingen beter te hebben leeren zien.
Wij geven thans een kort overzicht van de voornaamste hier afgebeelde en
beschreven werken: uit de XVIe eeuw een curieusen jongeren Bruegel en een ook
folkloristisch belangrijken Marten van Cleef. Onder de zeventiend-eeuwsche
Hollanders vooral een
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reeks zedenschilders waarvoor de Heer Tritsch een bizondere voorliefde aan den dag
gelegd heeft: Dirck Hals, Pieter Quast, Pieter Codde, Ant. Palamedesz, Pieter de
Hooch, Quiryn Brekelenkam, Jan Miense Molenaer, Klaes Molenaer, Adr. van
Ostade, Corn. Dusart, Gerrit Lundens. Verder een prachtig portret van Barth. Van
der Helst en een van Jacob Gerritsz Cuyp; een Prins Frederik Hendrik bij Heusden
van Alb. Cuyp; goede stukken van Salom. Koninck. Jan Victors en Nicolaas Macs;
een paar architectuurschilders H.C. Van Vliet en Emmanuel de Witte, geven den
Heer Glück enkele lezenswaardige bladzijden over dit kunstsoort in de pen.
De Vlamingen zijn vertegenwoordigd door een klein maar typisch schetsje van
Hubens; een mansportret van van Dyck, blijkbaar uit de Vlaamsche periode van
1627-1632, twee belangrijke en een kleiner stukje van Teniers, een familieportret
van Gonzales Coques, en een Feestmaal van Herodes van Frans Francken II.
Alle in de verzameling aanwezige stukken zijn overigens in dit werk afgebeeld de belangrijkste in heliogravure, buiten tekst, de mindere in autotypie tusschen den
tekst. Vijf aardige etsjes van W. Unger verhoogen nog de aantrekkelijkheid van dit
werk.
Het spreekt vanzelf dat alle platen, zooals wij dit van de Gesellschaft gewoon zijn.
met de grootste zorg werden uitgevoerd. Het boek is dan ook naar vorm en inhoud
beide een benijdenswaardig bezit voor al wie belang stelt in de Nederlandsche kunst
der XVIIe eeuw.

ANT. VAN DIJCK: Mansportret.
(Verz. Alexander Tritsch, Weenen).

B.
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Karl Voll, die altniederländische malerei von Jan van Eyck bis memling.
ein entwicklungs-geschichtlicher versuch, text und tafeln, leipzig 1906,
Poeschel & Kippenrerg. m. 13.Een beteekenisvol werk. Met fijn slijleritisch onderzoek, worden de grondlijnen
eener ontwikkelingsgeschiedenis van het Nederlandsche Quattrocento gelrokken.
De schrijver verdeelt de XVe eeuw in drie generaties, de eerste, de archaïeke school,
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met aan 't hoofd Jan van Eyck; hem ter zijde treden Rogier van der Weyden, de
‘Meester van het Johannes altaartje te Frankfort’ en de Meester van Flémalle. Op de
oude, statige kunst, wier gebied bijna uitsluitend religieus is, volgt een stijl, die reeds
het sierlijke weet te vertolken, die zich ook het wereldsche leven eigen maakt en
genretooneelen schept, waarin men reeds de voorloopers van den laatsten stijl vindt.
De hoofdmeesters van de tweede generatie zijn Dirk Bouts van Haarlem, die het
Hollandsche element op den voorgrond brengt, en Hugo van der Goes. Om hen been
groepeeren zich dan de overgangskunstenaars als de ‘Meester van de Parel van
Brabant’, de Meester der Hemelvaart van Maria, Petrus Christus, Albrecht van
Ouwater, Joost van Gent.
De derde generatie trekt in Memling en Geertgen van Haarlem de laatste
consequenties uit de leer der voorgangers. Er openbaart zich een nieuw gevoel voor
ruimte en de geheele compositie sluit volkomener aaneen. Met nieuwe technische
problemen voert zij echter tegelijkertijd op den noodlottigen weg van virtuositeit en
sleur, zoo dat reeds ten haren tijde het verval begint.
Het is hier niet de plaats om de geestrijke Uiteenzettingen in de onderdelen nader
te bespreken. De kunstgeschiedenis zal er nog lang haar voordeel kunnen mee doen.
Alleen de met absolute zekerheid aan de groote meesters toe te schrijven werken
aanvaardt Voll als echt, en ontneemt hen een heele reeks stukken, die thans nog op
hun naam slaan. Hij zelf echter heeft er maar eén omgedoopt, de aan Dirk Bouts
toegeschreven Gevangen name van Christus, in de Pinakotheek te Munchen, met de
daarbij behoorende stukken te Neurenberg, geeft hij aan Alb Ouwater.
Het met verkwikkende zakelijkheid geschreven boek, laat toch, bladzij voor bladzij,
het subjectieve gevoel van den schrijver doorschemeren en dat juist is er Voor een
deel de bekoring van. Het Hollandsch-Germaansche element, ligt hem klaarblijkelijk
nader dan het Fransch-Vlaamsche. Zou vindt hij bijv. voor Dirk Bouts, Ouwater,
Memling, (Geertgen van Haarlem, een warmer toon, dan voor Rogier van der Weyden,
den Meester van Flémalle en zelfs voor Hugo van der Goes, die niettegenstaande
zijn Hollandsche afkomst toch verder van Holland afstaat. De grootste tegenspraak
zal hij wel met zijn hoofstuk over van Eyck ontmoeten. Voor hem ligt ‘het geval van
Eyck’, heel eenvoudig; hij verwijdert zoo maar uit zijn Werk, alles wat niet volstrekt
met de onbetwistbare hoofdwerken in volle overeenstemming is. Zoo komt hij tot
de slotsom, dat we hier te doen hebben met een volmaakt consequent afgedeeld en
gerangschikt geheel, aangezien de Meester van zijn vroege, weliswaar nog wat
bevangen, maar in technisch opzicht reeds ongemeen vaste werken met
reuzenschreden tot de onovertroffen hoogie zijner meesterstukken opstijgt. Wellicht
ligt de betwistbare zijde van Voll's hoek in zijn al te vaste overtuiging aangaande de
ontwikkeling in de rechte lijn, niet alleen in gansche kunstenaars-geslachten, maar
ook bij de enkele kunstenaars.
In zijn voortreffelijk hoofdstuk over Memling geeft hij op zeer interessante wijze
aan, hoe de Nederlandsche kunst, zonder onmiddellijke aanraking met de Italiaansche
renaissance uit zich zelf is gekomen tot het oplossen van gelijke problemen - tot
hetzelfde ruimtegevoel en voor alles heendringt en voortstuwt naar de Renaissance.
De uiterlijke verzorging van het boek is uitnemend De scheiding tusschen tekst en
tafelband moest bij alle kunstwetenschappelijk uitgaven regel worden.
W.B.
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Adriaen Brouwer en de ontwikkeling zijner kunst
(Vervolg).
NA het soepeler worden van de makelij, wijzigt zich ook de kleur. Van nu af zal op
alle mogelijke wijzen Brouwer er naar trachten om de levendige kleuren die hij uit
Vlaanderen mee heeft gebracht, eenvoudiger en gedempter te maken. Reeds Bürger
veronderstelde dat op een gegeven oogenblik Brouwer door Rembrandt was beïnvloed
en het is niet onwaarschijnlijk dat Brouwer legen het eind van zijn Haarlemsch
verblijf, d.w.z. omstreeks 1630, eenige werken uit de jeugd van den grooten meester
heeft gekend. Hij bekommert zich om de studie van atmosfeer, van licht-en-donker,
van het avondlicht, van alles wat verzacht en harmoniseert. De heldere roomkleuren
van vroeger veranderen in sombere gouden, het rood der kersen wordt verslenst
granaat en het felle kopergroen verdwijnt voor teeder olijfgroen.
Op het Avondtoilet, in de verzameling Schloss, - een der zeldzame onderwerpen
met kunstlicht, die Brouwer schilderde - heeft de nacht alle lokale kleur uitgewischt.
Moet men zich voorstellen dat die boer voor een venster zit, dat uitziet op dat sombere
groen, op dien lagen wolkenvollen hemel? Die achtergrond met zijn vreemden schijn,
voegt een lugubere noot bij deze compositie, die niettegenstaande de komische zijde
van het onderwerp, reeds van zoo een aangrijpend effekt is. Hoeveel uitdrukking ligt
er in dit figuur-fragment ter helft door een grooten breedgeranden vilten hoed
verborgen! De weerglans van het flakkerende licht, de doorschijnendheid der
vleeschdeelen, is met veel meesterschap weergegeven. Het landschap vooral, met
zijn doorschijnende glacis is breed van uitvoering.
De studie van clair-obscuur en atmosfeer trekt hem naar nevelige kelderverblijven,
naar tabakskitten, waar men de lucht kan snijden, waar de schaduwen alom diepe
gaten boren en waar het licht niet meer dan twee of drie kleuren gelden doet. Eenige
der beste paneelen die hij later schilderde gaan uit van dezelfde werkwijze. Tot deze
manier behoort bijv.: De Tabaks-
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kroeg en de Operatie, beide in de verzameling Schloss In de Tabakskroeg wordt
enkel het voorplan door het licht getroffen, dat niets doet uittreden dan twee gekleurde
huizen en een prachtige kruik. De achtergrond rechts ligt verdronken in nevelen,
maar links, vóor den gouden glans van den haard, bewegen enkele figuren als
chineesche schimmen.

ADRIAEN BROUWER: Avondtoilet.
(Verz. A. Schloss. Parijs).

De Operatie vooral, reeds tot een volgende periode behoorend, is van een groote
volkomenheid, wat betreft de weergave van de atmosfeer. Het stuk, geheel door
schaduwen ingenomen, wordt enkel door een kelderopening die
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ADRIAEN BROUWER: INTERIEUR VAN EEN TARAKSKROEG.
(Verz. A. Schloss, Parijs).
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ADRIAEN BROUWER: DE OPERATIE.
(Verz. A. Schloss, Parijs).
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een stukje lucht, 't rood van een dak met een beetje groen binnenlaat, verlicht. Men
voelt de vochtigheid der atmosfeer, zoowel builen als binnenshuis. Rechts komt een
deur uit in een lichter vertrek. Een glazen bol, wondertje van schilderkunst, midden
in het vertrek opgehangen, karakteriseert het beroep van chirurgijn, die in dien tijd
allerhande curiositeiten verzamelde, waaronder de krokodil een eerste plaats innam.
Brouwer, heel sober kunstenaar die hij was, hield zich tevreden met de weergave
van een enkel detail.

ADRIAEN BROUWER: Tabakskroeg.
(Louvre, Parijs). Aan de benedenzijde der foto ontbreekt een smalle strook.

Het mooiste en tegelijk minst opgemerkte werk van den schilder, dat de Louvre
bezit, een Tabakskroeg, toont aan hoezeer hij op zeker oogenblik om de studie van
het licht bezorgd was. Een licht, geheel Rembrandtesk, concentreert zich op den
machtigen rug van den een of anderen slapenden boer, waar het een feëenspel van
kleuren te voorschijn toovert - een brok van een wit hemd tusschen 't licht citroengeel
van de broek en een parelmoerig-beige vest - alles opgehaald door enkele roode
rijgveters, terwijl deze aantrekkelijke helderheid rondom nog door donkere groenen
verhoogd wordt.
De franke kolorist, die Brouwer bij zijn aankomst in Holland was, heeft hem nooit
geheel verlaten. Zijn tonen blijven altijd helder en als elkaar tegenovergesteld. Nooit,
zooals bij Teniers, lijden zijn schakeeringen onder een overmaat van vermenging.
In die onderlinge tegenstelling van twee of drie
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kleuren legt Brouwer zooveel kunst, dat de aandacht zich vaak geheel afwendt van
't onderwerp om enkel de pracht der kleur te genieten.

ADRIAEN BROUWER: Drinkebroers.
(Verzameling Dutuit, Petit Palais, Parijs).

Een kostelijk stuk uit de Dutuit-verzameling, vertoont ons een dergelijk geval.
Een krachtig licht valt op het voorplan, waar twee Drinkebroers neerhurken op bankjes
en een derde op den achtergrond zich meer in de schaduw houdt. Een der dronkaards
legt al zingende de hand op het hoofd van zijn makker in een dier aanvallen van
‘verteedering’ die tot een zeker dronkenmans-stadium behooren. Maar wat ons nog
meer aantrekt in dit paneeltje dan de fijne psychologie, is een kostuum, geheel
geschilderd in schakeeringen van grenaat, heel dof, heel sober, hier en daar opgehaald
met crevees van carmijn, en het door de zon beschenen groenachtig-blauw van het
andere kleedingstuk, gereleveerd door het olijf-groene email van een kruik op het
voorplan.
Bij deze reeks schilderijen en in hetzelfde verband vermelden we den fraaien
Vroolijken maaltijd, uit de verzameling van den heer Leo Nardus te Suresnes,
eveneens merkwaardig door zijn koloriet en waarvan het sappige groen bizonder
tieft. De eetwaren, waartusschen een haring in mooten, zijn verbazend knap
weergegeven.
In dat zoeken naar licht in duister en die transformaties van het koloriet, telt de
invloed van Hals voor heel weinig; maar wat Brouwer hem wel grootendeels dankte,
is dat hij hem tot de studie van het spel der physionomieën heeft aangezet, misschien
de grootste dienst dien Hals hem heeft bewezen.
Vóór zijn aankomst in Haarlem had Brouwer er zich toe bepaald, om in
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plaats van verschillende individuën, veeleer vertegenwoordigers te schilderen van
het ras, allen met denzelfden familietrek op hun typisch geschoren gezichten. Dat
was nog van de traditie van den ouden Bruegel. Hals voor alles portrettist, had hem
de bekoring geleerd der individueele trekken. Indien Brouwer die fijne navorscher
der menschelijke trekken is geworden, heeft Hals, de virtuoos der vlietende expressies,
hier in hooge mate toe bijgedragen.

ADRIAEN BROUWER: De Vroolijke maaltijd.
(Verz. L. Nardus, Suresnes).

De verzameling van Baron Steengracht in den Haag, is in 't bezit van een
eigenaardig dokument betreffende de betrekkingen tusschen Brouwer en Hals.
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Het is een prachtige Tabakskroeg, waar men Brouwer zelf meent op te herkennen,
in den ‘Toebackdrincker’ op het eerste plan, die kringetjes zit te blazen en die levendig
herinnert aan den Rooker uit de verzameling La Caze. Het is zeer waarschijnlijk dat
we daar inderdaad Brouwer voor ons hebben, maar de grijns heeft zijn gezicht te
zeer vertrokken om het eenige psychologische waarde te doen behouden als portret.
Brouwers lawaaiïge houding is in eigenaardig kontrast met het rechts gezeten
personnage, die, en met reden, door de overlevering wordt aangeduid als Frans Hals.
De trekken, hoewel hier veel jonger, komen overeen met zijn zelfportret in de
Porgès-verzameling te Parijs. Hals onderscheidt zich van Brouwer door zijn verzorgd
uiterlijk, door zijn zwarte kleeren en zijn breeden witten halskraag. Ondanks zijn
glimlach ziet hij er teruggehouden en zeer oplettend uit. De drie koppen op den
achtergrond, waarin men eveneens het portret van kunstenaars meent te herkennen,
zijn eer varianten van den rooker op het voorplan. Zij wijzen op de pogingen van
Brouwer in de weergave van het mimisch effekt.

ADRIAEN BROUWER. Expressiekop.
(Verz. Ch. Sedelmeyer, Parijs).

Het is de heftige mimiek, die hem in de eerste plaats aantrekt. Waar
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ADRIAEN BROUWER: TABAKSKROEG.
(Museum. Dulwich).
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Hals in de weergave van den vrijen lach en den bijna unmerkbaren glimlach uitmunt,
zoekt Brouwer zijn gelijke voor de grijns. Zijn kunst, die het voorbeeld van Hals
overdrijft, wordt een echte kunst der mimiek. Hij bestudeert sensaties die zich door
heftige spiertrekkingen kond doen. Hij observeert zingende en gillende gezichten,
de riekers van den kwaden geur, de proevers van den wrangen drank. Komen
vervolgens de spontane grimassen te voorschijn geroepen door de peilstift of het
insnijmes van den dorpsbarbier; de trekken, die door alle mogelijke hartstochten
misvormd zijn, door een plotselinge razernij, door angst, door een of andere heimelijke
begeerte. Als tegenhanger van die verdraaide smoelen, schildert hij weldra ook
koppen verstompt door het genot. Hij observeert alle gradaties van overgave en
zich-laten-gaan; vervolgens de ontspanning der gelaatstrekken in den slaap of na de
uitspattingen, de beestachtige facies van hen die ergens in een boek liggen te ronken.

ADRIAEN BROUWER: Expressiekop.
(Verz A. Schloss, Parijs).

Om zijn waarneming des te heter samen te vatten, voert Brouwer kleine
expressiekopjes uil, gekke typen, die den beschouwer vragend aankijken, hem
aanspreken of doodeenvoudig de tong legen hem uitsteken, zooals op het amusante
tondo in de verzameling Sedelmeyer, naar tijdsorde waarschijnlijk een der eersten.
De beer Adolf Schloss bezit er twee, tintelend van geest, waarvan de linker met zijn
Cyrano-neus de fijnste en spiritueelste is, dien ik ken.
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ADRIAEN BROUWER: Expressiekop.
(Verz. A. Schloss, Parijs).

Brouwer's uitgesproken smaak voor mimische effekten verklaart in zekere mate
zijn voorliefde voor die duistere holen, die verdachte tabakskitten, waar in dikke,
drabbige dampen, het uitvaagsel der maatschappij
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ligt te wriemelen en te wroeten op en onder elkaar. Nergens vond hij grooter
verscheidenheid van hartstochten dan op de tronies van die niets meer te verbergen
hebbende zwelgers.

ADRIAEN BROUWER: Twee rookende Boeren.
(Pinakotheek, München).

Zijn levensbeschrijvers verhalen dat Brouwer zelt in die kroegen zat te werken en
inderdaad zien zijn teekeningen er vaak uit, of ze op 't leven betrapt zijn. Tot betere
observatie van dat eigenaardige kanalje dat meer en meer de plaats van zijn
spelemeiende boeren gaat innemen, moest de schilder, dit blijkt duidelijk, deel nemen
aan hun spel en aan hun lage uitspattingen. Men voelt overigens dat hij ze in zijn
hart gesloten had, die kortgedrongen, schunnige rakkers, wier nauw aansluitende
buizen hun stevige constitutie verraden. En Brouwer zoekt hun kring op, niet enkel
als nauw speurend artiest, maar als mensch van gelijken aanleg, die zich in gelijke
uitspattingen vermeit.
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‘Brouwer étoit extrêmement adonné au Tabac et à l'Eau de Vie’ verhaalt ons Bullaert,
zijn biograaf. Dat dit inderdaad zijn bevoorkeurde zonden waren - de werken van
den kunstenaar herhalen het luid.
Tabak en Brandewijn waren twee nieuwe hartstochten, die zich in het begin der
zeventiende eeuw hadden verspreid. Het gebruik van onvermengden alcohol was in
de 16de eeuw nog tamelijk zeldzaam en beperkte zich zooals Michelet verhaalt, bijna
uitsluitend tot medicinale doeleinden. Doch in Europa meer en meer vervaardigd,
maakte deze veroorzaker van alle denkbaar kwaad zich weldra van de bevolking
meester. Sedert de zeventiende eeuw zijn de gevolgen van het drankmisbruik in niets
veranderd.

DAVID TENIERS (?): De Rooker.
(Verz Maurice Kann, Parijs).

Met de tabak echter, die verdoovend werkt, waar de alcohol als opwekkend middel
optreedt, is het geval geheel verschillend. Eenige eeuwen van
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een cultuur, die zich voornamelijk toelei op vermeerdering der geurige hoedanigheden,
ten koste der narcotische eigenschappen, heeft het scherpe ‘petuin’ van Brouwer's
tijd in het bijna onschadelijke kruid, dat we heden genieten, veranderd. Het petuin,
wellicht nog met hennep en wolfkers vermengd, was veeleer een op opium gelijkend
product. Drie of viermaal daags bedwelmden zich de rookers door middel van hun
pijp en in de Nederlanden werd ze met den naam van ‘Toeback-drinckers’ aangeduid.

ADRIAEN BROUWER: Interieur van een Kroeg.
(Verz. Rudolph Kann, Parijs).

Op
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Brouwer's stukken kan men de hevige uitwerking dier vroege tabakssoorten nagaan.

ADRIAEN BROUWER: Zich afzonderende rookers.
(Pinakotheek, München).

In verschillende landen verontrustte de overheid zich over deze vreemde passie.
De rookers werden met de galg of neus-afsnijden bestraft. Paus Urbanus VIII deed
ze in den kerkban. Niettegenstaande den tegenstand der regeering, verbreidde zich
het tabaksmisbruik en werd tegen 1625, vooral onder de lagere standen der bevolking,
meer algemeen. Een redetwist ontstond aangaande de schadelijkheid of heilzaamheid
van dit kruid. Dichters trokken voor en tegen partij en zelfs schilders, getuige de
superbe Rooker van Frans Hals in de verzameling Schloss. De schilder bevestigt daar
met een
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Latijnsche inscriptie ‘dat er geen kostelijker kruid bestaat dan de heilzame tabak.’
De tabak heeft, waarschijnlijk door den steun der faculteit, gaandeweg het pleit
gewonnen. Men smoorde voortaan onder voorwendsel van behoud der tanden en
verheldering van het brein.
Niemand heeft het beter dan Brouwer verstaan, om het verleidelijke van den
toeback en zijn opéenvolgende uitwerkingen te schilderen. Het nieuwe kruid werd
in de vunzige kitten opgediend op kleine papieren servetjes om daarna in korte,
aarden pijpjes te worden gestopt, echte neusbrandertjes, die den rooker al de
onheilvolle kracht der nicotine deden ondergaan.
Brouwer voert ons voor de eerste stil-aandachtige momenten, het aansteken van
de pijp door een lont of gloeiende kool tusschen een ta ngetje gehouden. Vervolgens
kwamen de eerste rookwolken, die in dit wonderlijke gezelschap voorafgingen aan
de verhalen vol gesnoef en opsnijerij. Weldra treedt een bot zwijgen in, elkeen zondert
zich af aan zijn kant; dan begint het neerzijgen, het flauw vallen, het stille gehik en
eindelijk het braken. Men herinnere zich den Rooker in het Münchener Museum,
geheel in groen gekleed, die nog net genoeg benul over heeft om zijn pijp en zijn
kroes niet uit de handen te laten vallen. Binnen enkele oogenblikken gaat hij
onvermijdelijk onder de bank rollen.
De prachtige Rooker, uit de collectie Maurice Kann, waarschijnlijk werk van
Teniers naar een schets van Brouwer, is even expressief. Hoe geeft deze ontaarde
zich over aan zijn genot! Met golvend lichaam, de kop achterover gebogen, volgt hij
vagelijk de lichte rookspiralen die de atmosfeer verduisteren. Dit vermakelijk doekje,
onder Brouwers onmiddelijken invloed geschilderd, is teertjes met tinten van
gemshuid en kastanje-bruin genuanceerd.
De Rooker uit de collectie Budolf Kann, voor 't vuur gezeten, heeft 't tangetje reeds
opgenomen voor 't aansteken van z'n pijp. De drie zangers die zich achter hem
vermeien, hebben hem gestoord. Hij aarzelt. Zal hij in zijn eentje blijven zitten smoren
of zich bij zijn lustige kornuiten voegen? Zijn soepel lichaam vertoont de bijna
eurythmische houding, die Brouwer zijn sujetten zoo vaak verleent. Dit paneeltje
behoort minder tot de studiën van den Rooker, dan tot de algemeene psychologie
van den bruut, waarin Brouwer zoo eigenaardiglijk uitmuntte.
De psychologie van den Rooker vinden we geheel volledig op de schoone
Tabakskroeg in het Museum van Dulwich en de zes Rookende Boeren in de
Pinacotheek. Noemen we dan nog het vermakelijk Rookertje uit de verzameling
Adolf Schloss, met zijn woesten blik, z'n verwarde haren, die onder zijn onmetelijken
vilthoed uitsteken en hem 't uitzicht geven van den een of anderen terrorist met
versuizelden bol.
Na deze uitwijdingen over alcohol en tabak begrijpt men beter de
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ADRIAEN BROUWKR: DE KLEINE ROOKER.
(Vera. A. Schloss, Parijs).
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beteekenis van scheppingen als de Rooker uit de La Caze-collectie en de Vroolijke
Gezel bij Adolf Schloss. De eerste, met wijd opgespalkte oogen en verstummeld
gezicht, drukt drankflesch en pijp aan zijn hart, terwijl de dikke witte rook uit zijn
mond welt, uitstekend zinnebeeld van den waanzin die gansch een volk plotseling
meesleurde naar deze twee vreeselijke passies. De Vroolijke Gezel is eveneens
voorzien met pijp en kruik, maar toont veeleer de zedelijke ontaarding en lichamelijke
verwoesting door deze twee tegenovergestelde hartstochten verwekt. Zoodanige
stukken zijn even zoovele belangrijke bescheiden voor de zeden van den tijd.
(Wordt voortgezet).
F. SCHMIDT-DEGENER.
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Anton Mauve en zijn tijd
(Vervolg en Slot).
DE werken der tegenwoordige, der Impressionnistische of nader nog gezegd, der
Haagsche school, in den aanvang der beweging door de leekenwereld zoo eensgezind
versmaad, worden nu door diezelfde wereld als uitnemende kunstproducten geroemd.
Naar beide richtingen betoont de officiëele meening echter haar onbevoegdheid tot
oordeelen, slechts gedreven door voor- of tegeningenomenheid. Een gewoon
verschijnsel bij alle evolutie.
De strooming heeft reeds beroering gebracht in verdere waterbanen als de
afgelegene oevers eindelijk door de flauwe naspoelingen van haar gang worden
geraakt. De oogen hebben zich tot zien-van-schilderijen eenvoudig anders gezet.
Maar ook het gemoderniseerde publieke kunstbegrip bleef hechten aan het onderwerp
en was het mildst in waardeering, dààr, waar een aantrekkelijk tafereel door de
nieuwerwetsche schilderwijze werd voorgedragen.
Onder de erkende grootmeesters der moderne school vonden dan ook Israëls en
Mauve met hun kunst wel het willigst ingang tot de burgerlijke ontvankelijkheid.
Beider werk heeft om den keus van onderwerp, om het opschrift van den inhoud,
vermogen tot streelen van den vulgairen kunstzin en zoetelijke schoonheidsneigingen,
- Israëls' figuurstukken om het dragen eener gedachte, verwezenlijkt in een vertooning,
liefst van tragische werking, Mauve's landschappen, om het gekozen tafereel,
welgevallig aan den smaak der minnaars van erkend poëtische natuurtooneelen. Want
een herder met zijne kudde, schapen die naar kooi worden geleid legen den avond,
een boer die zijn koeien drijft langs den weg, een meisje dat haar geitje voedert op
een grasveld, 't zijn alle buitentafereelen die zeer geliefd zijn.
Maar, 't is toch alleen bij erkenning van het nauwe verband tusschen inhoud en
vorm, dat in die landschapvoorstellingen het essentiëele der hoedanigheid van de
dichterlijke verbeelding moet gevonden worden. Mauve's landschappen zijn, om ze
te onderscheiden van die zijner groote tijd-genooten, te kwalificeerer als muzikale
overzettingen der schoonheidsbevin-
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ding in lijn en kleur. En zoo in zijn blonde kunst de fijne, brooze geledingen van het
kleurgamma, maar vooral ook de subtiele waarden in de toonverhouding, zich door
de aesthetische bevattelijkheid laten opnemen als de vibreerende grondtoonen in het
vermischen van muzikale accoorden, is de gegeven stemming in zijne landschappen,
als resultaat zijner visionnaire opvatting, te denken als een gezongen melodie, op
een ietwat weemoedigen, langoureuzen toonaard. Mauves opvatting van het landschap
heeft sentimenteele neigingen. Is het ook waar, dat de individuëele
gemoedsbewegingen niet overheerschen mogen in de gestemdheid van den kunstenaar
tijdens zijn arbeid, - wijl deze zijn onafhankelijkheid jegens zijn eigen persoonlijkheid,
dat is tegenover zijn plaatselijke en tijdelijke ontroeringen heeft te handhaven - in
Mauve's werken is er een harmonische opstreving der zielsbewogenheid van den
mensch met de verrukking van den schilder.

ANTON MAUVE: Op weg naar huis.
(Eigenaar: de Heer H.W. van Delden.

Het werk uit den tijd, dat hij den invloed van zijn leerschool aan 't ontgroeiën was,
is reeds, als hij Jacob Maris en Israels, kenteekenend den aard van zijn kunstuiting.
In Maris' vroegste werken, juist ook in zijn figuurstukken, is al die gedragenheid van
vormuitdrukking, welke later den climax
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zou bereiken in het rhytmisch lijnenstel, waarop zijn land- en stadsgezichten gebouwd
zijn; Israëls ingeboren sentimentaliteit, dat is, een neiging tot zich verlustigen in
pathetische en weekhartige levensaanschouwing, kon zich toen nog vrijelijk vermeien
in den sfeer der romantiek; Mauves aanvankelijk werk doel blijken een genoegelijke
belangstelling geneigd tot luimige opmerking van het alledaagsch levensverkeer, 't
meest vertrouwelijk met tooneelen, stille voorvallen, in het vreedzame buitenbedrag.
Van uit deze psychische eigenschappen is ook het essentieele verschil tusschen het
landschap van Mauve en dat van Maris aan te duiden. Mauve de opmerker van het
voorvallende, karakteristiek voor de plaatselijke omgeving, met een ontroeringsvolle
waarneming, maar tegelijk fijnen kijk op het menschtype, - Maris de ziener van het
landleven in zijn meer algemeene proportie's, minder gemeenzaam met de intieme
aangelegenheden in zijn verschijning, maar met wijder begrip van de rust, die zich
uit de wisselvalligheden van het tijdelijke en het voorbijgaande in den duur verheft.
En dan kan opgemerkt worden, dat de zin voor wat men kan noemen den
huishoudelijke kant van het landschap, en die in den beginne zich nog meer
verhalenderwijs uitte in den keus van onderwerp, als: voerlieden met hunne paarden,
die elkaar op een landweg ontmoeten, of, een oud echtpaar wandelend in een park steeds in zijn werk is aan gebleven. Want later zien we zijn figuren, hoewel in
handeling of houding minder anecdotisch gedacht, toch bovenal strekkende, om door
een passende voorstelling het landelijk milieu te karakteriseeren, de bedoelde
stemmingsaard te schragen en te completeeren. Zijn figuren hebben volkomen het
karakter van stoflage, maar zeker werd dan ook zelden stoffage met fijner takt en
juister plaatsingsbegrip in schilderijen aangebracht dan in het werk van Mauve.
Dit komt temeer uit wanneer het figuur zeer klein in proportie is tot de omgeving:
een landman in zijn karretje rustig eenzaam op weg naar huis, een schipper met zijn
trekschuit in een vaartje - het is, meer dan een richtige verlevendiging van het tafereel,
het ware leidmotief van de gegeven natuurstemming. Soms neemt het bedrijf der
menschen het overwicht in het kader, wordt de figuurgroepeering zwaartepunt der
compositie, als bij de voorstelling van een houtveiling in het bosch. Daarbij dan
vooral laat zich den aard van Mauve's observatie, wanneer die zich beperkt tot het
plaatselijke van menschenhandeling in het buitenleven, nog eens nader herkennen:
dat daaraan een trek eigen is van dien specifiek hollandschen, eerzamen humor, die
in het figuur-typeeren beurtelings naar het grappige en het ontroerende doelt. Niet
onjuist lijkt me de opmerking die ik eens hoorde maken, dat Mauve daarin iets van
Hildebrand's geest aan zich heeft.
En wanneer dan zoo'n buitentooneel in de zeggingsvaardige aquarel-leertechniek
gegeven werd, vond Mauve's spiritueele teekenwijze met het
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DE MELKBOCHT, (Aquarel).
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waterverfpenseel, hier wel 't vlotst zich op dreef om in snedige aanduiding van het
teekenachtige, een karakteristieke, maar illustratieve afschetsing te geven van het
leven.

ANTON MAUVE: Winterlandschap.
(Eigenaar: de Heer J.T. Cremer).

In Mauve's kunst is het menschbeeld altijd meer figurant dan vertegenwoordiger
van een eigen leven, secondair aan zijn omgeving, waarmee
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het intusschen innig verband houdt, om aldus in zijn eenvoudige en natuurlijke pose
of verrichting, de stemmingsaard van het schilderij aan te vullen en op te voeren. Hij
schijnt voor zijn figuren enkele vaste modellen gehad te hebben; zijn herders en
koewachters vertoonen, als van hun gelaat de trekken te onderscheiden zijn, veelal
hetzelfde type. In Mauve's opvatting is de aanwezigheid van het menschwezen en
van de diergedaanten gelijkwaardig als onderdeel in de mooie verschijning van het
algemeene buitenleven.
De kleederen der menschen, - vooral der buitenlieden - en de vachten der dieren
zijn even belangrijke factoren tot verrijking der kleurwerking van het geheel; hun
houding en beweging, suggereert de illusie door den ontroerden kijk van den schilder
aan een bepaald landschapstafereel toegedicht. Een ploeger op den rug gezien en
achter zijn paarden gaande over den zwaren bodem, heeft het bovenlijf bekleed met
lichtblauwen kiel; deze kleurnoot is van gewicht, is er op aangelegd om luchtiger te
verglijden in de atmosferische tinten van de ruimte, waarin de menschengedaante
gaat; en aldus is de verwijderende gang van deze figuur in de wijdschheid, waarin
hij zich beweegt, reëel waarschijnlijk en... dichterlijk uitgedrukt; een man, 's avonds
aan 't werk op zijn akker, in een kruipende gebogen houding, is niet de dramatiseering
van menschelijken arbeid, maar vormt met zijn schemerende silhouette boven den
donkeren bodem, het centrale punt in de lyrische verbeelding van een avondstond;
- een vrouwtje dat in de duinen haar waschgoed te droogen hangt, is in de allure van
haar afgewerkt lichaam wel juist getypeerd, maar bovenal is toch de plaatsing van
het figuur in dit milieu dienstig om den geestelijken inhoud der schoonheid van
zilverblanke toonverhouding die den schilder ontroerde, te commenteeren. Mauve
heeft de vermaardheid uit te munten als schapenschilder; zeker heeft hij het voldongen
meesterschap over de teekening en de grepen der techniek, om van de onbestemde
gedaantevormen dier woldragers de karakteristieke uitbeelding te treffen, en meer
nog, om het gezamenlijke van die talrijke enkelheden, als een aaneengeslotenheid
van onderlingheden, met het golven der vormen in hun schuifelende beweging, wat
men noemt natuurgetrouw, dat is zonder stoornis der realiteits-waarschijnlijkheid
van ordeloosheid in orde, weer te geven. Hij beschikt daartoe als dierenschilder over
een beeldend vermogen gelijk Willem Maris, wijl ook hij zich dit won uit
aanhoudende studie, die hem diepere kennis van het vormwezen aanbracht, voor
goed. Maar het is de heideruimte tegelijk die Mauve schildert bij het afbeelden eener
kudde schapen; die wiegelende klomp leven van een zoo ondefinieerbaar vormwezen,
is als een dwarrelende lichtwolk, verstuivend in de placiditeit van de atmosfeer.
Ik las ergends dat Mauve, als er gasten ten eten waren, wel eens de borden
bewalmde boven de lamp, om uit de toevallige schikkingen van die roetnevelen
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ANTON MAUVE: HUISJE BUITEN.
(Eigendom der familie Mauve).
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landschappen te fantaseeren, welke hij dan den vrienden als aandenken meegaf(1),
Deze mededeeling kan op zich zelf maar de betrekkelijke waarde hebben van een
locale eigenaardigheid in het levensverkeer van den meester, toch is ze bij nader
inzicht wetenswaardig ter kenschetsing van zijn aesthetische neigingen. Als ieder
uit den aard en de taktiek zijner kunstuiting, een bepaald procédé of te bezigen
werkmateriaal 't gunstigst tot zijn handelen geëigend kan bevinden, dan is het wel
begrijpelijk dat uit den chaos van futiele wasem-vlekken dezer zwartsellaag, hem de
beelden tegenschemerden van de wereld zijner eigen impressie's van het landschap.
Mauve is de schepper van het blonde landschap in de fijnste spanning der
kleurnuancen.

ANTON MAUVE: Houthakkers.
(Eigenaar: de Heer F.P. ter Meulen).

Den toonaard van grijs heeft hij in zijn subtielste gradatie's nagespeurd, uit de
fijnste weefselen van zijn lichthoudendheid de kleurweelde zien ontbloeiën. De
duinstreek met de zachte deiningen van zijn grillige heuvelingen, waar de kleur in
de ijle atmosfeer van de zeelucht bleekt tot een

(1) Joh. Gram in een stuk over Mauve in Elsevier's Schildersboek.
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parelenden schijn van groenende kleurigheid, de heide met haar fluweelig donkerende
huid en de malte blinkingen van de schelle zandplekken, grasvelden in diffuus licht
intiem onder het lommer van boomgaarden, het lichtgloren in een avondlucht, de
verzonken stilte van boschschaduw, de ongerepte effenheid van een sneeuwdek, een
glazige witte stoffelijkheid, die in hoogste blankheid afkaatst de glimpen van het
licht, - 't waren hem zijn geliefkoosde motieven.
En waar in de (uitvoerig voltooide) schilderijen de delicate, smeltende schildertoels
soms verkwijnt in het behaagzieke en het weeke, heeft Mauve van zijn landschapvisie
wel in aquarelleerkunst de meest precieuse uiting gegeven. De praktijk van
waterverfschilderen, zoo eigenaardig ‘wasschen’ geheeten, heeft nooit als in onzen
tijd resultaten bestreefd, equivaleerend met die, welke door aanwending der kneedbare,
dekkende olieverf slechts bereikbaar schenen. Het ‘teekenen in sapverf’ bedoelde
meer een notitie der kleuren als voorbereidende arbeid tot de meer doorwrochtende
behandeling der schilderij. En dan is het wel vooral Mauve, die met gedistingeerd
beleid en soepele behandeling, de eigenschappen van de brooze, onbesmette
aquareltinten door sponzen en dekken, heeft geassimileerd met het expressie-vermogen
der gedegene olieverf. Daar waren er verscheidene, die door wasschen resultaten
verkregen van kleursterkte en rijpe tonaliteit als in hun schilderijen, maar geen is er
geweest die op het witte papiervlak de kleur heeft doen uitdijen zoo vast en tegelijk
vluchtig, zoo gaasfijn en van licht doorwasemd, als Mauve. Het is daarbij wel vooral,
in de zuivere eenstemmigheid van lichtlinkende tonen en klare kleurigheid, dat deze
kunst van schilderen van muzikalen geest is.
Intusschen heeft Mauve met zijn sensitieve uitbeelding van het landschap, ook
wel de oogen wijd geopend gehad op de reliefwerking der realiteit, zijn talent
aanspannend op een krachtig plastische wedergave van het object. Zijn kloeke
dierstudie's zijn daarvan de schitterende resultaten en een enkel portret - hier
gereproduceerd - is tusschen zijn voortbrengselen werkelijk een verrassing. Hij heeft
schilderijen gemaakt, als de Houthakkers in het Suasso-Museum te Amsterdam,
waarbij hij met sterk aangebonden oplettendheid de visueele karaktertrekken van
vorm en kleurwezen der dingen bestudeerde, schilderend zoo nadrukkelijk mogelijk
wat hem daaruit als het klaarblijkelijke impressionneerde.
En dit klemmende expressievermogen is een kant van zijn talent, die wel moet
aangemerkt worden om lot algeheel besef te komen van het essentieele zijner gaven,
en tot grondiger waardeeren van zijn kunst.
We raken hierbij aan de technische beteekenis van dit schildersbedrijf. Hij was
een teekenaar van uitnemende vaardigheid. Hij was in de beoefening
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van zijn kunst een virtuoos zelfs, maar dan in den goeden zin van deze kwalificatie.
Hij kon zich verlustigen in het spel der penseelvoering, los en veerkrachtig, scherp
accentueerend en teeder-toetsend.
In het werk van zijn vroeger tijd, in zijn teekenen van boomen en struikgewas,
uitvoerig en nauwkeurig, is reeds die vlotte gemakkelijkheid van een teekenvaardige
hand te bewonderen. En wanneer hij zich later bij ongewone uitvoerigheid, als in
het schilderij der Koningin, in de waarde van alle détail verdiepte, werd de
hoedanigheid van iedere kleur, het karakter van iederen vorm, tot in de vezelen van
het bijzonderlijke fijn uitgeslepen.
Het sentiment, dat door deze technische boedanigheden zijn uiting vond, is sinds
lang door de wereld van schilderij-minnaars en ‘kenners’ geweten, maar laat zich
natuurlijk altijd weer als bij alle kunst, in zijn bodemlooze diepte naspeuren, wanneer
de waarachtige smaak voor wat naar de uiterlijke gedaante een schilderij genietbaar
kan doen zijn, herhaaldelijk tracht aan te proeven, de kostelijkheden van den vorm.
Dan slechts kan men van den geestelijken zin dezer moderne, impres-sionnistische
interpretaties's van het landschap, in hun dichterlijke beteekenis, als pastorale
vertolkingen van het hedendaagsche hollandsche buitenleven in Duin- en Gooistreek,
ten volle overtuigd zijn en... blijven.
W. STEENHOFF.
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De tegenwoordige drukletter
(Vervolg en slot)
AAN het streven Romeinschriften te ontwerpen in modernen geest, met minder
verschil tusschen op- en neerhalen hebben wij van haast iedere duitsche gieterij een
type te danken. De Plantin Antiqua van Genzsch en Heyse en de Austria van
Klinkhardt zijn in den geest van het Kloosterschrift en de Mediaeval Egyptisch. De
om zijn studies over lettervorming en verdeeling bekende Oostenrijker Rudolf von
Larisch, ontwierp voor de k.k. Hol- und Staatsdruckerei een Larisch Antiqua zeer
dicht bij de bovengenoemde soorten komende, maar zwaarder van lijn, zelfs zoo
zwaar als maar met mogelijkheid een boekletter mag zijn. Toch maakt zij een
aangenamen indruk, doordat de typen goed tegen elkaar sluiten. Nog noemen wij de
door Ludwig Mayer aan de markt gebrachte romeinsoorten Augenheil en Esperanto.
Bij de laatste zijn de dwarsstreepjes weggelaten, en vervangen door het in
driehoekigen vorm uitloopen der letterstokken. Zij voldoet aan praktische eischen,
geeft ook een prettige kleur aan de pagina, maar de vorm is niet juist te roemen,
wellicht door het ongewone gemis der gebruikelijke schraveeringen. De Augenheil
ofschoon zwaarder en iets breeder van beeld heeft overigens van vorm veel
overeenkomst met de, door den Krefelder artist Richard Grimm voor Julius Klinkhardt
te Leipzig ontworpen Saxonia Antiqua. Bij beiden het korte ombuigen der ronde
onderkast letters naar de rechte stokken, zooals in h, u, enz. Grimm zocht door
vermeerdering der onregelmatigheden, zijn type in leesbaarheid te doen winnen,
maar bracht deze ook onder den regel aan; ik acht dit niet gelukkig, omdat dan
meerdere kans ontstaat dat deze uithangende letters als f en de lange duitsche s, op
de naar boven uitstekende letters komen te sluiten, waarvan ik in de proef een minder
fraai exempel zag. De a en g zijn echter gelukkig opgelosl. Om voor elke klank een
karakteristiek, niet met andere letters te verwarren teeken te vinden, voegde de
ontwerper eenige gothische typen in T, U, H, W, Z, terwijl het ook uit aesthetische
oogmerken gebeurde, zooals met de altijd slecht aansluitende A, T, W. Ook wordt
de Saxonia met eenige weglatingen, vereenvoudigd onder den naam Neue Römische
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Antiqua door dezelfde firma gegoten. In dezen vorm komt ze mij evenals de Augenheil
als wel te gebruiken boekletter voor.

Romein van Nicolaas Jenson Colophon uit ‘Decor Puellarum’
(Zie het eerste deel van dit artikel).

Een in velerlei opzicht verdienstelijke letter is de hier door een pagina van het
Drukkers Jaarboek ingeleide Nordische Antiqua, waarvan de vermaarde Zweedsche
drukker Waldemar Zachrisson te Göteberg de ontwerper is, zij het ook in navolging
van de fransche romein van omstreeks 1500. Ziehier wat Zachrisson er van schrijft
in den laatsten jaargang van zijn met dat type gedrukt wel verzorgde Boktryckeri
Kalender, ‘Toen vóór twee jaren mij de opdracht te beurt viel om een nieuwen
drukstijl te ontwerpen, die zou beantwoorden aan onze zweedsche behoeften, dacht
ik dadelijk aan Christoffel Plantin's mooie en zeer krachtige romeinen uit het midden
van 1500, welke, zoo mij toescheen, gemakkelijk zouden kunnen worden omgewerkt
en dan zelfs zouden kunnen voldoen aan de technische en aeslhelische eischen van
onzen tijd. Dat omwerken evenwel ging gepaard met groote moeilijkheden en het is
mij een behoefte hier mijn dank uit te spreken aan de Heeren Genzsch & Heyse te
Hamburg, voor de goede, maar tijdroovende samenwerking bij het moderniseeren
van dit karakter, waardoor de zoogenaamde Nordisk Antiqua ontstond,’ De Heer
Enschedé, die het wel kan weten, toont in het Drukkers Jaarboek aan, hoe door een
min nauwkeurige wetenschap van Plantin's bedrijf Zachrisson er toe is gekomen over
het hoofd te zien, dat de door Plantijn gebruikte letter uit Frankrijk afkomstig is
ofschoon hij (E.) niet betwijfelt, ‘dat de eerste impuls voor deze boekletter uitgegaan
is van een Plantijndruk.’
Wat ik op de letter zou willen aanmerken, is in de eerste plaats het nogal markante
verschil tusschen dunne en dikke halen, maar vooral het ongewone dat de kapitalen
lager zijn dan de staartletters. Niettegenstaande dat, is zij
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‘König Antiqua’
Gebr. Klingspor Offenbach a/M.

‘Schelter Antiqua’
Schelter & Giesecke, Leipzig.

‘Cheltenham’,
Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h N. Tetterode, Amsterdam.

‘Trianon’ van Heinrich Wieynk.
Bauer'sche Giesserei, Frankfurt a/M.

‘Jugend-Schrift’
Gebr. Klingspor, Offenbach a/M.

‘Ridingerschrifl’
Lettergieterij Benjamin Krebs, Frankfort a/M.

‘Römische Cursiv’
Lettergieterij Genzsch & Heyse, Hamburg.

Onze Kunst. Jaargang 7

69

‘Grasset-Cursief’
Lettergieterijen Peignot & fils, Parijs, en Genzsch & Heyse, Hamburg.

‘Romaansch-Cursief’
Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h. N. Tetterode, Amsterdam.

‘Cheltenham-Cursief’
Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h. N. Tetterode, Amsterdam.

‘Schelter-Cursiv’
Lettergieterij Schelter & Giesecke, Leipzig.

‘Rundgotisch-Cursiv’
Lettergieterij Schelter & Giesecke, Leipzig.

‘Niebelungen-Ltter von Joseph Sattler’
Rijksdrukkerij, Berlijn.

‘Neudeutsch von Georg Schiller’
Rijksdrukkerij, Berlijn.
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vooral door haar duidelijkheid en fijne vorm een aanwinst voor onze typografie, te
meer daar zij haar oud nederlandsche verwantschap niet verloochent.
Behalve Frankrijk en Duitschland, heeft Amerika ons ook eenige boekschriften
geschonken, die onze drukkers meestal door de Lettergieterij ‘Amsterdam’ met
prijzenswaardig goed inzicht worden aangeboden. Wij wijzen op het Roycroft type
hier Columbia genoemd, de Cheltenham of Moderne Elzevier, en de in voorproef
vertoonde Caslon type, de laatste afkomstig van de Inland type-foundry. De Columbia
is meer een smoutletter en bewees als zoodanig reeds goede diensten. Zij is van een
zware en ongedwongen, eenigzins ruwe vorm, zooals er in Amerika veel typen
beslaan, en maakt den indruk van geteekend te zijn, welke illusie bij nader
beschouwing verdwijnt doordat de eigenaardige onvolkomenheden zich herhalen.
De Cheltenham is hier op luisterrijke wijze ingeleid door het
Bilderdijk-Gedenkboek, zie mijne bespreking (bladz. 285 deel XI) in dit tijdschrift,
en heeft intusschen bij veel boekdrukkers een verdiend succes genten. Het tot
standkomen van dit lettertype heeft ongewoon veel moeite en hoofdbrekens gekost,
om de bijzondere eischen die men wilde vervullen. Zij is ontstaan uit een behoefte
der Linotype Company reeds in 1898 gevoeld aan een lettertype dat flink, kleurvol
en bovenal leesbaar zoude zijn. Typen van alle landen en tot op de vroegste tijden
werden onderzocht met groote zorg, en ofschoon velerlei mooie vormen werden
gevonden, was er geen dat de vereischte kwaliteiten in zich vereenigde. Het was
daarom en ook na nauw keurige vergelijking van het werk van Morris, Shannon,
Ricketts en andere schriftteekenaars van dezen tijd, dat de Linotype Company zich
met de resultaten dezer onderzoekingen vervoegde bij den Heer Ingalls Kimball,
directeur der Cheltenham Press te New-York. Men veronderstelde, en niet zonder
redenen, dat het verlangde type het beste zou kunnen worden ontworpen door iemand
die door zijne professie meer speciaal met lettercombinaties bekend is, dan de
uitteraard meer op de enkele lettervorm geschoolde teekenaar. Kimball mocht voor
zijn taak medewerking vinden van den bekenden sierteekenaar B.G. Goodlue, die
de teekeningen maakte. De Cheltenham is dus ontstaan door de goed begrepen
samenwerking van typograaf en teekenaar en zij mag zich om haar duidelijkheid en
goede vorm, verheugen in Amerika en Europa grooten opgang gemaakt te hebben.
Wij meenen de eigenaardigheden van dit zoo gangbare type het beste te kunnen
aantoonen aan de hand van wat de Lettergieterij Amsterdam er o.m. van verteil in
haar Cheltenham-boekje.
‘Het streven was nu om de leesbaarheid, die bij het interlinieeren verkregen wordt,
te bereiken, zonder de daaraan verbonden nadeelen en kosten. De werkelijke oorzaak
van die meerdere leesbaarheid bij interlinieeren, zagen wij nog nimmer uiteengezet.
Het is niet, zooals vaak beweerd wordt,
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omdat het oog het begin van een regel dan gemakkelijker in zich opneemt, want dit
is slechts een quaestie van regellengte. Maar de ervaring heeft aangetoond, dat de
waarde van de interlinie ligt in het meerdere wit dat zij geeft boven den te lezen regel,
en niet in het meerdere wit daaronder.
Wij laten hier twee voorbeelden uit een andere letter volgen, die dit duidelijk
aantoonen: regel I heeft flink wat wit boven de regels en weinig er onder, regel II
juist het omgekeerde.
Probeer de regels I en II te lezen, zonder Uw aandacht ook te schenken aan de
regels, die er boven en onder staan:
I. De eerste pagina van den omslag mag slechts voor één derde gevuld
worden met den titel van ons blad, de overige twee derden moeten voor
advertenties beschikbaar
II. De eerste pagina van den omslag mag slechts voor één derde gevuld
worden met den
Bij de Cheltenham is beoogden verkregen een meerdere quantiteit wit tusschen de
regels, en wel met name boven de ronde letters in tegenstelling met dat wat er onder
is, tegelijkertijd behoudende de grootte dier ronde letters.
Herhaaldelijk is aangetoond, dat men, een taal lezende, waarmede men vertrouwd
is, de woorden in zich opneemt meer door hun vorm dan door de letters waaruit het
woord is samengesteld. Vandaar dat ieder letterbeeld, hetwelk den ‘woordvorm’ (de
buitenlijn van het geheele woord) verscherpt, bijdraagt tot de leesbaarheid, en
daarentegen letterbeeiden, die den woordvorm ver zwakken, de leesbaarheid
verminderen. Een pagina, bijv. uilsluitend uit bovenkast gezet, is moeilijk te lezen,
eenvoudig hierom, wijl men bij het gebruik van enkel hoofdletters den woordvorm
geheel ziet verdwijnen; alle woorden gelijken zeer veel op elkaar, uitgezonderd in
de lengte der parallelo-grammen, die ze vormen.
‘Een tweede eisch voor de nieuwe letter was dus een verscherping van alle
onregelmatigheden van den woordvorm in de bovenste helft van het woord. Maar
toch hij het meer laten uitkomen van den woordvorm moesten zonderlinge afwijkingen
vermeden worden.’
Ten overvloede gaat hierbij nog eene pagina uit de Cheltenham gezet, die beter
dan elke uiteenzetting den lezer met de kwaliteiten van dit type bekend kunnen
maken. Mogelijk dat in het begin, de wat ongewoon lange stokken, vreemd
voorkomen, maar bij nadere kennismaking raken wij er mede vertrouwd, temeer
waar overigens de lettervorm zoo eenvoudig is.
Ofschoon ten nauwste verwant aan de romein, en gelijk met deze hier ingevoerd
wordt door onze hollandsche boekdrukkers, de cursief weinig gebruikt. Slechts waar
zij dient om bijzondere plaatsen, zoo min mogelijk storend, te doen uitkomen, vindt
zij hier toepassing. Maar er zijn ook voor
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Letter van Paul Voigt
Rijksdrukkerij, Berlijn.

‘Neudeutsch von Otto Hupp’
Lettergieterij Genzsch & Heyse, Berlijn.

‘Walthari von Heiuz König’
Gebr. Klingspor, Offenbach a/M.

‘Hohenzolleru’
Bauer'sche Giesserei, Frankfurt a/M

‘Rundgotisch’
Schelter & Giesecke, Leipzig.

‘Echman’-letter
Gebr. Klingspor, Offenbach a/M.

‘Lang-Schrift’ von Paul Lang
Lettergieterij Flinsch, Frankfurt a/M.
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‘Behrens-letter’
Gebr. Klingspor, Offenbach a/M.

‘Manuscript-Gotisch’
Bauer'sche Giesserei, Frankfurt a/M.

‘Rediviva’
Lettergieterij Benjamin Krebs, Frankfurt a/M.

‘Chistian Egenolff’
Lettergieterij Ludwig & Mayer, Frankfurt a/M.

‘Bek-Gran’ type
Lettergieterij Stempel, Frankfurt a/M.

‘Frankfurter-Buchschrift’
Lettergieterij Benjamin Krebs, Frankfurt a/M.

‘Liturgisch’ von Otto Hupp
Gebr. Klingspor, Offenbach a/M.
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ander werk, gedichten, circulaires, en kleiner smoutwerk, niet te versmaden effekten
mede te bereiken; in elk geval is zij verre te verkiezen boven de wel gebruikte
schrijfletter, ter onzaliger ure uit Engeland ingevoerd, in navolging van het
lithografisch z.g. Engelsch schrift.
De nieuwere eischen lieten ook de schrijfletter niet ongemoeid. En behalve dat
reeds, vooral in Amerika, de bij alle romein-soorten bijgeleverde cursief meerdere
appreciatie vindt, ontstonden ten gevolge van het verlangen naar een loopend type
van moderner en krachtiger snede, eenige fraaie schriften, waarvan dat, door Heinrich
Wieynk voor de Bauer'sche gieterij ontworpen Trianon wel de meest bekende is. De
ook in onze kunstnijverheid zich sporadisch vertoonende neiging, naar Barok, Empire
en Bas-Empire, die zooals bekend is in Duitschland tot een inmiddels ter ziele
neigende manie heeft geleid, is wellicht ook Wieynk aanleiding geweest zich te
inspireeren op het type der kopergravure-titels van de XVIIIe eeuw en het schoonschrift
dier dagen, zooals trouwens de naam aangeeft. Het is hem gelukt een vlugge, sierlijke,
ietwat kokette lettervorm te ontwerpen, die zonder er de factuur van te willen bezitten,
toch verwant is aan haar voorbeeld. Wieynk licht dit nader toe in de inleiding voor
zijn type en uit o.m. de meening dat het niet noodig is, tot in de kleinste
bijzonderheden, de geschreven letters na te volgen, ofschoon deze voor de meeste
typen het voorbeeld is geweest. ‘Lediglich die formale Schönheit eines Buchslaben,
bei denkbar günstigstem Anschluss an seinen Nachbar im Wort-und Satzbild, gibt
den Massstab für den künstlerischen Wert einer Schrift, die dabei als Ganzes klar
und übersichtlich zu lesen sein muss.’ Ik zeg hem dit gaarne na, omdat het eenvoudig
onmogelijk is, en door de technische en aesthetische bewerking die de drukletter
behoeft, toch geconstrueerd moet worden om de noodige eenheid te verkrijgen,
waardoor het geschreven karakter niet behouden kan en mag blijven. Ook Eckmann
uitte zich in denzelfden geest, toen de Rudhard'sche gieterij zijn letter de wereld
instuurde, die wij straks nog hopen te bespreken.
Bij de Trianon ontwierp Wieynk ook een rijk siermateriaal, waarin naast veel wat
ons minder geschikt voorkomt, toch wel bruikbare randen en vul-en hoekslukjes.
De meeste buitenlandsche gieterijen hebben nu hun loopend schrifttype min of
meer in den geest van den Trianon. De Gebr. Klingspor te Offenbach am Main staat
met haar ‘schwung’ volle Jagend Schrift mede bovenaan en leverde daardoor
tegelijkertijd een uitstekend te gebruiken materiaal, bij hun door den worpsweder
dekadenten schilder, etser en kunstnijveraar Vogeler ontworpen Sierat. Volgen nog
het Ridingerschrift van Benjamin Krebs te Frankfurt am Main, met schuiner stand
en minder afwisseling in den vorm, de meer een schrijfletter imiteerende Marly van
Flinsch en als ik mij niet
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vergis de laatst ontstane dezer soorten, de Rühlsche Kursiv, ontworpen en gesneden
door den bekenden stempelsnijder Georg Schiller.

‘Rühlsche Kursiv’ van Georg Schiller.
C. Rühl, Leipzig.

Ofschoon begeerlijke kwaliteiten bezitlende, geloven wij toch niet dat deze typen
hier opgang zullen maken; dit is zonder twijfel ook de reden waarom onze gieterijen,
niet met soortgelijk materiaal ter markt komen. En hoewel wij het ongetwijfeld een
aanwinst zouden rekenen, weer een karakteristiek loopend type te bezitten als b.v.
de vroegere Civilité, door de gieterij van Enschedé indertijd in den handel gebracht
onder den naam van Oud Geschreven zijn er toch met de cursief van sommige der
beste romeinsoorten wel aardige resultaten te verkrijgen. De Amerikanen kunnen
ons dit bewijzen. De Römische Cursiv, de Grasset cursief, Cheltenham- en Nordische
Antiqua Cursiv leenen zich het beste voor de door ons gedachte toepassingen.
Niet omdat ik verwacht, dat de meer beslist duitsche lettersoorten het destijds genoten
burgerrecht weder zullen verwerven, is het, dat wij eenige fraktuur- en gothische
typen behandelen, maar om eenige voor de huidige stand der typografie zeer zeker
belangrijke schriften te memoreeren, temeer waar wij ook de karaktervolle prestaties
van Eckman en Behrens daaronder rekenen, hoewel de letter van den eersten als
romein is bedoeld. Evenzoo zijn de z.g. Neudeutsche Schriften, als middentype
bedoeld, om aan den gedurigen strijd tusschen de voorstanders van fraktuur en romein
een eind te maken, van uitgangspunt of resultaat van een beslist duitsch karakter.
Ongeveer terzelfdertijd, bij gelegenheid der Parijsche Wereldtentoonstelling van
1900, komen uit: het Nibelungentype door Joseph Sattler den bekenden illustrator,
voor een uitgave der Rijksdrukkerij te Berlijn van de oude sage; de Neudeutsch van
Georg Schiller, voor de katalogus van de duitsche inzending op de
wereldtentoonstelling en de letter van Paul Voigt, deze beide typen ook voor dezelfde
drukkerij; de Neudeutsch door Otto Hupp ontworpen voor de gieterij van Genzsch
& Heyse, en de Walthari van de Rudhard 'sche gieterij door Heinz König geteekend.
De tijd heeft bewezen dat deze typen (het Nibelungentype uitgezonderd) en de
navolgingen er van als de Hohenzollern van de Bauer'sche gieterij en de Augsburger
Schrift van Berthold, toch niet hunne roeping vervuld hebben, die was, om de reeds
meermalen toegetakelde fraktuur te vervangen. Wijzen wij nog even op het
vormverschil
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dezer boekletters. Het Nibelungentype van Sattler, is meer een romein maar heeft
veel gothische herinneringen, wat wij van den eenigszins archaïstischen teekenaar
te verwachten waren, bij veel wat ons niet lijkt in dit type, vooral het soms groote
onderlinge vormverschil der letters, heeft zij toch veel sympathieks. Ongetwijfeld
kan zij de firma Schelter & Giesecke, aanleiding en voorbeeld geweest zijn bij het
snijden van haar Rundgothisch.
De Neudeutsch van Hupp, heeft de oudste herinneringen maar alle vier, Eckman-,
Schiller-, Voigt- en Hupptype leggen bijzonderen nadruk op de rechthoekige
druklettervorm in verband met het gelijkvormige drukvlak. Dat is zeer zeker een
deugd te noemen. De Neudeutsch van Hupp is mij om haar flink en krachtig letterbeeld
en haar door de penmanier ontstane rondingen van de drie laatste het meest
sympathiek. Bij de letter van Schiller merkt men te veel dat te de vermijden ronde
overgangen, moesten worden gemaakt door korte rechte streepjes.
De door den te vroeg gestorven Otto Eckmann ontworpen romein is een geniale
creatie, omdat er zoo duidelijk in uitkomt dat zij met het penseel is ontworpen, en
zoo volkomen aansluit bij de lijn van zijn modern ornament. Eckmann versmaadde
het niet, ook aan de gothische en fraktuur vormen te ontleenen, die er toch niet
uitvallen. Het samenwerken met de gieterij heeft hem voorzeker behoed zijn
ornamenteervreugde te vrij den teugel te laten. En ofschoon van een geheel andere
vormentaal dan de onze moeten wij toch zijn soms gelukkige oplossingen bewonderen,
b.v. de boven en onder verdikte stok, die alzoo door een gebogen lijn begrensd toch
den indruk maakt van een krachtige loodrechte lijn. Trouwens aan kracht komt zij
niet te kort, en ofschoon niet onduidelijk, blijkt zij voor het meeste boek- en
smoutwerk te zwaar.
De duitscher Gustav Kühl zegt dat zij een te internationalen indruk maakt en
daarom de fraktuur-lievende duitsche burger haar niet in zijn bijbel of gezangboek
wil zien. Mag zijn. Voor ons heeft zij een te beslist duitsch-modern karakter, en dat
niet van dezen tijd maar van een periode die men in Duitschland ook te boven is. Zij
is zelfs daar om die redenen verdrongen gelijk met de vele navolgingen. Zij is te veel
Eckmann om haar wordings-periode lang te overleven, dat is niet als een verwijt
bedoeld, maar het is haar ongeluk. Eenige jaren na de Eckmann, in 1902, bracht de
zoo artistiek werkzame Rudhard'sche gieterij een andere letter in den handel, door
den toen in Darmstadt wonenden professor Peter Behrens ontworpen. Hij ging van
vrijwel dezelfde beginselen uit als Schiller en Hupp, maar het is hem beter gelukt de
oude schrijfwijze met een ganzenpen op zijn in modernen geest ontworpen drukletter
toe te passen, mogelijk ook doordat hij de laakbare kwaliteiten van het Schillertype
kon vermijden. Hij schrijft in zijn voorwoord o.a. ‘Es wäre
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Breede ‘Cheltenham’ van de Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h N. Tetterode, te Amsterdam.
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das höchste Lob für die Schrift, wenn man befriedigt würde, in ihr sowohl die
hoheitsvolle Sprache Nietzsches, als auch Journal-Berichte zu lesen, und wenn
zugleich ihre Buchslaben ein gutes Bild im Salz geschäftlicher Anzeigen ergeben
würden.’

Eenige corpsen en vergrootingen der Liturgisch van Otto Hupp.
Gebr. Klingspor Offenbach a/M.

In hoeverre hij daarin is geslaagd willen wij in het midden laten, maar toch is zijn
letter door dekoratieve kwaliteiten in de eerste plaats, eene die er zijn mag en zeker
te prefereeren boven de minder leesbare Hohenzollern. Zij heeft opgang gemaakt,
maar wordt reeds weder verdrongen door de inmiddels in de mode geraakte, nieuwe
uitgaven van oude fraktuur-typen als de Breitkopf Fraktur van Gebr. Klingspor, Rühl
en Ludwig & Mayer, de Alte-Fraktur van Genzsch & Heyse of de vereenvoudigde
bewerkingen van Krebs Rediviva, van Flinsch Frankfurter Fraktur, van Numrich &
Co Leipziger Fraktur, Dürer Fraktur van Ferd. Theinhardt en het König type van
Gursch. Wij kunnen nu tegelijkertijd wijzen op een serie van meer moderne
omwerkingen die het scherpe karakter der oude duitsche letters missen, waarvoor
dan ronder en krachtiger vormen in de plaats zijn gekomen, zooals de Runde Fraktur
en
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het Egenolff-type van Ludwig & Mayer, Bauernschrift van Numrich, Bek-Gran van
Stempel en het Frankfurter Buchschrift van Benj. Krebs.
Het zou ons te ver voeren al deze typen uitvoerig te bespreken, temeer omdat zij
toch voor ons land geen beteekenis hebben; wij maken echter eene uitzondering voor
de laatste schepping van Otto Hupp, die door de Gebr. Klingspor te Offenbach am
Main in een zoo voornaam uitgevoerde, zeldzaam lijvige proef wordt uitgegeven
onder den naam Liturgisch. De naam duidt reeds op hare voornaamste bestemming,
ofschoon ook ander dan juist religieus drukwerk, zelfs briefhoofden, adreskaarten
er mede in proef worden vertoond. Voor dit doel is zij hier absoluut niet te gebruiken,
en voor kerkelijke doeleinden, tenzij katholieke, zal de praktijk moeten leeren, hoewel
het mij niet onmogelijk schijnt, waar wij nog veelal voor kerkboeken de z.g. duitsche
letters toepassen. Zij doet denken aan een geregulariseerde en techniesch volmaakter
bewerking van het gothische type van Gutenberg. Voor bijna elke lettergrootte zijn
nieuwe teekeningen gemaakt, om mogelijk storende en toch niet zichtbare détails te
vermijden, wat het hierbijgaande voorbeeld duidelijk doet zien. De grootere corpsen
zijn gecompliceerder van vorm dan de kleinere maar maken toch denzelfden indruk.
Bij zijn letter teekende Hupp ook een aantal versieringen en symbolische figuren,
sterk onder den invloed van de oude duitsche houtsnijders, maar toch zou het, zoolang
wij zelf niet anders bezitten op dit gebied, geen achteruitgang zijn indien de banale
religieuse prentjes werden vervangen door de soms zoo smakelijk gegeven
toepassingen van Hupp's gemakkelijk ontworpen siermateriaal.
Wij sluiten hiermee de lange reeks van opsommingen, die lang niet volledig kan
genoemd worden, trouwens stond dit bij ons niet voorop, en ook vreezen wij dat,
gegeven de menigte van typen, veelal door concurrentiegeest in de wereld gestuurd,
volledigheid buiten gesloten is. Ook werden eenige der hierbij vertoonde lettersoorten
niet besproken, wij laten het gaarne den lezer over vergelijkingen te maken, ook
omdat zoodoende ons doel het beste wordt bereikt, namelijk interesse te wekken
voor een, tot zooveel schoons in staat te geven zijnd, kunstvak. Door de snel
wisselende stroom der tijden en de daaruit voortvloeiende veranderde inzichten, zal
worden uitgemaakt welke letter in staat zal blijken te zijn haar ontstaans-periode te
overleven.
Hope dat dit het geval moge zijn met de lang en nog verwachte nederlandsche
boekletter.
November, 1907.
S.H. DE Roos.
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Amsterdam
HET tentoonstellingsleven tiert hier in den laatsten tijd lustiger dan ooit. Van
Wisselingh exposeerde een kleine maar zeer kostelijke verzameling tcekeningen van
Fransche Meesters, waarbij een zestal Millet's vooral uiterst belangwekkend waren.
Een andere tentoonstelling van buitenlandsche kunst, schilderijen van Schotsche
Meesters, werd onlangs door den Larenschen Kunsthandel gehouden. Doch we
hebben hier in 't bijzonder onder de aandacht te brengen, wat er voor merkwaardigs
aan Nederlandsche kunst - Hollandsche en Vlaamsche - verschijnt.

Bij Buffa een tentoonstelling Mastenbroek
Er valt over het werk van dezen schilder eigenlijk niet veel te zeggen, wèl zou er uit
te weiden zijn over de categorie waarvan hij deel uitmaakt: de uitgebreide schaar
van niet-onbekwame vaklieden, die het talent hebben schilderijen te vervaardigen,
welke met een, voor den vulgairen kunstzin, behagelijk uiterlijk een afneembaar
artikel voor de kunstmarkt zijn. Waar zij dan somsin enkele schilderproeven blijken
geven van eenigen werkelijken aanlegen oprechten zin, is er toch voor een
gedeeltelijke appreciatie te weinig plaats bij een beoordeeling hunner totale
werkzaamheid. Mastenbroek is een kunstschilder, die specialiceeren wil in
stadsgezichten, en wel bijzonderlijk in wijde havengezichten, met veel gewoel van
booten en schepen in het water, met veel volk langs de bedrijvige kaden en over de
lange bruggen. (In Rotterdam). Dit is zijn genre, en hij voelt er zich onmiskenbaar
ook goed mee vertrouwd - welhaast als Jacob Maris soms! Hij is zeer royaal met de
vulling zijner compositie's en nog kwistiger met het aanbrengen van verftoetsjes,
dienstig om het lichtklateren in het bewelijke water met tallooze trippelgolfjes, het
wriemelige van het drukke verkeer, de onderscheidenheid in het aanzien der
huizenrijen, uit te drukken.
Behendigheid kan hier niet ontkend worden en zoo zijn werk door dezen
schildertrant met flikkerende toetsjes een cachet heeft, is het die van de kunstvaardige
truc. Er is te weinig overtuiging, te weinig hartgrondige bedoeling, dan dat de kleur
er uit tot eenige rijpheid kwam. Het is alleen verdienstelijk als illustratieve verbeelding
van het groote stadsleven, ongunstig van pas echter in schilderij vorm en daarom
bedriegelijk voorwendend Ie zijn wat het niet is. Temeer werd dit duidelijk, door de
toevallige aanwezigheid van enkele jonge werken van ISAAC ISRAELS, - een paar
aquarellen en een zeer compleet schilderij. Dit laatste gaf te zien een straatgezicht
in Parijs met eenige jonge meisjes, die daar passeeren De compositie was treffend
door ongedwongenheid, - een greep gcheel in het wilde uit het straatverkeer in Parijs,
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op een uur van den dag, dat een modeatelier in de buurt geopend of gesloten wordt.
Het is duidelijk dat bovenal de dartele kleurnoten van die figuren tegen den grauwen
toon van asphalt en huizengevels, doch nu stovend in de zon, den schilder voor dit
stadsgezicht interresseerde. Maar hij gaf dan
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ook zijn belangstelling met de volle maten van zijn werkelijk zeldzame begaafdheid,
in vollediger, evenwichtiger uiting dan zoo menig anderen keer.
De teederheid van schakeering bij een kleurverscheidenheid, helder en lichtend
door reflectiewerking van alle zijden, is werkelijk tot den zuiversten graad hier
opgevoerd; de verfmaterie is geworden tot een uitbloeseming van kleur, zoojuist
aangeduid in haar fijnste verhoudingen (ondanks de schijnbaar schetsmatige staat)
dat alles geweid reëel-waarschijnlijk van uitzicht, maar zóó als we soms de natuur
in haar schoonste momenten ontdekken. Het Impressionnisme viert in Isaac Israëls,
de herhaling van zijn bloei in meest verfijnden staal.

Tentoonstelling Van der Valk bij Van Gogh
Een schilder, wiens werk zeker rijker van inhoud is dan dat van Mastenbroek, maar
dat weer niet lot kunst zoo weelderig kon ontbloeien als onder de handen van Isaac
Israëls. Van der Valk is een van de merkwaardige jongeren, die kwamen onmiddellijk
na de groote voorgangers. Ik duid hier als merkwaardig aan hen, wier arbeid recht
van zin is en doordrongen van overtuiging, in tegenstelling met die schare pseudo
‘moderne meesters’ die zich zelfs niet bewust schijnen van de zinledigheid hunner
praktijk. De eersten zijn de (min of meer waardige opvolgers, de laatsten de
onmondige návolgers der grootmeesters van onzen tijd. Het is moeilijker eigen weg
te willen vinden, dan met de oogen steeds neerwaarts op de voetstappen van anderen,
ontheven te zijn van den stuur eener eigene koers.
Van der Valk, 't moet echter gezegd, heeft de verwachtingen nog niet vervuld, die
zijn vroeger werk deed koesteren. Zijn tentoonstelling bij Van Gogh deed die gedachte
weer opkomen, ondanks de respectabele kwaliteiten, die in zijn schilder- en
teeken-werk uitschijnen. Zijn streven was voorheen meer gericht op het
vergeestelijken der werkelijkheid, hield zich straffer in één richting. Een
geprononceerde meening is ook nu nog in zijn werk onmiskenbaar, maar tegelijk
valt uit de verscheidenheid van doelingen, in zijn schilderwerk vooral, te constateeren.
dat beginsel en meening in deze kunstuiting vooral gevestigd werden door een
intellectueel esthetische aanleg. In de laatste tijden intusschen, is er afwijking
merkbaar van het eens scherp geformuleerde streven De ontwikkeling richtte zich
meer naar buiten, naar de volmaking van den uiterlijken vorm in technische
bekwaamheid, behagelijken kleurschijn. De stillevens, meest samengesteld uit
blinkend metalen huisraad, als koperen of tinnen potten en kannen, toonen den vlotten
gang van een geroutineerde hand, gedreven door verlustiging in den vollen
penseelstreek, in de vleeschigheid van de kneedbare verf. En toch valt er uit die
stoute schilderoefeningen niet bij Van der Valk het temperament van den colorist op
te merken. Als teekenaar heeft hij zijn onmiskenbare kwaliteiten, en kwaliteiten die
op prijs te stellen zijn als van niet algemeenen aard. Want de nadruk wordt daarbij
vooral gelegd op de expressie van de zelfstandige lijn op de beteekenis van de
constructie.
Maar de beginselvastheid van het streven heeft zich allengs gezet tot een stelsel
van meeningen, ageerend met onverstoorbaar gelijkmatige toepassing der verworven

Onze Kunst. Jaargang 7

inzichten over expressie en karakter van lijn en vorm. Er is in dit leekenwerk het
aplomb van een weifellooze handvaardigheid, zich vergenoegend met een fiksche
maar oppervlakkige aanduiding van wat den kern in het vormwezen, de lijncombinatie
uitmaakt. De teekeningen zijn veelal niet anders dan het geraamte, of wel de ferme
doortrek van een werk, dat men eruit in zijn lijnen scherp gedefinieerd en in
constructie deugdelijk gebouwd kan denken. Men kan ze ook 't meest waardeeren
als heldere betoogingen over de beteekenis van het uitdrukkingsvermogen door lijn
en vorm. Het is jammer dat het streven van dezen schilder weinig blijken geeft zich
wijder uit te zetten door inkeering van den geest, en de ontwikkeling van de habilileit
te veel naar het vormelijke zich gewend heeft.
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Het deel der collectie Six, door aankoop in eigendom overgegaan aan het Rijk, is
thans geplaatst in het Rijksmuseum. De verzameling telt 39 schilderijen, waaronder
huiten het Melkmeisje van Vermeer, als het beste goed kan worden aangemerkt
werken van Metsu, Adr. v. Ostade, J. Leyster, R. Ruysch, Ph. Wouwermans, Adr.
v.d. Velde en Asselyn. Een Rubens heeft slechts gedeeltelijk mooie kwaliteiten. We
komen uitvoeriger op deze nieuwe aanwinst in het Rijks-Museum terug. W.S.

Uit Brussel
In den ‘Sillon’
Ongetwijfeld van al onze kunstenaars de beste schilders, maar geenszins onder onze
schilders 't meeste artist. Juist voor deze uitstekende werklui, voor de virtuosen in
deze groep, ware de oordeelkundige beschouwing van den heer Dumont-Wilden
aangaande de huidige toestand onzer schilderschool juist en gepast (zie de
correspondentie uit Parijs in dit nr van Onze Kunst). Heel kranig - heel krachtig,
beschikkend over een merkwaardige knapheid, met een oog-gevoeligheid en lenigheid,
een aanpassingsvermogen - inderdaad verbluffend, blijft ons voor de heeren Smeers,
Swyncop en Wagemans niets te wenschen over dan dat ze nog eens echte schilderijen
mogen samenstellen. Tot heden leverden ze enkel studies, meesterlijke zoo men wil,
maar toch niets anders dan studies. Ze borrelen over van kracht, van ‘den adem van
't genie’, van scheppingsweelde maar ongelukkiglijk heeft nog geen hunner die
buitengewone gaven aan een zijner werken meegedeeld, in zulk een male dat ze de
aandacht voor goed vermogen te boeien en men niet moede wordt ze telkens en
telkens weer te bezien. Hoe tooverachtig hun werken ook mogen zijn, slreelen ze
toch maar enkel ons zinnelijk vermogen, ze richten zich noch lot onze ontroering,
noch tot ons gevoel. We bewonderden zeker en terecht, de inzendingen van al die
schilders, maar betreurden het dat men ze niet ook tegelijk liefhebben kan. 't Is reeds
sedert zoo lang dat ze ons groote dingen beloven, dat we beginnen te betwijfelen of
ze 't ooit zullen doen.

Bij de akwarellisten
Hoe beminnelijk het genre ook moge zijn, is het loch niet tot de zuivere akwarellisten,
tot die welke men de klassieke waterverfschilders zou kunnen noemen, naar
Uytterschaut en Cassiers bijvoorbeeld, dat onze belangstelling en onze voorkeur
uitgaan in de eerste plaats. Het moge den partijgangers der eerlijke akwarel, van de
zuivere watercolour, zonder hertoetsing of alliage al of niet behagen, maar volgens
ons zijn de mooiste akwarellen, die welke vervaardigd worden met ander procédés,
zooals gouache en lavis.
Enkele vreemden hadden allereerste-rangs werk tentoongesteld, waarvan o.a.
Brang-wyn opgang gemaakt heeft met zijn oorspronkelijke teekening, de gelukkig
gevonden compositie en het uiterst sympatiek-gevoelige in houding en gebaar.
Eveneens uitstekend en van inniger toon dan de meeste der lieve, lachende werkjes,
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waarmee de tentoonstelling voor drie-vierden was gevuld, waren de drie inzendingen
van Charles Barllett: Kaartspelers, Terugkeer van het vee en Breistertje. In hooge
mate belangrijk waren ook Neger en Werkdier van den Hollander Breitner en niet
minder aangrijpend en beteckenisvol de Judaskus van Gaston La Touche.
Onder de Belgen noemen we Baseleer, die er met goede Marinen was, maar wiens
Zeilwedstrijd we niet bewonderden, van te groote afmetingen om belangrijk te blijven
en waarvan de stijve, zware zeilen van bordpapier of hout schenen te zijn gemaakt.
Alfred Delaunois is altijd bewonderenswaardig om zijn vurig mysticisme, een
geloovige, verdwaald in deze eeuw van cynische onverschilligen of religieuse
cabotins. Pieter Dierckx had er twee aangrijpende bladzijden, door het leven der
nederigen: visschers of wevers, bezield; Mevrouw Gilsoul, de bloemenfee is de
vertrouwelinge van clematus en winde, Maurits Hagemans,
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die zich nog eens te meer hernieuwt en zijn ontroerend en machtig talent van een
andere zij doel kennen, Theo Fannon, de kunstenaar-Proteus, die evengoed schildert
als hij dicht, d.w.z. voortreffelijk, Fernand Khnopff een gewild en besloten talent,
belust op raadselachtigheden en achtergedachten à la da Vinci. Theofiel Lybaert,
wiens snuitje van Kobus den Koewachter ons wel heeft behaagd, Amédée Lynen,
dien achterneef van Breughel, wiens schilderachtige fratsen samengaan met een
geheel moderne opmerkingsgave en een Ketjes-achtige ongegeneerdheid. Marcette
blijft altijd de uitstekende marinist, Alfons Pecquereau heeft voortreffelijk den
eigenaardigen rommel van de oude Ridderstraat te Antwerpen, een der laatste
overblijfselen van het volkrijk St. Andries-kwartier, weergegeven, Louis Titz, met
zijn suggestieve en poëtische verluchtingen van de goede oude stadjes uit de
Demer-vallei: Aerschot en Diest; Frans van Leemputten, die met evenveel geluk als
succes het Hageland en de Kempen afzwerft en eindelijk, last not least, Jacob Smits,
wiens werk, met dat van Brangwyn, de clou, de parel vormde van de expositie. Zijn
Zinnebeeld der Teerheid was zelfs een meesterstuk van gevoel, een inspiratie,
opgeweld uit 't innigst hart van dezen grooten dichter-schilder.

In den kunstkring, Isidoor Meyers, Herman Courtens
Isidoor Meyers wordt een der veteranen onzer school, maar in hoe hooge mate blijft
de kunst van dezen zeventigjarige kranig en krachtig, wat een jeugd en een frischheid
in dat dertigtal doeken, die hij onlangs heeft tentoongesteld, hoezeer is zijn visie juist
gebleken, wat een licht en een gloed leeft op zijn palet, welk een harmonieuse trilling
in zijn penseelen. Hoezeer munt hij uit in 't weergeven der nevelige of
avondschemerige uren aan de oevers der Schelde, in de Vlaamsche vlakten, zoowel
als in de stralendste momenten van den zomer, bijv: die zonnige dag te Veere en
zelfs van het Park bij Tervueren geeft hij alles weer wal het ons biedt ter bepeinzing
en zwaarmoedig-plechtige droomen. In 't kort een mooi en eerlijk artiest.
Herman Courlens treedt onder de gunstigste voorteekenen in het renperk, waar
zijn vader zich zijn glorierijken naam heeft gemaakt. Van dien jonkman mag men
zeggen dat het schilderen hem in het bloed zat. Hij bevestigt eens te meer de gaven
van een weelderig koloriet en zijn toets is van nu af aan aantrekkelijk door zijn kracht,
zijn vuur en geheel mannelijken durf. Bovendien bepaalt hij zich niet tot een enkel
genre. Hij vat allerhande onderwerpen aan en er is er geen dat hij op banale of
middelmatige wijze behandelt. We bewonderden vooral zijn Koorjonqen, zijn
stadsgezichtjes, zijn allerliefste kinderkopjes en met genoegen zagen we weer zijn
Rosse Flup, dien hij, naar we meenen, reeds op de laatste tentoonstelling van de
Société des Beaax-Arts gehad heeft. Het ontbreekt Herman Conrtens enkel aan een
beetje gevoel, aan poëzie, en, als men 't zoo noemen mag aan ziel om hem aan de
beste meesters der jongere school gelijk te maken.
G.E.
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Uit Parijs
Belgische kunst op de herfsttentoon-stelling
Men heeft zich eertijds in België veel illusies gemaakt aangaande de Europeesche
vermaardheid onzer school. Met uilzondering van enkele schilders, zooals Stevens
en Rops, die den Parijschen stempel op hun talent zochten en vonden, zijn de
merkwaardigste meesiers van het vorige geslacht, nooit buiten onze grenzen bekend
geworden en ook onder de thans levenden zijn er slechts enkele habitués der Parijsche
salons, wier ontwikkeling door een Europeesch kunstpubliek gevolgd wordt. Hun
roem blijft ten minste altijd individueel en indien Duitschland, waar de nationale
kunstbeweging minder intiem en weelderig is, reeds sedert eeuigen tijd de
gezamenlijke verdiensten onzer school erkende, heeft
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Frankrijk, ten minste wat het groote publiek betreft, er wellicht nooit de aandacht
aan verleend, die ze verdiende.
Dit zette een buitengewoon belang bij aan de keuze-tentoonstelling, die verleden
jaar in het Parijsche Herfstsalon was ingericht. Dit kader was voor een dergelijke
betooging uitstekend gekozen, want het Herfstsalon, veel minder plechtig dan de
twee groote Lente-exposities, is oneindig beter geschikt en uit het oogpunt der
ontwikkeling der esthetische ideeën, bijna altijd belangrijker.
De leden dezer Maatschappij zijn, voor het grootste deel, ondernemende en vlijtige
strevers en indien men onder hen enkele verdoolden en fumisten vindt, die er meer
om bekommerd zijn om den bourgeois te verschrikken dan een kunst-gewaarwording
uit te drukken, vindt men er ook enkele der meest belangrijke hedendaagsche schilders
bij.
In dit koortsig en verwonderlijk interessant milieu, was de keuze-tentoonstelling
van Belgische kunst in de XIXe eeuw, die men aan het initiatief van Octave Maus had
te danken, aan de verlichte medewerking van ons Bestuur van Schoone Kunsten en
van de heeren Cardon en Wauters, buitengewoon belangrijk. Daardoor kwam ze
bizonder gelukkig tot haar recht en deed bovendien haar voordeel met de onrustige
Brani in het overige gedeelte van het salon. Onder zooveel zoeken en beloven zijn
onze schilders, met hun vaste, stevige kunst en hun van ouds bekende techniek, aan
een groot deel van het publiek als uitstekende vertolkers voorgekomen. Inderdaad
vonden ze hun meest geestdriftige bewonderaars onder die bedeesde liefhebbers, die
altijd wachten met hun lof, tot de een of andere uiting van kunst, de wijding der
publieke opinie heeft ontvangen.
Wat ons op deze keuze-tentoonstelling allereerst opviel, was dat alle Belgische
schilders, hoe ze ook onderling verschillen, iets danken aan hun midden en aan hun
ras. Men vindt de Vlaamsche wijze van zien en den Vlaamschen penseelslag bij Van
Rijsselberghe en Ensor, bij Claus en Lemmens, zoo goed als bij de Braekeleer, de
Groux, Stevens en onder voorbehoud van het rechtmatig deel der uitzonderingen zal
men bij de vergelijking met de vreemdelingen voelen dat al deze artiesten iels met
elkaar gemeen hebben. De School is er en toont aan dat er in dit land bestaat een
eigenaardige wijze van zien, van de wereld in zijn verschillende vormen.
Aan den anderen kant bepaalt de heel gelukkige keus der schilders en hun doeken
de richting eener volgehouden kunstontwikkeling, van de generatie der beide
Stevensen af tot en met de schilders van heden. Heel de artistieke Renaissance van
ons land, van de tweede helft der vorige eeuw, d.w.z. van het oogenblik af toen de
kunstenaars, brekend met de tradities van een steriel academisme, moedig hun weg
zochten in de natuur en het leven, hun volkomener dan ooit verscheen. Evenals op
de Retrospectieve in 1905, heeft de Belgische school, van af de groote lignée van de
beide Stevensen, de Groux, Rops, Artan, Dubois, Boulenger, de Braekeleer,
Agneessens, Verwee, Meunier en Baron, hier blijvende hoedanigheden geopenbaard,
die haar een eerbiedwaardige plaats verzekeren in de Europeesche kunst.
Op alle wereldtentoonstellingen constateert men hetzelfde. Er bestaan geen
meesters, geen scholen meer, de kunstenaar gehoorzaamt enkel aan zijn eigen wetten
en de Republiek der Kunsten, zooals men vroeger zei, is ten prooi aan een
regeering-loosheid, waar enkele buitengewone talenten schitteren, maar waarop
vooral de middelmatigheid en het lief hebberig geknoei welig tieren. Deze toestand
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valt te Londen, München en Parijs, zoo goed als te Brussel waar te nemen. Maar wijl
men in den vreemde, en in Frankrijk vooral, een weliswaar nog wat verward maar
gezamenlijk streven bespeurt naar een classicisme, d.w.z. naar een kunst van synthese
en lucht, vermeien we ons hier in België, in een toestand, die onzen kunstenaars
veroorlooft om zich zonder gewetensknagingen over te geven aan hun schildersgenot
en in te dutten in vredige onwetendheid aangaande alle hedendaagsche cultuur.
Deze onwetendheid is onze andere on-
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deugd, die ons in 't bizonder eigen is. Ze vertoont zich heel levendig in het
Herfst-salon. Natuurlijk, er waren uitzonderingen: Khnopff, Rops, Claus, van
Rijsselberghe en anderen nog. Maar over 't algemeen maakt onze schilderkunst den
indruk van ongeletterdheid. Ze vertolkt ons noch eenige bezorgdheid aangaande
eenige algemeene cultuur, noch eenig streven naar het einddoel der kunst; het
meerendeel dezer be-wonderenswaardige werklieden, schildert, zooals men zijn eten
verleert. Ze schilderen goed, omdat goed schilderen in hun temperament ligt, ze
hebben zich een vak gekozen, maar wat superieure kunst is, weten ze niet. Edoch,
het Europeesch publiek heeft behoefte aan iels anders dan deze schoone peintuur.
Hun ontruste, oververhitte, van oude beschaving vermoeide en naar nieuwe beschaving
hakende zielen, verlangen eene geleerdere, zeldzamere, precieusere, intellectuëelere,
meer idealiste kunst.
Men versla mij wel! Als ik van een geleerde, verstandelijke, idealiste kunst spreek,
denk ik er niet aan om een ‘boekachtige’ kunst te verheerlijken - er is geen sprake
van om door schilderkunst zuiver literaire gewaarwordingen of zelfs malafyzieke
ideeën in symbolen weer te geven; Ary Scheffer, noch zelfs Gustave Moreau behoeven
hier als voorbeelden genoemd te worden, - maar wel om op plastische wijze een
beschaafd en geen ruw gevoel weer te geven. Een landschap, een portret, een stilleven
zelfs, kunnen het kenmerk van de verfijning, de weetgierigheid, de intellectualiteit
van den schilder dragen, net zoo goed als een historisch schilderij, hoewel er voor
mijn gevoel als een onderscheid in den rang der verschillende genres bestaat. Toch
voelt men maar al te dikwijls, dat de stukken, door de onzen onderteekend, geborsteld
werden door boeren met een heel teeder oog, of door gezeten burgers voor wie kunst
een stiel is.
Kunstcritici - laten we hier ons mea culpa uitspreken, - zijn een beetje
verantwoordelijk voor deze rustige onwetendheid, waarin onze Belgische Schilders
weelderig tieren. In den goeien tijd van het naturalistisch streven, herhaalden allen
met Zola om 't hardst dat kultuur, literatuur en idealisme de dood waren voor picturale
kunst. Dat alles rook naar de Academie en het Iustituut. Men moest zich stellen
legenover de natuur en alles wal men zag naïvelijk weergeven ‘als een bruut’. Alle
compositie, alle keuze diende Velmeden. ‘Natuur’ te zijn, ziedaar het geheim der
kunst en de schilder moest vergeten dat hij hersenen had en trachten van alleen nog
maar oog en hand te zijn.
Een booze, noodlottige leer, die geen rekening hield met het aanzienlijk werk der
vertolking die zelfs noodig is voor de voorstelling van een appel op een bord. De
kunstenaar kon zeker hier vergelen dat hij ook een brein had, maar aan zijn natuurlijke
traagheid toegevend, verzuimde hij enkel om het te ontginnen.
Deze leer, die, indien ze getrouwelijk ware gevolgd, geëindigd zou zijn met de
schilderkunst tot een handwerk te verlagen, dat nog een beetje minder volkomen dan
de overigen was, heeft in ons land meer kwaad gesticht dan ergens anders, omdat
onder andere volken een algemeene oude beschaving, geheel was doorgedrongen in
de zeden en als 't ware automatisch op de gevoeligheid van den artist inwerkte. In
Frankrijk en Engeland, leefden de schilders in een gedachten-zwangere atmosfeer.
In België waren deze milieux zeldzaam en bleven ze gesloten. Intellectueele
weetgierigheid is een nieuwtje bij ons en de schilders der generatie, die aan de onze
voorafging, hebben geleefd volgens hun temperament en de wereld, waartoe ze
behoorden, als voorzichtige en weloverlegde burgers of stamgasten in het estaminet.
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Valt 't dan te verwonderen, indien ze met geestdrift den raad van esthetici
aanvaardden, die van hun onwetenheid en hun onverschilligheid een deugd hadden
gemaakt?
Onze schilders hebben alle kwaliteiten, die ze aan hun ras, hun omgeving en de
atmosfeer van hun land verschuldigd waren, bewaard. In het Herfslsalon hebben wc
dit heel duidelijk gevoeld vóor de uitstekende doeken van Courtens, Heymans, Struys,
Ensor, Gilsoul, Gouweloos, Janssens, Eugeen en Jacob Smits, Stobbaerts en vele
anderen, zonder van de groote dooden te spreken,
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die de kern der expositie vormden. Maar indien ze in Europa den rang willen
hernemen, hun voor hun verdiensten bestemd, moeten ze den raad volgen van
diegenen onder hen, die zich niet met een bloote handvaardigheid tevreden willen
stellen en die trachten om in hun werk de vele verwikkelingen en contradicties weer
te geven van de hedendaagsche, vaak wreed getroebleerde maar van nieuwe
rijkdommen aangezwollen sensibiliteit. Dit is de les voor België van het Herfstsalon.
Enkelen hebben haar gelukkig begrepen en deze zijn het wier glorie de grenzen
overgaat en wier werk beklijven zal.
L. DUMONT-WILDEN.

Kunstveilingen
Rectificatie
In ons bericht (pag. 42 van dezen jaargang) over de prenten veiling van 10-12 Dec.
1907, bij Fred. Muller & Co te Amsterdam, vereischt, onder de opgaven der hoogste
prijzen, de zinsnede ‘No 528,’ Nederlandsche houtsnede van ± 1503, (af-’ laatbrief),
f 1010 (aangekocht voor het ‘Amsterdamsch Prentenkabinet)’ een opheldering.
Die prent toch werd - met talrijke andere - het kabinet ten geschenke gegeven door
den heer H.Ph. Gerritsen te 's Gravenhage.
Bts.

Boeken & tijdschriften
Jordaens' leven en werken door Max Rooses, conservator van het museum
Plantin-Moretus TE Antwerpen met 147 afbeeldingen in en 33
photogravuren en autotypieën buiten den tekst Amsterdam, uitgevers-mij.
‘Elsevier’ Antwerpen, de Nederlandsche Boekhandel 1906
NA de grootere en kleinere schrifturen, die om de Jordaens - tentoonstelling van 1905
heenzwermden, is, met statigen tred, het statige boek van Max Rooses gekomen.
Aan Rooses kwam ten volle de eer toe, om het eerste grondige, uitvoerige werk
aan den grooten Vlaamschen meester te wijden. Niemand voelde zich beter te huis
in het geestesleven van het Antwerpen der Renaissance, dan de geschiedschrijver
der Antwerpsche Schilderschool, de Rubens-kenner bij uilnemendheid, de biograaf
van Plantijn en van zijne opvolgers....
Waar zijne studiën en opzoekingen hem telkens en telkens weer rakelings langs
Jordaens' figuur heenvoerden, kon het wel niet anders, of hij moest den lust gevoelen
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om, te gelegener tijd, ook aan dezen meester zijn volle aandacht te wijden. Hij vond
daartoe de gelegenheid na de voltooiing van zijn groot Rubens-werk, dat destijds te
dezer plaatse uitvoerig besproken werd.
Het Jordaens-bock is in alle opzichten een tegenhanger van het Rubens-boek
geworden. De stof was bier uiteraard echter niet zoo veel-omvattend. Vooreerst valt
over Jordaens' leven, dat zonder groote gebeurtenissen verliep, heel wal minder te
zeggen dan over dat van Rubens, dat zoo nauw verbonden was aan de geschiedenis
van zijn land en van zijn lijd; en dan zijn Jordaens' werken ook niet zoo overstelpend
talrijk en verscheiden als die van zijn ouderen kunstgenoot. En toch is het geheel
nog een lijvig boekdeel geworden, dat zich,
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ook in de wijze van behandeling, geheel bij zijn voorganger aansluit.
Rooses behandelt zijn slof chronologisch; elk der negen hoofdstukken, waarin de
tekst is verdeeld, is gewijd aan een levensperiode van den meester of aan een groep
werken in die periode ontstaan. Wij volgen op die wijze van stap lot stap den
ontwikkelingsgang van den kunstenaar, van zijne geboorte tot aan zijn dood, door
al de gebeurtenissen van zijn leven heen; wij leeren er de werken kennen die hij
achtereenvolgens voltooide; zijne persoonlijkheid, zijn karakter, het wezen zelf zijner
kunst teekent zich allengs duidelijker voor ons af; wij ontmoeten de personen uit
zijne omgeving: ouders, huisgenooten, vrienden, kunstbroeders; wij volgen ze in hun
handel en wandel - en naarmate wij het boek doorloopen rijst vóór onzen geest, heel
de lange reeks van 's meesters werken op, als in een ideëel Museum tot leering en
genoegen verzameld.
Hoe moeielijk het hier volbrachte werk is, zal eenieder beseffen, die van wat
naderbij met Jordaens' schilderijen heeft kennis gemaakt. Van de honderden werken,
die van den meester bewaard zijn gebleven, zijn er hoogstens een paar dozijn met
zekerheid gedateerd. Waar ons bij andere meesters als Rubens of Van Dijck bekende
historische feiten 1er hulp komen, om de loopbaan van den kustenaar in tijdvakken
te verdeelen, waarin de werken dan met genoegzame zekerheid kunnen gerangschikt
worden - ontbreken in Jordaens' leven deze keerpunten bijna geheel. Aan de hand
van zeer spaarzame chronologische gegevens moet men trachten om de eigenaardige
evolutie van zijn talent te volgen, door een overvloed van soms weinig aantrekkelijke
werken. Deze taak wordt nog oneindig be-moeielijkt door het aandeel dat leerlingen
en medewerkers aan de uitvoering van vele schilderijen gehad hebben, zoodat de
toets van den meester er haast niet meer in te onderscheiden valt.
Dat Rooses door dezen doolhof een ervaren en betrouwbaren gids is, behoeven
we zeker niet te zeggen Zijn uitgebreide kennis, zijn rijke ervaring evenzeer als zijn
scherpen blik kwamen hem hier meer dan ooit te stade. Andermaal heeft hij een werk
geleverd, dat voor alle komende geschiedschrijvers onzer nationale kunst een
standaard zal blijven.
Beschouwt men zijn werk van een meer subjectief standpunt, dan zal ieder
natuurlijk volgens eigen aanleg en temperament minder of meer afwijken van de
wijze, waarop de schrijver Jordaens' kunst heeft doorvoeld en beoordeeld. Wij willen
niet ontveinzen, dat we omtrent de waarde en bijgevolg ook soms omtrent de attributie
en rangschikking van sommige schilderijen wel eens lot andere slotsommen zijn
gekomen. Doch hier treden wij op een terrein, dat wel tot eeuwig meeningverschil
aanleiding zal geven, daar een objectief, absoluut criterium lot de beoordeeling van
kunst vooreerst nog niet gevonden is.
In zijn geheel ziet het boek, met zijn talrijke, fraaie platen er verzorgd en smaakvol
uil, al schijnt het ons in de uitvoering een wat al te angstvallige copie van den Rubens
te zijn; voor deze eenvormigheid, die allicht eentonigheid wordt, bestond hier o.i.
geen reden, en we hadden Jordaens wel liever in een hem eigen kleed zien
verschijnen.
Toch heelen wij 't boek van harte welkom, zoowel om zijn tekst als om den schat
van afbeeldingen die het beval, en wij hopen dan ook dat het een ruime verspreiding
zal vinden; want boven zooveel andere kunsthistorische werken heeft het dit vóór,
dat het niet enkel geschreven is voor geleerden, voor critici of geschiedkuudigen,
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maar dat het ook voor ieder belangstellende genietbaar blijft. Eens te meer heeft
Rooses hier de dankbaarheid van het Vlaamsche volk verdiend.

De Schildkrkunst van 1400 tot 1800 door Max Rooses 450 à 500
photo-grafische afbeeldingen in en buitkn tekst Amsterdam, uitgeversmij.
‘Elshvier’ Antwerpen, de Nederl. Boekhandel 12 afl. à 90 centiemen
Wij laten de vraag in het midden, of het van veel takt en kunstsmaak getuigt, om een
werk over schilderkunst in hetzelfde kleed
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te steken, als boeken over huisdieren of over rijst- en koffiecultures; en of het
gepermitteerd is om op een schreeuwleelijk omslag, waar men gewoon is een aap of
een varken afgebeeld te zien, opeens met een portret van Hélène Fourment voor den
dag te komen. Maar daargelaten de ergernis, die dergelijke uitgevers-speculaties bij
ieder mensch met eenig gevoel voor het betamelijke moeten opwekken, erkennen
we gaarne, dat deze zeer goedkoope uitgave wel geroepen is, om in ruimer kring nut
te stichten. Voor een goede tien frs. toch komt men in het bezit van een verzameling
platen, met een bondigen, helder en onderhoudend geschreven tekst, die den leek
zeker een vrij volledig denkbeeld van de ontwikkeling der schilderkunst moet geven.
De afbeeldingen, in autotypie uitgevoerd, zijn over 't algemeen bevredigend; de
gekleurde platen - blijkbaar als lokvogel bedoeld - hadden we liever gemist. Maar
toch belooft dit werk, te oordeelen naar wat er thans van verschenen is, een leiddraad
te zullen worden, die door woord en beeld veel zal kunnen bijdragen tot de
verspreiding van kunstkennis onder het groote publiek. Als zoodanuig bevelen wij
de uitgave dan ook gaarne aan.

Geschichte der modernen kunst vi, Belgische kunst des 19. jahrhunderts
von Henri Hymans mit 200 abbildungen Leipzig Verlag von E.A. Seemann,
1906
Toen de firma Seemann voor haar reeks deelen over moderne kunst, er toe besloot
om na Frankrijk, Oostenrijk en Zweden, ook België te laten behandelen, kon zij zich
zeker tot geen meer bevoegd medewerker wenden, dan tot Henri Hymans. Deze thans
méér dan zeventigjarige, heeft niet enkel de ontwikkeling van de kunst in zijn land
voor een groot deel medegeleefd, maar hij heeft haar nog met een meer dan gewone
belangstelling bestudeerd. Het schrijven van dit boek moet voor hem meer geweest
zijn een rangschikken en schiften van het zoo overvloedig tot zijne beschikking
slaande materiaal - dan wel het moeizaam verzamelen van aanteekeningen.
Men krijgt dan ook bij de lezing van zijn tekst den indruk, dat hier iemand aan het
woord is, die met de grootste zekerheid en dus met het grootste gemak zijn taak
verricht, die zijn onderwerp volkomen beheerscht, hoe veelzijdig dit dan ook is - en
den lezer dan ook veilig heenstuurt langs de klippen, waarop zooveel anderen
schipbreuk lijden.
Natuurlijk beweert de auteur, in dit 250 blz. tellend boek - platen medegeteld geen compleet werk te leveren; immers het deel omvat niet enkel schilderkunst, maar
ook beeldhouwkunst en architectuur. De stof is dus zeer uitgebreid en de schrijver
moest zich beperken, om binnen de hem gestelde grenzen te blijven.
Niettemin blijft dit werk in zijn overzichtelijke beknoptheid zoo volledig mogelijk
en zal er veel kunnen toe bijdragen om de voor onze oogen nog troebele geschiedenis
der negentiend' eeuwsche kunst te helpen opklaren.
De uitvoering van het boek, met zijn talrijke doorgaans bevredigende
tekst-illustraties is netjes, zonder méér. We hadden aan een werk als dit door den
uitgever wel wat meer vindingrijkheid zien ten koste leggen. Het geheel ziet er, in
onze oogen, wat erg saai-correct uit.
B.
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The Burlington Magazine
Het nummer van November 1907 bevat o.a. twee notities over Rembrandt.
C.J. Holmes schrijft over den invloed van Jan Pynas op Rembrandt. Houbraken
verzekert ons, dat Rembrandt Pynas navolgde, met name wat den bruinen toon van
zijn werk betreft. Rembrandt-kenners als Rode en Hofstede de Groot beschouwen
deze verzekering niet als overtuigend en achten het gemeenschappelijke van
Rembrandt en Pynas terug te voeren tot invloed van Elsheimer, terwijl er integendeel
zelfs in zekeren zin van reflex-invloed van Rembrandt op zijn oudere tijdgenooten
gesproken zou mogen worden.
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De schrijver in The Burlington Magazine verdedigt een meening aan de laatgenoemde
tegengesteld. Een werk van Jan Pynas, een opwekking van Lazarus, thans in de
Carlton Galleries, gedetailleerd beschouwend, meent hij dat men hier inderdaad
neiging zou gevoelen aan Rembrandt's invloed op Pynas te denken... indien niet
Pynas' schilderij duidelijk 1615 gedateerd was.
Rembrandt was toen negen jaar oud en de schrijver meent dat Houbraken dus wel
degelijk gelijk heeft met zijn bewering van Pynas' invloed op Rembrandt. Omtrent
het door Houbraken beweerde leerlingschap geeft hij toe dat generlei zekerheid
bestaat.
Een andere notitie over Rembrandt is van W. Restorff. Deze heeft verwantschap
ontdekt tusschen een werk van (mogelijk een kopie naar) Elsheimer, een allegorische
voorstelling te München en Rembrandt's roof van Proserpina te Berlijn. De schrijver
noemt eenige punten van overeenkomst.
Het Decembernummer van dit tijdschrift beval o.a. een notitie van W.H. James
Weale over het belangrijke fragment van een groote schilderij in Christ Church te
Oxford, dat hij met zekerheid verklaart afkomstig te zijn van een der meesterwerken
der Oud-Nederlandsche school, de Kruisafneming van Hugo van der Goes.(1)

Les arts (november)
J.A. Kronig schrijft aan Nicolaes Elias vier portretten in het Louvre toe, waarvan
drie op naam van Mierevelt en een als onbekend meester zijn gecatalogiseerd. Zeven
illustraties versieren het opstel, waaronder eenige naar werk van Elias uit het
Rijksmuseum.

Zeitschrift für bildende kunst
Het November nummer bevat een verhandeling van Dr. W. Valentiner over
Rembrandt's Suzanna-voorstellingen. De schrijver geeft daarvan een uitvoerig
overzicht en merkt daarbij op hoe gelijkmatig Rembrandt's opvatting van het gegeven
in den loop der jaren bleef. Dr. Valentiner meent dat den schilder bij het uitbeelden
van één zelfde stof een in wezen steeds gelijk beeld voor oogen stond. In de
behandeling van het motief sloot Rembrandt zich ook hier bij anderen aan, (Lastman),
maar hij wist een schoonheid uit het onderwerp te putten, waar zijn voorbeeld ver
bij achterblijft.
In het December-nummer van dit tijdschrift wordt voor het eerst en in
voortreffelijke fotogravure een bekoorlijk Oud-Vlaamsch vrouweportret gepubliceerd,
dat uit Russisch privaat-bezit onlangs aan het Berlijnsch Museum overging. Het was
aangeboden onder den naam van den meester van Flémalle, maar Bode en Friedländer
herkenden het als een Rogier van der Weyden.
(1) Zie hierover de bijdrage van onzen medewerker Jos. Destrée in het November-nummer onzer
Fransche cditie, welke in een volgend nummer der Nederlandsche uitgave zal verschijnen.
RED.
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Ferdinand Laban, de bibliothekaris der Berlijnsche Musea, geeft een uitvoerig en
geestig begeleidend artikel, waarin hij naar aanleiding van Bode's en Friedländer's
toeschrijving op spiritueele wijze zijn meening zegt over de waarde van vele
kunsthistorische toeschrijvingen. Niet altijd zit daarachter een ernst en een geniale
intuitie als bij Bode en Friedländer. En die te bezitten, daar komt het op aan.
Stijlkritiek kan nog aangeleerd worden, maar deze voert slechts tot aan den drempel.
Zooals men de krijgskunst kan aanleeren... alleen niet het overwinnen.
C.G.

Onze Kunst. Jaargang 7

t.o. 89

DAVID OYENS: PORTRET VAN PIETER OYENS, (Aquarel).
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De gebroeders Oyens(1)
ALS ik zeg, dat David en Pieter Oyens in hun schildering soms het groote naderen en, gelijk bij vollediger kennis van hun werk ongetwijfeld blijken zou, het groote
bereiken, meer dan men zoo oppervlakkig zou meenen, - dan loop ik veel kans
misverstaan te worden. Het kan aanleiding geven tot de veronderstelling, dat ik hen
voor diepdenkers houd, voor schilderende filosofen of bijzondere psychologen, ofwel
voor fijne hooggestemde zielen, poëtelijk gecultiveerd en overvloeiende van verheven
intentiën; terwijl ik er niets meer mee bedoel, dan dat zij, die te rangschikken zijn
onder de humoristische klein-genre-schilders, vaak en op onverwacht-verrassende
wijze, groote werkelijkheid geschilderd hebben. Indien we nog te leeren hadden van
hoe geringe waarde classificatie voor het wezenlijk begrijpen van een kunstenaar is,
dan konden we dat hier. De Oyensen met den soms fijnen, maar nuffigen David Bles
en luimige leekenmeesters in éen rubriek! Verwonderlijk is het echter, dat in Holland,
het klassieke land van de groote ‘Kleinmalerei’, deze soort van kunst nu en dan (en
bij menschen van wie men het allerminst verwachten zou) a priori een zekere
geringschatting ontmoet, omdat ze een anecdotische bijbedoeling heeft. Men haalt
de schouders op met het minachtend hoogstens vergoelijkend gebaar van: ‘nu ja, die
schildertjes van grappige gevallen!’ Daarmee is de zaak afgedaan, hoewel het dan
pas begint. Een vooroordeel even billijk als dat van sommige Duitschers, een halve
eeuw geleden, tegen alles wat buiten de groote historieschildering valt. En aan de
naneven der zeventiend'eeuwsche Hollanders nog veel minder te vergeven.
Het genrestuk dus zoo'n beetje uit den booze, uitgenomen de onder illustre leiding
en patronaat staande ‘Armeleutemalerei’, die burgerlijk sentimenteel, toch ook niet
zonder strekking is; humor een ouderwetsche liefhebberij, hoogstens voor huiselijk
gebruik en waarmee men in fatsoenlijk gezelschap nauwelijks nog kan aankomen.
We hebben (of hadden) de sym-

(1) Naar aanleiding van een tentoonstelling in den Kunsthandel-Oldenzeel te Rotterdam
(November-December 1907).
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boliek en verschillende ‘-ismen’, ééndags-richtingen met begeleidende
reclame-fanfaren, benevens het vaag vooruitzicht op een problematische
toekomstkunst; - alles zaken, heel wat belangwekkender dan eenvoudig en bescheiden
geschilder. Redenen genoeg om figuren als de gebroeders Ovens te verwaarloozen,
waar zij bovendien door hun langdurig verblijf te Brussel vrijwel buiten den
Hollandschen horizont geraakt waren.
Thans, jaren na hun dood, komt hun werk, aan de jongeren zoo goed als onbekend,
onverwacht voor den dag. In de doode, doffe Novemberdagen hingen daar de wanden
bij Oldenzeel vol met dingen van levende, bloeiende kleur, een zachte praal, die zich
niet of slechts zelden opdringt, maar stillekens de aandacht vordert en gevangen
houdt in blijvende bekoring. Die twee hebben de discrete weelde van hun genoeglijk
bestaan, de innerlijke als liefde zoo zoete blijdschap van hun schildershartstocht
geprojecteerd op hun doekjes, anderen tot vreugde en verfrisschend nagenot. Hun
kleuren zijn van die volle, rijpe vetheid, van die stevige beslistheid, van die bloedrijke
warmte, die den echten schilder verraden. Mogen zij door hun opleiding en verblijf
in België iets van die zwaardere gefonceerdheid overgenomen hebben, die het palet
onzer zuidelijke buren kenmerkt, zij hebben de schrilheid weten te vermijden,
tenminste bijna altijd, die gewoonlijk uit de versmelting van twee verschillende
kleurprincipes ontstaat. Slechts een enkele maal kan men van een vroeg werk van
David zeggen, dat het ‘Belgisch’ van kleur is; dat wil dan zeggen, dat er een vreemd,
met het eigene niet harmoniëerend kleurelement in steekt.
Universeel, in den zin van: van vele markten thuis, zijn zij allerminst. Het terrein,
waarop zij zich bewegen is noch uitgebreid, noch afwisselend. Het zijn rustige,
zitvaste naturen, met in het artistieke weinig avontuurlijke neigingen en het oude
vaganten-liedje zou hun waarschijnlijk gemond hebben:
Beatus ille homo,
Qui sedet in sua domo
Et sedet post fornacem
Et habet bonam pacem!
Met eenige overdrijving zou men kunnen beweren, dat hun mikrokosmos (van David
tenminste) begrensd wordt door de wanden van het atelier en dat hun schilderkruk
daarvan het middelpunt is. Daarop draaien zij zich om en om en waaraan het oog te
gast gaat, dat schildert de hand; sujetten aan allen kant, waarheen men zich keert. In
die beperkte ruimte, wat rijkdom van verscheidenheid voor het gevoelig schilderlijk
oog, wat fantastisch blinkend kleurenspel in het klaterend licht, wat wondere gebroken
tonen in de dompige schaduw daarneven! Hoe worden de nuchterste en simpelste
dingen belangwekkend, wanneer men hun alledaagschheid een oogenblik
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vergetend, ze met onbevangen oog als constructieve lichamen in de ruimte en als
kleurenbouwsels in het licht beschouwt! Daar is het groote aleliervenster, van onder
bedekt door het ringetjes-gordijn, vooral interessant als het blauw-blank en grijsgeel
weerkaatst wordt door het oude damspiegeltje aan den muur daarnaast; met Pieters
stevig-gelen ezel tegen het licht uit, een der stijlen familiaar gekroond door zijn
ronden hoed. Daar is de groote Oud-Hollandsche kast met de suffisante paneelen in
de onderdeuren en de drie curieuse karyatiden onder de kroonlijst; de
schoorsteenmantel met het zware dofglanzende kachelgevaarte er voor, den
warm-rooden, gezellig-gepletten leuningstoel in het hoekje van den haard, waarboven
de pendule en allerlei rariteiten schuin-oogen naar het licht; of het rood-mahonie
penantkastje met de vergulde pendule, geflankeerd door blauwe Delftsche vazen,
een driekleur, die zoo nobel uitklinkt tegen de wonderbaarlijke ros-lila en groene
tonen van het wandtapijt; of een pas-voltooide aquarel, in het scherpe, koele licht op
een paar boeken tegen den muur gezet; of de kleine bruine ezel, die een zwaaromlijst
schilderij torst en met Pieters uit Parijs geïmporteerde roode bohémien-baret versierd
is. En de hooge Brugsche kandelaar van groen aardewerk, en een vuurtest met een
aquarel-glas, en een koperen zwavelstokken-doos, en een groene teekenportefeuille,
en een voetenkleedje, en een half-geleegd bierglas met een tabakspijpje en honderd
kleine onaanzienlijke voorwerpen meer, die als bijkomstigheden in allerlei stukken,
hun stille maar daarom nog volstrekt niet onbelangrijke rol spelen. Want het is
opmerkelijk, hoe vooral David het kleinste kleurnootje, het vluchtigste tikje in de
groote harmonie weet te doen meespreken. Een rood schaakstukje, een bloemetje op
de borst van een vrouw, het geel-roodbruin meerschuim van een pijperoer tusschen
grijze, doorrookte knevels, het gloeiend puntje van een sigaar in het overstoorbaar
gezicht van den rustenden koetsier.
Wanneer nu bij zinnelijke ontvankelijkheid nog dat ondefinieerbare, ik zou haast
zeggen primitief-animistische gevoel voor de ziel, het ‘stille leven’ van de voorwerpen
komt, dan wordt de artistieke wedergave van een nadruk en een innige overtuigdheid,
als de oude Hollanders zoo vaak bereikt hebben, als ook de Oyensen in hun beste
momenten meermalen treffen. Te ontleden is het niet en te omschrijven is het niet;
maar is er vaak een Delftsche pot zoo waarachtig en teer, zoo als omstreeld van
kiesche genegenheid geschilderd, als die aan de voeten van Pieter in dat nobele en
gave werk De laatste hand (David Oyens)?
Het is curieus: anderen arrangeeren hun atelier om er behaaglijk in te werken en
bij het opzien naar den wand het oog de rust eener vreugdige verpoozing te
verschaffen; zij schijnen het veeleer ingericht te hebben om het te schilderen. Zooals
het daar reilt en zeilt, want in het gemaakt opstellen van
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angslvallig-bestudeerde stilleven-hoekjes schijnen ze geen genoegen gehad te hebben.
Daartoe was hun geest te spontaan, te impressionabel; het moet de ongezochte
werkelijkheid zijn, die hen plotseling geboeid houdt, het toevallige samenspel van
lijn en kleur, het onderling natuurlijk verband van de dingen, dat bij kunstmatig
arrangement altijd verloren gaat, als werd er een fijn web van geheime relaties
verbroken.
Wie heeft nooit bij zichzelf, als hij in een stille kamer trad, dat dwaze gevoel
bespeurd, alsof hij plotseling iets stoorde, alsof hij op een ongelegen moment in
vreemd gezelschap kwaw? Die intimiteit zich niet te laten ontglippen, dat is voor
den interieur-schilder de groote moeilijkheid. En dit op heeterdaad betrappen van
dien gladden glimlachenden schijn gelukt David soms wonderwel; in dat meesterlijk
uitgesneden boudoir-boekje met de pittig-belichte bamboezen meubeltjes o.a., waarin
de porceleinen schemerlamp haar groen-zijden flappenden kap zoo parmantig
uitspreidt, als was ze de koningin van de cosy-corner, terwijl meer naar achter op
het theetafeltje het fijne gerei om de buikige bouilloire met stil-wenkende lachende
glimpjes geschaard staat.
Doch het atelier met zijn stillen opstand van onbeweeglijke voorwerpen was toch
niet compleet zonder de levende menschen erin, die de leegte vulden met hun gezellig
gedoe. Zij wilden niet in de eerste plaats stilleven-schilders, schikkers van kleur en
toon, maar genreschilders zijn. Met volle bewustheid, met al de overtuigdheid van
hun krachtig en levendig temperament waren zij humoristische anecdoten-schilders.
Het markante van een gelaat, de koddigheid van een houding, het expressieve van
een gebaar, het mimiseerend samenspel van een groepje, kortom de kleine ‘comédie
humaine’ hield hun aandacht minstens evenzeer gespannen als de gloed en glans van
licht en kleur. Maar - en dit dient op den voorgrond gesteld - juist door hun optische
ontvankelijkheid waren zij te veel schilders, om niet de pointe van de anecdote in de
situatie zelf, in het zichtbare te leggen, om niet (men neme de uitdrukking voor wat
ze is) het verhaal af te sluiten met het lijstje van de de schilderij. Novelletjes schilderen
doen zij niet, maar zoo men wil, blijspel-scènetjes; zij vertellen niet, maar
dramatiseeren. En hun krachtig kleurgevoel vereenigt figuren en omgeving door de
bindmiddelen van licht en toonwaarde tot een hecht geheel.
Tusschen den gezelligen rommel van hun werkplaats zien we dan allereerst henzelf
rondscharrelen, want ze werden niet moede elkander tot model te dienen. We zien
hen voor hun ezel gezeten, of in een portefeuille snuffelen, of van een pijp genieten
in de rust van gedanen arbeid; we zien hen hun rol spelen in kleine atelier-tooneeltjes
met bezoekers of modellen. Twee stevige joviale heeren met karakteristieke koppen
en vierkante ruggen;
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David wat deftiger en heerachtiger met intellectueeler voorhoofd en beweeglijker
trekken, Pieter wat ruiger en ongeneerder, de roode, libertijnsche baret schuin boven
de rustig-kijkende, donkergrijze oogen.

DAVID OYENS: Bezoek aan het atelier.

Dat is wèl de stoere, onverzettelijke werker, zooals David zijn broeder afgebeeld
heeft; de man, die niet loslaat, wat hij eenmaal aangeval heeft, die volhoudt desnoods
tot mislukkens toe. Zie dat geheele zware, plooiige gezicht, den stevigen, vleezigen
neus, de breede onderkaak, de sterke energieke kin; zie den forschen knuist, die de
pijp vasthoudt! Zie hem ook op dat andere meer genre-achtige portret (genaamd De
roode baret), waar hij met een ongemakkelijk en ongenaakbaar gezicht kwasten slaat
te spoelen, alsof hij er maar half mee ingenomen was, dat de ondeugende David zijn
kop een beetje à la Rembrandt behandelt, Of elders waar hij in een dorpsherberg na
vermoeiend buitenwerk over zijn glas bier in slaap gezakt schijnt en zich met haast
kinderlijk-ontspannen trekken aan de zoete rust overgeeft. Met zuivere genegenheid
en fijnen zin heeft David in al deze dingen zijn tweelingbroer als noesten, stroeven
werker getroffen. - Evenwel, hij kan ook den heer uithangen, beminnelijk en sociabel
zijn, als hij wil, - of als het moet. Daar heeft hij zich netjes aangedaan, - glanzende
hoed van respectabele hoogte,
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zwierig-gestrikte das, breede manchetten, zakdoek in den borstzak, tot handschoenen
incluis en is zoo geadoniseerd op bezoek gelogen naar een vrienden-atelier, waar hij
een allerbekoorlijkst Italiaansch model aantreft. In een oogwenk zit hij prinsheerlijk
naast haar op den breeden rooden divan en terwijl de vriend, verdiept in zijn werk
stâag-aan doorploetert, maakt hij als een echte atelier-Don Juan, die van zijn
onweerstaanbaarheid overtuigd is, de schoone het hof, dat het een aard heeft. Zie
hem daar genoeglijk zitten en den gekroesden knevel opdraaien, zie hem uit de kleine
verlekkerde oogjes kijken met de amusante welwillendheid van den ervaren, beau,
die weet, dat hij meester van de situatie is. Maar of hij bij deze dame, die met een
leuk-afwerend glimlachje zijn mooie praatjes aanhoort, zoo gemakkelijk spel zal
hebben? - De alom-tegenwoordige David was ook hier aanwxezig en heeft den
zondaar tot zijn straf in al zijn koddigheid afgemaald midden in zijn snood bedrijf,
zonder intusschen te vergeten zich te goed te doen aan het bonte wandtapijt, aan de
flikkerende schilderij-lijst en koperen schotel en zwavelstokken-bak, aan het contrast
van den groenblauwen omslagdoek der vrouw en het scherprood van de sofa, een
nogal cru en ordinair effect, waarschijnlijk in de meening, dat dit bij de situatie
paste!(1)
Doch ontoegankelijk voor vrouwenverleiding toont meester David zijn goeden
broeder in een ander gevalletje (Domino-spel), waar hij met een model of zooiels
een partijtje maakt. Het juffertje, het hoofd een beetje schuin, lonkt hem schalks en
liefjes toe, maar de ondankbare Pieter is van haar avances niet gediend en toont een
vehemente aandacht voor zijn sigaar, die niet behoorlijk branden wil.
Een andermaal is er bezoek in het atelier der broeders. Hoog bezoek, want Pieter,
die de honneurs moet waarnemen, is in groot pontificaal. Een duifwitte oude lieer
met beminnelijk blozend gezicht, ietwat Engelsch van snit en zijn pikante donkere
dochter. Zie nu Pieter zich uitsloven, breed-uit en even-voorovergebogen gezeten,
met iets gastheerlijks en tegelijkertijd fijn-gedienstigs in zijn houding, aandachtig
luisterend (doch niet zonder het nauw-merkbaar ironisch glimlachje van den schilder
tegenover den leek) naar de kunstwijsheid, die de oude heer met vriendelijken mond
en kleine betooggebaartjes voordraagt; terwijl de dochter, zwijgend ter zijde, haar
groote bruine oogen onafgewend op het gezicht van den schilder gevestigd houdt.
Hoe is de kostelijke intimiteit van dit blijspel-momentje hier getroffen; hoe fraai
speelt ook de achtergrond mee met zijn fijne gebroken tonen van de in den hoek
hangende kleeren en het gemeubelte, een discrete herhaling van de hoogere kleuren
der in het volle licht gestelde menschengroep; hoe

(1) Aangekocht voor het Museum te Dordrecht.
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zijn hier actie en karakteristiek, tonaliteit en kleurwaarde lot één vast organisch-levend
geheel opgevoerd!
Het is hier, dunkt me, de plaats, om een woord te zeggen over het vaak gegispte
(trouwens niet moeilijk op te merken) tekort der beide broeders aan vaste constructie
en perspectivische juistheid. Zoowel David als vooral Pieter begaan teekenfouten,
die een enkel maal (b.v. in Pieters over het geheel niet gelukkige groote Atelier, met
de witte rococo-stoelen in het midden en de kast met de karyatiden, waarvan het
bovenstuk draait en een weinig uit het lood hangt) beslist storend werken. In
verscheiden werken kan men dergelijke, gelukkig meestal onbelangrijke onjuistheden
aanwijzen, hier in een stoelpoot, die zijn stand mist, daar in een schilderijlijst, die
uit de perspectief-lijn zakt. Het is niet voldoende, dit gebrek te constateeren en het
verder voor kennisgeving aan te nemen; het gaat niet aan nu maar te verkondigen,
dat de Oyensen slordig en onbeholpen in hun teekening zijn. Veeleer dient er bij
technisch zoo bedreven en vaak ook zoo raak-teekenende schilders naar een verklaring
voor zooiets gezocht te worden. Men vindt die in een brief van David zelf, aangehaald
in de Nieuwe Rott. Courant, waarin bij ten antwoord op blijkbaar gegronde
aanmerkingen van dien aard, zijn ‘peccavi’ uitspreekt, maar zich tevens eenigermate
verontschuldigt door de bekentenis van een zwakheid in zijn aanleg, in zijn werkwijze,
die tevens zijn kracht is. De brief, dateerend van 1874, is gericht aan hun ouden
Amsterdamschen teeken-meester Veldhuizen en te karakteristiek voor Davids
beminnelijke bescheidenheid en zijn over-securen maar degelijken gedachtengang,
om dien hier niet gedeeltelijk over te nemen:
‘Gij hebt volkomen gelijk daarin; en ook ik wenschte nauwgezetter en
consciensieuzer in mijn werk te worden. Doch dit heb ik mij duizendmaal
voorgenomen, telkens als ik weer een nieuw stuk op touw zette en telkens bemerkte
ik, dat ik weer daaraan niet voldaan had, maar als ik een dergelijk tafereel voor oogen
heb, dat mij, zooals dit in de natuur gaat, enorm geboeid heeft, dan is het mij als 't
ware of die personen, die daar voor mij zitten, niet voor mij poseeren, maar of die
mijne tegenwoordigheid volstrekt niet opgemerkt hebben van hunnen kant. En dan
heb ik een gejaagd gevoel, daar ik ze in eens wel op mijn doek zou willen hebben,
en dan ben ik bang, dat er iets van datgene, dat mij bij hen zóó boeit, verloren zal
gaan, zoodat ik gretig mij aan het werk zet, en al werkende van het eene figuur op
het andere spring en overal tegelijk wil zijn, daar ik mij anders dan verbeeld de
intimiteit, of liever de affiniteit, die tusschen de personen, de voorwerpen en hun
omgeving bestaat niet te zullen vatten, of het te zullen laten ontglippen. - In één
woord, ik ben enorm bang, dat aspect, dien indruk, dien het op mij in de natuur
maakte, niet te zullen kunnen weergeven of te verliezen.
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‘Daaruit volgt, dat ik dan niet gaarne weer op de vormen terugkom, die natuurlijk
daaronder moeten lijden, daar ik vrees dan kouder te zullen worden. En toch, ik erken
het, dit is een colossale font....’

DAVID OVENS: De Bezoekers.

Een kolossale fout, die echter, gelijk ik reeds zeide, de keerzijde is van een groote
deugd, zijn gevoeligheid voor de fijne vluchtige essence der werkelijkheid.
Maar keeren wij naar het atelier terug. We zijn er nog niet uitgekeken. Hebben we
tot nog toe voornamelijk David aan den arbeid gezien, thans vraagt het werk van
Pieter onze aandacht. Vooreerst valt op te merken, dat hij op deze tentoonstelling
heel wat schaarscher gerepresenteerd was dan zijn broeder. Al ging het werk hem
langzamer, stugger van de hand, - met 22
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PIETER OVENS: NAAKTSTUDIE.
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tegen 53 stukken lijkt me toch de quantitatieve verhouding van beider oeuvre onjuist
voorgesteld. Het schijnt mij toe, dat bij ruimer keuze uit zijn werk, het artistieke
beeld van Pieter ons vollediger had voorgestaan. Mij gaat het tenminste zoo, dat
terwijl de figuur van David mij duidelijk en klaar is, die van Pieter vaag en eenigszins
tegenstrijdig blijft. Hij is in elk geval een veel gecompliceerder natuur, minder
geëquilibreerd, onrustiger dan zijn broeder. Zijn onderwerpen zijn van een veel
grooter verscheidenheid: intérieur, portret, stilleven, naakt, landschap; het laatste
vooral met een paar uitnemende staaltjes vertegenwoordigd.
Zijn beide groote intérieurs, waarover ik reeds terloops gesproken heb, kan ik
verder met stilzwijgen voorbijgaan. Ze staan in perspectivische juistheid, in
savoureusheid, in intimiteit beslist achter bij wat David op dit gebied heeft verricht.
Op deze beide stukken grondt zich ook waarschijnlijk de vrijwel algemeen gangbare
meening, dat Pieter met het werk maar bezwaarlijk overweg kon, dat hij flauw van
visie, schraal en onvast van factuur, broddelig in de verf is; - kortom, dat er zonder
het voorbeeld en de aanmoediging van zijn artistiekeren broeder niet veel van hem
terecht zou zijn gekomen, dat hij hoogstens op bescheiden wijze dezen aanvult. Een
opvatting, m.i. moeilijk vol te houden bij een onbevooroordeelde beschouwing van
zijn andere dingen. In het boven-omschreven, geliefkoosd genre van David mag hij
bij dezen achtergebleven zijn, daarbuiten was hij minstens zijn gelijke; terwijl ik
volstrekt niet toegeven kan, dat hij onzelfstandig is. Ook hij zocht en vond zijn stof
in het atelier, maar hij behandelde analoge onderwerpen toch eenigszins anders;
minder geestig, maar nuchterder, meer sensueel-schilderlijk; plomper, maar
realistischer, minder opgemaakt, onbevooroordeelder. Voortreffelijk wordt dit verschil
in temperament en opvatting geïllustreerd door de vergelijking van twee
overeenkomstige sujetten, twee modellen met verstelwerk bezig. Beiden zitten daar
in hun onderlijfje, hals en armen bloot, beide zijn even smakelijk en sappig
geschilderd; doch terwijl David uit zijn figuur vooral het chique, het prettig-lenige
weet te halen, komt het in Pieter niet op, haar door een verstrakking van lijn, door
een geestigheidje van contour wat meer houding te geven. Hij heeft zijn vrouwtje
vorschender, meedogenloozer bekeken; hij heeft haar, ontdaan van alle
atelier-romantiek, neergezet in het strakke licht, zoodat zij, niet in haar ‘négligé,’
maar in haar halve naaktheid, ik zou haast zeggen gênant wordt. Wat drommel, in
zulk een licht, onder zulke oogen behoort een mensch ordentelijk gekleed te zijn!
Datzelfde streven naar anatomische observatie, naar ernstige streng-zakelijke
stofschildering vertoont een andere voortreffelijke aktstudie van Pieter. Ik geloof
niet, dat David ooit een model zich zou hebben laten ont-
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kleeden voor het louter technisch genot van een mooien rug te schilderen; hij zag
aan zijn vrouwen ander schoon. Maar Pieter in zijn drift naar realiteit, naar
zuiver-stoffelijke weergave acht het niet beneden zich, tegenover de natuur weer
nederig academie-leerling te worden en zoo beeldt hij onopgesmukt en oprecht dit
prachtige naakt uit, volgt het lichtgespeel over armen, schouders en heupen, de
delicate schemering van taille en ruggestreng, den stevigen beenderenstal onder het
gladde, glanzende vleesch, tot hij het geheel zoo vast en degelijk, zoo logisch en
eenvoudig in elkaar gesmeerd heeft, dat dat mooie veerkrachtige, fijne en tegelijk
sterke lichaam in alle waarachtigheid daar staat. Zeker, er is delicater en gevoeliger
naakt geschilderd, over het zinnelijke, het optische komt het niet heen; - doch genomen
voor wat het is, dient men voorzeker te erkennen, dat het resultaat niet beneden de
eerlijke bedoeling gebleven is. Tevens, dat Pieter hier als rasschilder voor zijn broeder,
voorzichtig gezegd, niet behoeft onder te doen. Wie trouwens, zooals ik, in de
gelegenheid geweest is, het tegen de sluiting der tentoonstelling nagekomen portret
van den bankier Oyens door Pieter te zien, zal zijn laatsten twijfel dienaangaande
wel hebben voelen wijken. Zooals die man daar zat met zijn vasten, vleezigen kop,
zijn sprekende klaar-koele oogen, in den veelgebruikten, mahoniehouten bureau-stoel,
welk een levendigheid, welk een menschelijke waarheid! Het is of hier de geest der
zeventiende eeuw over den schilder vaardig geworden is! Een toch meer dan
middelmatig zelfportret van David, waar het een oogenblik naast stond, werd er ros
en troebel bij. En ik geloof waarlijk niet te boud te spreken, wanneer ik beweer, dat
geen enkele der thans levende portrettisten hier te lande in staat is, het den portrettist
Pieter Oyens, zooals hij zich in dit werk openbaart, te verbeteren.
Maar deze scherpkijkende, misschien wel wat fantasielooze realist, die den
schoonen schijn niet altijd bereikt in een genre, waar zijn broeder dien zoo
gemakkelijk vindt, heeft al de gevoeligheid, al de nobelheid van zijn ziel gelegd in
zijn landschappen, - als was het atelier en het nauw-omsloten leven daar hem tenslotte
te eng geworden. Hij heeft de ruimte gezocht, waar de atmosfeer niet stilstaat, waar
het licht komt uit de oneindigheid en de plannen zich in schuivende verte verliezen.
Een Strandgezichtje was niet meer dan een aardigheid, maar bij de drie andere, een
Stadsgracht, een Polderwei, de Smidse te Doorn dienen wij te blijven stilstaan. De
stemming van alle drie is grijs, - hier wat blanker, daar wat geslotener, - van die
eigenaardige Hollandsche grijsheid, die aan het groen zulk een krachtig-schijnende
waarde en bijna-mysterieuse beteekenis geeft. Ze zijn zoo soepel en rijp, zoo
ruimtelijk-klaar en plastisch geschilderd, als men het van een geoefend landschapsman
maar verwachten kan. Het Stadsgezicht met een breede roodbruine schuit in het
even-zilverende grachtwater, met zijn grillig en toch in het vlak
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gehouden huizenperspectief, sterk in het verkort gezien, met zijn kantig, fijn aangeduid
bruggetje, afgesloten door den hoogen, zwaar-opstaanden, blauwenden boomenwal;
een vroeg moment, de fijn-peinzende ongereptheid van de nog niet ontwaakte stad,
sluimerlauw. Ziet men wel, dat wat David binnen de vier muren, in zijn atelier, in
het salon zijner vrouw vond, het ‘stille leven’, de affiniteit van de doode voorwerpen,
- dat datzelfde door Pieter buiten nagespeurd, vastgehouden en misschien nog een
nuance fijner weergegeven werd?

PIETER OYENS: Polderwei.

Van dit geval is eerst de studie en vervolgens het meer-gedetailleerde schilderij
te zien geweest. Hoe mooi dat ook nog was, - bij de reprise was toch, dunkt me, van
het allerfijnste, van het teer-ademende iets verloren gegaan. En, gelijk het meer gaat,
de overwegende en componeerende schilder krijgt tegenover den onbevangen
uitbeelder van de werkelijkheid geen gelijk. Een toevalligheid, een boom aan den
niet-zichtbaren voorkant waar hij gezeten heeft, die met zijn stam wat onbeholpen
dwars door het doek kwam snijden en waarvan het bladgesnipper uit de bovenlijst
even nederhing, heeft hij in zijn schilderij weggelaten, tot schade voor de ruimtelijke
en locale suggestie.
Minder ongemeen, maar van hetzelfde eenvoudige en fijne streven is de
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Polderwei. In het midden een sloot en een vlondertje met een klaphek en breeduit
aan weerskanten, het rijp-groene, schijnende land. De aarde ademt nevel, die laag
onder den hemel voor het verre geboomte blijft hangen en daarin vlekken en stippen
de grazende beesten, rood en zwartbont, die het ‘doen’, zoo voortreffelijk doen!
Sprak ik van Davids schaakstukjes, - Pieter's millimeter-koetjes kunnen er naast
staan. De grond mocht echter wel wat vaster van stof zijn.
Het beste heb ik voor het laatst bewaard. De Smidse te Doorn. Het zou me niet
verwonderen, als dat nog eens een beroemd stukje werd en dat menigeen er spijt
over zal voelen, het nu niet voor een prikje gekocht te hebben.
In het peinzend-stille, even-weemoedige sluierlicht van den zomernamiddag.
Onder de zware, deftig-groene iepen kijken de grijs-paarse en rose dorpshuizen uit,
proper en puriteinsch. Het pleinhoekje ligt verlaten, een hooge boerenwagen eenzaam
in het midden. Door de deur van de smidse, waarvoor de hoefstal rijst, schijnt
bleekrood het ovenvuur, dofgeschenen door den klaren, hoogen dag. Zoo staat daar
alles, blank-starend, onder de donkere overlommering der ernstige boomen, te
wachten. En tusschen de beide kruinen peinst de lichte zilvergrijze lucht.
Waar blijven de woorden, wanneer men met ontroering staat tegenover een
dergelijke teer-trillende realiteit, wanneer men gevoelt, hoe dit stukje natuur in des
schilders ziel herboren is tot een hooger leven, wanneer de zachte en toch zoo
doordringende geur van zooiets het heimwee van oude herinneringen wekt? Zal ik
nu met hem ‘mee gaan schilderen’ en spreken van zijn mooie behandeling, van
toonwaarde en verfkwaliteit, van al dat fraais, dat tegenover de levende ziel van een
schilderij toch maar uiterlijke bijkomstigheid is? Slechts dit wil ik zeggen, dat ik bij
onze modernen zelden boomen grootscher, met zulk een sublieme minachting voor
alle peuterig kleurgepruts geschilderd gezien heb. Ook dat er sindsdien zich heel wat
sensitieve kunst, en waarlijk van de minste niet, is komen aanmelden: starende huizen,
zwaarmoedige boomen en dergelijke; maar dat van dat alles maar weinig in eenvoud
en onopgesmuktheid dit kostelijke stukje evenaart!
Indien het waar is, dat zich in Pieters nalatenschap nog meer (men sprak mij van
een veertig) landschappen bevinden, zou het dan geen tijd worden, ook deze eens
voor den dag te brengen?
Laat ik thans nog even, bij wijze van contrast, u David toonen in zijn atelier. La
Reine-modèle zou ik het willen noemen, dit wellicht zijn rijpste en nobelste werk,
dat hij geschilderd heeft aan het eind van zijn loopbaan, in 1893, een jaar voor Pieters
dood. Het is of hij, zich bewust van de catastrofe,
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die ook zijn productiviteit zou afsnijden, nog eens heeft willen resumeeren,
verheerlijken de dingen die zijn schildershart had liefgehad: dat alles voor het laatst
te zamen brengen op één doek.

DAVID OVENS: La Roine-modèle.

Op het podium zit het model, het donkerroode jakje open, zoodat de blanke weelde
van haar horst bloot komt. Naast haar de Delftsche porceleinen flesch, die hij zoo
dikwijls met de oogen gestreeld had, om ze met vleiende streekjes neer te zetten op
het doek. Rechts een hoekje van de mooie oude kast en naar achter tegen den muur
geschoven een hoog, trotsch gevaarte van een ezel, een reuzenezel, om de ‘machines’
van de ‘grande peinture’ op te zetten, die den geboren genreschilder wel zeer zelden
van dienst geweest zal zijn, maar die om zijn imposante gewichtigheid nu juist van
pas komt; daarvoor een kleinere ezel met een aquarel erop. Links in den hoek een
dof-groene teekenportefeuille,
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waarin Pieter oudachtig voorovergebogen staat te snuffelen; een paar schilderijen
breken den wand. In zware gesmoorde kleuren staat de geweldige ezel, bouwsel van
hooge bestemming, in de wemelende kamerschemering; fier en van baar waardigheid
bewust, kijkt het model tegen het licht in, dat over haar gezicht en borst schatert. Dat
is de triomf van het schilderleven, zooals hij het opvatte: het leven in het atelier.
Terwijl zijn broeder het buiten zocht, hield hij zich ‘post fornacem’ en had er zijn
‘bonam pacem’, dat verzeker ik u!
Wie zal zeggen, dat een van beiden ongelijk heeft gehad? Maar ongelijk heeft
gehad het kunstlievend Nederlandsch publiek, dat deze twee niet
in-het-lijntje-loopende artisten te weinig aandacht heeft geschonken en ook thans
nog niet van heeler harte de waardeering gunt, waarop zij aanspraak kunnen maken.
Dr. R. JACOBSEN.
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Oude teekeningen in het Amsterdamsche prentenkabinet
ONS Amsterdamsche prentenkabinet - het is overbekend - is rijk aan de mooiste
zaken op gebied van prentkunst niet alleen, maar bezit ook tal van prachtige
voortbrengselen onzer oude teekenkunst.
Die schatten zijn natuurlijk wel aan velen bekend, maar even zeker is het dat
honderden kunstliefhebbers, hoe dikwijls ze ook Amsterdam bezochten, hoe dikwijls
ze ook zelfs in het Rijksmuseum langs den ingang van het Prentenkabinet geloopen
zijn (om b.v. de collectie-van Lynden te gaan zien) toch nooit een voet binnen dat
prentenkabinet hebben gezet.
Daar kan men niemand een verwijt van maken. Het gaan zien van tentoongestelde
kunstwerken is nu eenmaal veel minder omslachtig dan het bezoeken van een
prentenkabinet, waar geen andere inrichting mogelijk is dan die welke in Amsterdam
en overal elders gevolgd wordt en die noodzakelijkerwijs eenigen tijd in beslag neemt.
Toch kan men de heerlijkheden van zulk een verzameling toegankelijk maken
voor de velen, wien het niet aan belangstelling maar eenvoudig aan tijd ontbreekt en
vaak ook aan kennis om te weten wat ze te zien moeten vragen als ze achter de
kijktafel van het prentenkabinet hebben plaats genomen.
De tegenwoordige Directeur van het Amsterdamsch Prentenkabinet, de heer E.W.
Moes, heeft sinds zijn optreden reeds veel in die richting gedaan. Allereerst is hij
begonnen met het organiseeren van tijdelijke tentoonstellingen over verschillende
onderwei pen. Zoo gaf hij in September 1903 de ontwikkeling van het Nederlandsch
landschap in de prentkunst der 16e en 17e eeuw, tot van Goyen; in December van dat
jaar werden 97 werken van Fransche portretgraveurs der 17e en 18e eeuw
tentoongesteld en in Maart 1904 volgden een kleine honderd-en-vijftig Nederlandsche
houtsneden, van omstr. 1500 tot den tegenwoordigen tijd. Toen... doch waartoe deze
opsomming? Wij hebben er van alles gezien in de vijftien tentoonstellingen, die in
dien korten tijd hebben plaats gehad en die steeds weer andere gedeelten van de rijke
Amsterdamsche prentenver-zameling te zien gaven.
Ook teekeningen toonde de heer Moes op die wijze, o.a., in Nov. 1905, geteekende
Nederlandsche portretten. En bovendien stond, op zijn initiatief, het kabinet
herhaaldelijk prenten en teekeningen in bruikleen af aan tentoonstellingen elders,
o.a. in 1903 aan de van Goyen-tentoonstelling te Amsterdam.
Zoo doet de Heer Moes dus al het mogelijke, om in den meest breeden kring
kunstgenot en leering te doen uitgaan van de kunstwerken, die aan zijn hoede zijn
toevertrouwd.
Maar hij heeft nog een ander middel aangegrepen, dat daartoe leidt, het middel
der reproductie. Uitmuntende reproducties naar teekeningen of prenten geven
inderdaad in veel gevallen bijna hetzelfde, in enkele gevallen zelfs volkomen hetzelfde
kunstgenot als de
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origineelen. Wat is dus een beter middel tot het verschaffen van dat genot, dan het
verspreiden van zulke reproducties? Zijn ze goed, geven ze bovendien een keuze
van het beste wat er is, uitgezocht door een kenner, welnu, dan mag men het uilgeven
van zulk een serie van reproducties wel een der meest tocjuichelijke middelen noemen,
die de directeur van een prentenkabinet kan aanwenden om in ruimen kling de schatten
van zijn museum bekend te maken.

HERAUT VAN DE ORDE VAN DEN KOUSEBAND.
Naar een teekening van Sir PETER LELY.
In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

Het resultaat van zulk streven is 's heeren Moes' prachtwerk: ‘Oude Teekeningen van
de Hollandsche en Vlaamsche School in het Prentenkabinet te Amsterdam’, onlangs
verschenen bij de firma Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage. Het bevat honderd bladen
reproducties, in twee groote smaakvolle portefeuilles, De Heer Moes, die de af te
beelden tee-keningen heeft uitgekozen, deed dit o.i. met veel smaak en tevens met
de blijkbare bedoeling, om het werk voor liefhebbers van allerlei aard aantrekkelijk
te maken. Zoo heeft b.v. bij de keuze van Adriaen Matham's penteekening, Doctor
Faust (no 55) blijkbaar meer de curiositeit dan de aesthetische kwaliteit van het
origineel den doorslag gegeven, evenals bij Bernard Vaillants grooten kop van den
Hertog van Estrades (no 80).
Maar het esthetisch gehalte der origineelen was den samensteller blijkbaar de
eerste vereischte en ging hem, op deze en enkele andere uitzonderingen na, boven
de curiositeit. Zoo ontstond een geheel, dat een sterken indruk van genot nalaat bij
ieder die het bekijkt, een indruk bijna even sterk als na het bezichtigen der origineelen.
Dit komt bovendien doordat de heer Moes en de uitgever Nijhoff te beschikken
hadden over uitmuntende technici der firma Emrik & Binger Ie Haarlem, die onder
hun leiding met de uiterste nauwgezetheid de reproducties maakten naar al die zoo
verschillend uitgevoerde tee-keningen. Als men bedenkt, dat daar te reproduceeren
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bewerkte potlood-en krijtteekeningen, zwarte of met bruin
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opgewasschen penteekeningen, en dat al die soorten dan weer waren op papier,
verschillend van tint en soort, glimmend en mat, glad, korrelig of geribt - dan krijgt
men wel een beetje een idee van de technische vaardigheid, die noodig is om, langs
den weg van lichtdruk en steendruk (waarvan het procédé een combinatie is) zulk
een resultaat te bereiken.

MARIA, HET KIND JEZUS AANBIDDEND. Naar een geteekende studie van HUGO VAN DER GOES.
In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

Dat resultaat is inderdaad schitterend en toont, hoe èn de techniek van het procédé
èn de vaardigheid der makers der reproducties steeds grooter is geworden in de laatste
jaren. Er zijn in deze portefeuilles tientallen van stukken, die den liefhebber, die niet
gewend is, reproducties en origineelen te onderscheiden, er onverbiddelijk in doen
loopen. Zoo is b.v. in het Gezicht op Delft van Jan van Goyen (no 40), wanneer men
het bekijkt bij kunstlicht of achter glas, alleen met behulp van een vergrootglas het
verschil te zien, wanneer men tenminste niet let op de achterzijde, waar het toonloos
wit van het papier en het ingedrukte Nijhoffmerk dadelijk de reproductie verraden.
De illusie is bij de meeste reproducties op het eerste gezicht volkomen. Het eenige
wat
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de beste ervan onderscheidt van het origineel, is dat ietsje gemis aan relief, dat b v.
een gefixeerde teekening van een ongefixeerde onderscheidt.
De eerste portefeuille begint met een in zachte kleuren getint ijsvermaakje van
Hendrik Avercamp en een aquarel-achtig polderlandschap, in den trant van Aert
Aertsen, van den-zelfden Stomme van Kampen, beide moeilijk te reproduceeren
stukjes, waarvan de tweede ons het best geslaagd voorkomt.

JONGENSKOP. Naar een teekening van GERARD TER BORCH.
In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

Dan volgt een vlotte, met O.I. inkt getinte penteekening, de Montalbaanstoren le
Amsterdam, door Ludolf Backhuysen en, na een voor onzen smaak wat ál te zwaar
gekleurd Stadsgezicht van G. v. Battem, trekt een prachtteekening van Antonie
Beerstraaten de aandacht: het Amsterdamsch stadhuis na den brand, van 't Rokin
gezien, met links de beurs, rechts de waag, een van de beste teekeningen van dezen
meester.
Van de overige teekeningen dezer portefeuille zijn vooral merkwaardig: een Studie
van Bega, in zwart en wit krijt op blauw papier, voorstellend een vrouw, achterover
geleund op een stoel, een conscientieuse, schoon verre van peuterige houdings-studie.
waarbij vooral op den plooival gelet is. Dan twee teere roodaard-schetsen van den
fijnvoelenden Terborch, jongenskopjes, zoo fijn uitgevoerd als de grove roodaardstift
dit toeliet.
Als een zeventiend' eeuwsche Weissenbruch is de met bruin, lichtgroen en rood
gewasschen penteekening van den zeldzamen Antonie van Borssom (no 16), een
poldergezicht op een stillen zomerschen ochtend, met een molen in het midden, links
de schilderachtige structuur van een overtoom.
Een reproductie naar de prachtteekening van den Boeren-Brueghel, waarop St.
Jacobus en de Toovenaar is afgebeeld, mocht in deze uitgaaf zeker niet ontbreken.
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De teekening, die door Pieter van der Heyden in 1565 is gegraveerd, is voluit gemerkt
en 1544 gedateerd. De reproductie is uitmuntend geslaagd.
De andere aan Boeren-Brueghel toegeschreven teekening is een bekend onderwerp:
de St. Jansdansers, de ‘pellegrommen die op Sint Jansdach buyten bruessel te
mùelebeeck danssen’, teekening vooral bekend door de drie prenten, die Hendrick
Hondius, met eenige veranderingen in de groepering, in 1642 maakte naar details
van deze teekening, óf van het exemplaar, dat de Albertina te Weenen bezit. Of het
Amsterdamsche exemplaar
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AAP. Naar een teekening van ROELANT SAVERY.
In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
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wel werkelijk van de hand van Brueghel is, zou ik willen betwijfelen de teekening
is zoo weinig diepgaand, de gezwollen halsaderen en het scheelkijken der vrouwen,
dat zoowel op de prenten van Hondius als op de Weensche teekening - ni fallor zeer geprononceerd is uitgedrukt, kan men hier nauwelijks in terugvinden. De geheele
teekening heeft iets slaps, iets nagetrokkens. Dat ze hier gepubliceerd is, heeft
natuurlijk dit nut, dat men ze met het Weensche exemplaar gemakkelijker vergelijken
kan.(1)

TEEKENAAR, GEZETEN VOOR EEN BOERENHUISJE. Naar een teekening van GERBRAND VAN
DEN EECKHOUT.
In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

Op deze teekening volgt een Gezicht op het Rokin te Amsterdam in 1785, door Jacob
Cats, een zeer goed geconserveerde karakteristieke zepiateekening, uit de collectie
Wurfbain afkomstig. Daarna treft ons een potloodschets van Albert Cuyp, een Gezicht
op Loevestein, denkelijk uit zijn vroegen, van Goyen-achtigen tijd.
Een pracht van een studie is het Boerenhuisje met den teekenaar, van Gerbrand
van den Eeckhout, den leerling van Rembrandt, die, als zoovele van zijn
medeleerlingen, in het navolgen der manier van teekenen van zijn meester vaak
zoodanige resultaten bereikte, dat men telkens zijn teekeningen met die van Rembrandt
verwart, èn omgekeerd. In 't algemeen is bij hem het Rembrandtieke in den toon en
de techniek hoofdzaak. Hier ziet men dit o.a. sterk aan de pennehalen, die het lommer
moeten aanduiden en aan de manier van teekenen b.v. van het wiel van den kruiwagen
links. Alles is evenwel iets minder krachtig dan Rembrandt, maar, hoe kranig is
ondanks dat, ondanks die ‘manier’, de opzet van dit stukje, hoe schilderachtig het
gegeven, hoe zonnig het licht, hoe reëel het ‘buiten’ van heel het geval!

(1) Sedert ik dit schreef, verscheen de catalogus van Brueghel's teekeningen van van Bastelaer,
in diens boek over Brueghel (Brussel, Van Oest & Co). Ook deze houdt (blz. 191, n* 84) het
Amsterdamsche exemplaar voor een copie.
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VIOOLSPELER. Naar een teekening van JAN STEEN.
In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

De alfabetische volgorde, waarin de reproducties in de portefeuilles liggen, doet, na
Esselens, op Eeckhout volgen een teekening, die met een vraagteeken aan Jan van
Eyck wordt toegeschreven. Gerustelijk kan men zeggen, dat zij niet van zijn hand
is. Wat we kennen van de manier van teekenen van Jan van Eyck - zooals die b.v.
uitde Antwerpsche Barbara blijkt, klopt heel niet met dit slappe produkt, waarin wel
is waar reminescenties aan den van Eyckenstijl zijn le constateeren - vooral in hoofd
en haren der Madonna, die met het Kindeke de drie Koningen recipieert, - maar dat
toch niet verder valt te determineeren dan ‘Vlaamsche school omstreeks 1440’ en
dat dus in zooverre, als specimen van een teekening uit dien vroegen tijd, stellig
curieus mag heeten.
Na een paar scherpgeteekende en uiterst bedriegelijk nagebootste mansportretjes
van Jacques de Gheyn en een ontroerende beeltenis van een vrouw op haar sterfbed
- onderwerp, zoo vaak in de kunst van het eerste kwart der 17e eeuw behandeld komt wéér een ‘primitieve’ teekening. Deze is, in tegenstelling tot de eerste, ongemeen
belangrijk. Immers, in dezen ragfijn geteekenden Madonnakop met zijn teere lippen
en zachte haren herkennen wij een studie van Hugo van der Goes voor de Madonna
op het middenstuk zijner beroemde triptiek van Portunari, die hij vermoedelijk in
1473 schilderde en die thans in de Uffizi te Florence bewaard wordt(1). Op de schilderij
is de kop iets meer naar voren gewend, maar de val der haren en de lijn, langs welke
het onderkleed den hals afsluit, is dezelfde.

(1) Deze triptiek is o.m. afgebeeld in dit Tijdschrift, jrg. 1902, 2e halfj., blz. 42-43.

Onze Kunst. Jaargang 7

109

PORTRET VAN JAN VAN BRONCKHORST. Naar een teekening van een ONBEKEND MEESTER.
In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

Onder de meest treffende teekeningen van deze portefeuille willen we nog noemen
die van Hendrick Goltzius, Jan van Goyen, Guilliam de Heer (mansportret, met een
voorgrond, die in behandeling aan Dupont's Potter-gravure doet denken), Jan van
der Heyden, Hobbema, Constantijn Huygens Jr. en dan ten slotte studies naar den
kanselier en een der herauten van den kouseband, door Peter Lely, studies blijkbaar
ontstaan onder den indruk van de statige teekeningen die Antoon van Dyck naar
dergelijke herauten maakte, en geheel als door diens oogen gezien, schoon op de
keper beschouwd tóch iets zwakker dan van Dyck ooit was, b v. in de enkels van
den heraut.
Op gevaar af van den lezer te vermoeien willen wij toch nog even opsommen enkele
der mooiste afbeeldingen uit de tweede aflevering. De eerste, een penteekening
(Boerderij) door Lievens, is reeds dadelijk een der aantrekkelijkste van de geheele
serie. Dan is er bij een zeer doorwerkte roodkrijtstudie van Maes uit zijn
Rembrandtieken
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tijd, een oud vrouwtje, dat bezig is de muts van haar man te stoppen; een oud vrouwtje
van Metsu, en uitvoerige gewasschen teekeningen van Ostade, waarvan wij er hierbij
een afbeelden, curieus ook om het ‘sjoebakken’, het spel dat de boeren rechts er
spelen. Van Potter zijn door den heer Moes drie teekeningen ter reproductie
uitgekozen, van Rembrandt slechts één, de bekende merkwaardige studie voor den
meest links zittende der staalmeesters. De reproductie naar den Hobbema-achtigen
Ruisdael (no 69) is - althans in het exemplaar dat vóór mij ligt - minder gelukkig.
Daarentegen is weer de aap van Roelant Savery (no 71) uitmuntend geslaagd. 't Is
een teekening, waartoe menigeen, die alleen Savery's conventioneele landschappen
kent, hem niet in staat zou achten en ze behoort ontegenzeggelijk tot de
aantrekkelijkste der serie.

DE KLOSBAAN. Naar een teekening van ADRIAEN VAN OSTADE.
In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

Ten slotte noemen wij nog de teekeningen van Jan Steen, Troost, Adriaen en Esaïas
van de Velde, Cornelis Visscher, Simon de Vlieger, Ant. Waterloo, Thomas Wyck,
Jan Wynants en, van een onbekende, een kranig jongensportret, dat aan Jan de Bray
doet denken en in ieder geval iets Haarlemsch, iets Hals-achtigs heeft. Van wie het
is? De uitmuntende reproductie bevordert misschien het spoediger determineeren
van deze mooie teekening.
Met het bovenstaande moeten wij volstaan, want het zou ons te ver voeren, wilden
wij stilstaan bij al die andere aantrekkelijke platen dezer uitgave, die zonder twijfel
haar doel niet missen zal en die bovendien tot eer strekt aan den Heer Moes, den
drukker en den ondernemenden uitgever.
Den Haag, Mei 1907.
W. MARTIN.
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MANSPORTRET. Naar een teekening van GUILLIAM DE HEER.
In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
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Oud-Egyptisch vlechtwerk
SEDERT den laatsten tijd wordt onze aandacht telkens naar het Oude Egypte getrokken,
berichten over nieuwe opgravingen en ontdekkingen vragen iederen keer weer
opnieuw onze belangstelling en met interest lezen wij dan over 't openen van een
dier oude graven, waardoor langzamerhand 't raadselachtig verleden zich eenigermate
begint te ontsluieren en wij telkens weer getroffen worden door een kunnen en een
beschaving, waar wij ons nog geen voorstelling van weten te maken. Wat die oude
Egyptenaren tot stand hebben gebracht, kan niet anders geweest zijn dan 't resultaat
van een nauwe samenwerking gepaard aan een levenslange toewijding en een uiterst
geduld, als wij nagaan met welke eenvoudige middelen zij zooveel bereikten.
Het slijpen van een enkele vaas heeft wellicht een gansch leven van arbeid gekost(1).
Waar zoo iets ons begrip van doorzetting en bekwaamheid te boven gaat, daar geeft
het Oude Egypte ook andere werkwijzen te zien, welker beknoptheid en vlugheid
wij eveneens bewonderen.
Zij, die verleden jaar, de collectie Fischbach uit Wiesbaden, te Utrecht of te
Haarlem, gezien hebben, herinneren zich misschien een klein stukje open weefsel
in tamelijk grot garen uitgevoerd. Het geleek het meest op een stuk grove kant en
het is hierover, dat ik wat naders wensch te vertellen.
Wij hebben hier voor ons een stukje vlechtwerk, waarschijnlijk de oudste techniek,
op textiel gebied, volgens Prof. Riegl(2), teruggaande tot op den tijd der Keizerinnen
Galla Placidea en Theodora, ja zelfs tot op dien van Livia en dien der fabelachtige
Andromaché.
Bij de opening van vele dier mysterieuse graven vond men verscheiden vrouwenzoowel als mannenmutsen, vervaardigd van een kantachtig weefsel in linnengaren,
fijne wol en soms zelfs in zijde (Afb. 1.)
Uit de eerste vondst, naar Weenen gebracht door den heer Graf, verkreeg

(1) Egypte voor den tijd der Pyramiden, Alexandre Moret. Revue de Paris Maart 1907.
Overgenomen in de Wetensch. Bladen Aug. en Sept. 1907.
(2) Frau Schinnerer ‘Antieke Handarbeiten.’
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het K.K. Museum aldaar deze kostbare schatten in zijn bezit en werd de gelegenheid
tevens geboden tot nadere studie.
Het leed dan ook niet lang of de aandacht van eenige knappe vrouwen viel op dit
bijzondere werk en wij hebben, vooral aan de rustelooze nasporingen van Mevrouw
Schinnerer te danken, dat deze techniek voor ons verklaard is en misschien voor
onzen tijd behouden kan blijven, want het is ons niet alleen te doen om de werkwijzen
der oude volken te vinden, maar ook om te zien of deze voor den tegenwoordigen
tijd nog toegepast kunnen worden.

Afb. 1. (Museum te Agram).

Bij een eerste bekijken bleek het al dadelijk dat hier geen sprake was van een
West-Europeesche techniek - het was dus wel een moeielijk zoeken, maar na veel
onderzoek en proefnemingen gelukte het Mevrouw Schinnerer toch tot een alleszins
bevredigend resultaat te komen.
De eigenaardigheid van de Egyptische werkwijze is, dat het werk uit twee volkomen
gelijke helften bestaat, waarvan de steek evenwel in tegenovergestelde richting loopt
- geen enkele bekende techniek toonde dit zelfde principe en wat de steek zelf betreft,
zoo kan men oppervlakkig aan kloskant denken, maar bij nader bekijken ziet men,
dat de steek noch met deze soort kant, noch met naaikant iets gemeen heeft en wel
hierdoor, dat het Egyptische werk een rekbaarheid en een verschuifbaarheid toelaat
hetgeen bij geen enkel kantwerk voorkomt.
Uitgaande nu van 't feit, dat zeer veel oude technieken, hoewel schijnbaar verloren,
toch nog hier en daar, al is het dan maar sporadisch, aanwezig zijn, begon Mevrouw
Schinnerer te zoeken en vond werkelijk eindelijk in Gallicië bij de volkstammen der
Ruthenen een toestel, waarop de vrouwen door gespannen draden een vlechtwerk
maakten, dat groote overeenkomst aanwees met de Egyptische mutsen. Zonder eenig
technisch bezwaar heeft Mevrouw Schinnerer op dit eenvoudige toestel alle steken
der oude werkwijze kunnen maken en nu was dus gebleken, dat die oude techniek
een vlechtwijze was, een eenvoudige om elkaar heenstrengeling van draden, zonder
verder bijkomstig materiaal. De Rutheensche vrouwen werken nog veel op dit toestel
en vervaardigen er mutsen, tusschenzetsels, randen voor handdoeken enz. op.
Of dit Rutheensche werk een overblijfsel is van het Oud-Egyptische, weten wij
niet. Want wij zien ook dikwijls, dat eenzelfde gedachtengang
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plaats vindt bij verschillende volken, die in geenerlei verband met elkaar staan en
toch tot eenzelfde resultaat komen. In zoo'n geval zal wel bij die verschillende volken
een zelfde behoefte bestaan hebben en is de gevonden oplossing dan ook zeker de
meest logische.

Afb. 2. Rutheensch vlechttoestel.

Wij geven hierbij een afbeelding van een Rutheensch vlechttoestel en wie meermalen
Egyptische afbeeldingen van vazen enz. zag, zal dadelijk een groote overeenkomst
zien tusschen dit toestel en dat eigenaardige vierkante raam met draden omspannen,
waarnaast aan weerskanten een Egyptisch figuurtje gehurkt zit.
Een eerste oogopslag doet al zien, dat wij hier niet te doen hebben met een
ingewikkeld probleem.
Het houten raam is de drager van een paar strak gespannen touwen, waaromheen
het werk loopt. Met de vingers wordt gewerkt en 't dwarshout, het zwaard, is het
eenige hulpmiddel dat bij dit werk gebruikt wordt.
Om de eerste oefeningen te vergemakkelijken gebruikte Mevrouw Schinnerer, in
plaats van het groote toestel, een klein ijzeren raampje en in plaats van het zwaard
vier beenen staafjes, om de toeren van elkaar te scheiden. Ik heb deze werkwijze zelf
gevolgd en goed bevonden. Het opspannen der draden geschiedt van links naar rechts
en van onder naar boven over de twee staven of eigenlijk over de twee gespannen
touwen. Er vormt zich dus een vóór en een achterliggende rij draden - de ruimte
hiertusschen zou men het vak kunnen noemen, als bij 't weven.
Het begin der vlechting wordt gewerkt rechts van den bovenkant van het raampje,
terwijl met behulp van een smal beenen staafje een bovenliggende draad met een
aangrenzenden daaronder liggenden draad gekruist en de laatste op het staatje
genomen wordt. Door dit regelmatig langs de rij te doen, komen alle bovenliggende
draden onder en alle onderliggende draden boven te liggen. Een tweede staafje (Afb.
3.) tusschen de nu ontstane draadrijen geschoven en stevig tegen den onderrand van
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het raampje aangedrukt, vormt dezelfde draadslingeringen als aan den bovenkant,
alleen in tegenovergestelde richting. De beide staafjes blijven nu op hun plaats. Met
behulp van een derde staatje (Afb. 4.) wordt deze zelfde toer eveneens van rechts
begon-
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nen, herhaald en nu ontstaat door de draadkruisingen de eerste vlechttoer. Een vierde
staafje (Afb. 4.) tusschen de nu ontstane draadlagen geschoven en tegen 't onderste
staafje aangedrukt, geeft hetzelfde resultaat als van boven.
Op dezen grondsteek zijn alle variaties gebaseerd, welke in het Oud-Egyptische
werk voorkomen.

Afb. 3, 4, 5, 6.

De staafjes namen bij deze proef de plaats van de vingers en de vlakke hand in en
deden ook den dienst van het zwaard, om de onderste vlechtingen aan te slaan.
Toen ik mij pas met dit werk bezighield, was mijn eerste meening, dat hoewel de
Egyptische techniek geen overeenkomst met de kantsteken heeft, zij toch de
voorlooper geweest was van onze kloskant - bij nader zoeken, meen ik hiervan terug
te moeten komen en hoewel ik mijne meening gaarne voor een betere geef, zoo heeft,
volgens mij, deze vlecht-techniek eerst tot een ander werk geleid nl. het kaartweven.
Nadat ik nauwkeurig de beide technieken: het Egyptische vlechten en het kaartweven
nagegaan had, werd mij Prof. Riegl's uitspraak pas duidelijk n. 1. dat het Egyptische
vlechten een der oudste technieken moet zijn. ja zóó oud lijkt het mij zelfs toe, dat
het kan grenzen aan het meest primitieve vlechten van twijgen en biezen. Wij hebben
hier te doen met de eenvoudige ineenstrengeling van twee einden een motief (afb.
7) dat ik op een heel oud Egyptisch potje(1) vond en welker beteekenis mij lang
onopgelost bleef. Het is het eenvoudige ineenstrengelen wat de oermensch moet
gedaan hebben om een verbinding ter versterking of ter vergrooting tot stand te
brengen, zonder meer.
Ik heb in mijn bezit een touw (afb. 8) dat een visscher in mijn bijzijn van twijgen
maakte. Het zijn primitief door elkaar gedraaide wilgentakken, niet gevlochten maar
gestrengeld. Hierdoor is een onbreekbaar touw ver-

(1) Kunstgewerbe Museum, Crefeld.

Onze Kunst. Jaargang 7

115
kregen. Dit zelfde zal de oermensch gedaan hebben om een sterk bindmiddel te
maken. 't Is het allerprimitiefste wat een mensch doen kan, twee twijgen, rieten,
biezen of draden om elkaar heendraaien. Wanneer men nu in plaats van twee einden,
hetzij twijgen, biezen of draden, er meer neemt en die naast elkaar twee aan twee
om elkaar heendraait, dan verkrijgt men hetzelfde, wat het Egyptische werk in zijn
oersteek te zien geeft.

Afb. 7.

Afb. 15. Gordel in kaartweefsel.

Ik kan mij voorstellen, dat de mensch naast het dierenvel als kleeding, gezocht heeft
naar een andere bedekking en de wijze van ineenstrengelen, welke hij voor twijgen
gebruikte, overgebracht heeft op dunner materiaal, b.v. gescheurde biezen, iets als
onze tegenwoordige raffia(1). Zoo'n dergelijke overneming zien wij op elk gebied,
zoowel in vroeger tijden als nu: een bestaande werkwijze toegepast op een nieuw
materiaal of ook wel omgekeerd, totdat het nieuwe materiaal zijn eigen werkwijze
veroverd heeft of de nieuwe techniek haar eigen materiaal machtig is.

Afb. 8. Touw van wilgentakken.

(1) Toevallig kwam mij dezer dagen in handen: Het Vlechtwerk in den Indischen Archipel door
J.A. Loebèr, waarin melding gemaakt wordt van gevlochten kleeding, pag. 55-56.

Onze Kunst. Jaargang 7

Zoo zal het ook hier misschien gegaan zijn, het ineenstrengelen van takken en twijgen
vereischte geen werktuigen, maar zoodra werd dunner, soepeler materiaal gebruikt
of de eigenaardige bezwaren deden zich in de bewerking voor. In dit geval was het
zeker de verwarring van de draden - twijgen zijn strak en hoewel moeielijker te
buigen, zullen zij zich niet verwarren, wat bij draden dadelijk het geval wel is. Er
was maar éen weg, om dit te verhin-
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deren en dat was, om de draden vast te maken aan de beide uiteinden. Nu was er
orde gekomen en tevens een zekere spanning van de draden en daar-door de
mogelijkheid geschapen om zonder verwarring draad voor draad om elkaar heen te
strengelen, wat ik nu in 't vervolg maar ter vereenvoudiging ‘vlechten’ zal noemen.

Afb. 9. Taschje in zijde gevlochten.
Afb. 10. Taschje in zijde gevlochten.

Tevens doet zich nu wat nieuws voor en wel, dat door het vlechten van den bovenkant
aan den onderkant dezelfde vlechting gelijktijdig plaats heeft in tegenovergestelde
richting. En dit is juist wat het Egyptische werk onderscheidt van alle andere mij
bekende technieken.
De mensch in de oudheid heeft partij weten te trekken van deze eigenaardigheid
en ingezien dat de gevlochten onderkant ook gebruikt kon worden en wij zien dan
ook bij de Egyptenaren dit principe tot een volmaakte hoogte opgevoerd, door het
aanslaan van de onderdraden met een dwarshout, het reeds bovengenoemde zwaard,
waardoor twee volmaakt gelijke deelen tegelijker tijd ontstaan en het werk snel
vordert.
't Is bewonderenswaardig dat met een dergelijke eenvoudige werkwijze door de
Egyptenaren zoo machtig veel schoons bereikt is. De rekbaarheid en de
verschuifbaarheid van de stof, die zij wisten te maken, geeft een levendigheid en een
gegroeidheid welke gepaard gaan aan een bijna ongeloofelijke
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eenvoud en gratie. Meestal in linnen draden en in wol uitgevoerd, zijn er toch ook
enkele exemplaren gevonden in fijne gekleurde zijde.

Afb. 11. Taschje in linnengaren.
Afb. 12. Tasch met relief vlechtwerk in linnen garen.

Ik heb zelf taschjes in zijde (afb. 9, 10, 11, 12) gemaakt en telkens was ik opnieuw
getroffen door de matte schittering, die de zijde door deze manier van werken
verkrijgt, de soepelheid die volkomen bewaard blijft en het levendige, dat het materiaal
door den cadens van de steken vertoont.
Hoe mooi ook en voor vele dingen bruikbaar is het vlechtwerk niet voor alle
doeleinden geschikt, vooral dan, wanneer sterker weefsel vereischt wordt. Men zal
bijgevolg gezocht hebben naar een werkwijze, om die meerdere stevigheid te
verkrijgen.
Toen ik een stevigen band wilde maken, heb ik zelf gezocht hoe die versterking
te maken en ik verkreeg die meerdere vastheid door na iederen vlechttoer een
dwarsdraad in 't vak te leggen.
Toen ik later met het kaartweven kennis maakte, voelde ik direct de overeenkomst
tusschen mijn eigen poging om mijn werk te versterken en de werkwijze van het
kaartweven.
Bij mijn proeven nemen stuitte ik al spoedig op de moeielijkheid, dat ik mijn beide
handen niet vrij had en het inleggen van den dwarsdraad daar-door nogal bezwaarlijk
ging. Daarbij kon ik den draad niet onder en boven te gelijk inleggen. Deze bezwaren
moesten dus overwonnen worden en wat
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het eerste betreft, is dat dan ook het geval bij het kaartweven. Het inbrengen van den
draad onder en boven te gelijk is niet behouden gebleven, waarschijnlijk door te
groot technisch bezwaar. Allereerst moest nu gevonden worden een vervanger voor
de hand, die de rij onder- en bovendraden scheidde. Het meest voor de hand liggende
was, volgens mij, den voordraad van den achterdraad te scheiden, door een stokje
met twee gaatjes tusschen beide te zetten, den voordraad door het eene, den
achterdraad door het andere gaatje te leiden. Door omwenteling van het stokje kwam
de achterdraad voor en de voordraad achter, zooals bij het Egyptische werk. Het was
gemakkelijk door het nu op mechanische wijze verkregen en steeds openblijvende
vak den draad ter versterking in te leggen.
In de ontwikkeling zullen de stokjes geleid hebben tot de plankjes of kaarten met
vier, vijf, somszes gaatjes waar de draden doorheen geleid werden (afb. 13, 14), en
door welker vernuftige wentelingen die fraaie patronen ontstonden waar nog in
ceintuurs, leidsels enz. zooveel mooie voorbeelden van overgebleven zijn (afb. 15,
bl. 115).
Het kaartweven behoort dus ook tot de heel vroege tijden en is in de oudheid
zoowel in 't Westen als in 't Oosten beoefend - 't wordt ook nu nog gedaan in
verschillende streken in Rusland en in Perzië.
Dit weefsel sterk en fraai blijft evenwel beperkt tot een zekere breedte, daar het
omzetten der kaarten met de handen geschiedt en men moeielijk de breedte der
uitgespreide vingers kan overschrijden. Dit heeft wellicht aanleiding gegeven tot het
eigenlijke weven - maar dan pas, als het vlechtprincipe losgelaten en alleen de
doorgestoken draad behouden is, tusschen het nu niet meer door draaiïng verkregen
vak. Dit vak wordt bij het gewone weven verkregen door de eenvoudige op- en
neer-heffing of heen- en weer-trekking der draden zonder draaiïng, doch het principe
der gespannen draden, is tot op den huidigen dag, in deze techniek bewaard gebleven.
Bij het maken van kloskant is ook dit principe losgelaten.
Wanneer ik zoo neerschrijf van het overgaan van de eene techniek in de andere,
dan lijkt het, alsof dit alles zoo gemakkelijk en vlug gegaan is. Het tegendeel is
evenwel waar. Een dergelijke ontwikkelingsgang gaat heel langzaam en waar wij nu
de technieken zoo gescheiden van elkaar zien, daar zullen zij waarschijnlijk in die
overgangstijden naast elkaar en met betrekkelijk weinig verandering eerst, heel
langzaam gegroeid zijn, tot wat wij nu als op zichzelf staande werkwijzen kennen.
Zooals ik reeds zeide wordt het Egyptische vlechtwerk, voor zoover wij weten
alleen nog bij de Ruthenen beoefend; in Croatië komt het nog sporadisch voor.
Door de eeuwen heen vinden wij hier en daar nog overblijfselen van deze

Onze Kunst. Jaargang 7

119
techniek. Zoo maakt Prof. Riegl melding van een stukje kant, aanwezig in het K.K.
Museum te Weenen; volgens het gestyleerde lijnenornement, waarin het gewerkt is,
stamt dit uit het laat-Romaansche of vroeg-Gothische tijdperk.

Afb. 13. Kaartweefsel met het geopende vak.
Afb. 14. Kaartweefsel de draaiïng van den steek toonend.

Een vrouwenmuts, behoorende bij het kostuum van een Zevenbergsche edelvrouw
uit de 17e eeuw en eveneens bewaard in het Weensche Museum, bewijst door het
kostbare materiaal, goud en zijde, waarvan zij gemaakt is, dat toen ter tijd geen sprake
kan geweest zijn van uitsluitend boerenkunst, maar dat de gegoede klassen ook dit
handwerk beoefenden.
Sedert een paar jaar mij verdiepend in deze technieken, lijkt mij zoo van zelf 't
een uit 't ander voortvloeiënde, dat ik mijne ondervinding nu ook wenschte neer te
schrijven, nogmaals er bijvoegende, dat ik mijn opinie gaarne voor een betere geef.
Intusschen hoop ik hier en daar iemand opgewekt te hebben tot 't beoefenen van
deze twee interessante werkwijzen. Wij krijgen hoe langer hoe meer eerbied voor
de energie en het geduld van den mensch der oudheid, die met de meest eenvoudige
middelen prachtige dingen schept en langzaam maar zeker elke moeilijkheid overwint.
Oosterbeek, Januari 1908.
E.S. VAN REESEMA.

Afbeeldingen 1, 2, 3, 4, 5, 6 overgenomen uit: Frau Schinnerer, Antike Handarbeiten.
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Amsterdam
DE Larensche Kunsthandel - afdeeling te Amsterdam - beijvert zich zeer voor een
geregelde en levendige afwisseling van tentoonstellingen. Nu was er van een groepje
schilders werk bijeengebracht dat, zeer onderscheiden van aard en gehalte, een
tentoonstelling vormde, die wel zoo opwekkend en zeker minder vermoeiend was
om te zien als zoovele officiëele schilderijuitstallingen. De namen der schilders waren
Albert Roelofs, André Broedelet, F. Deutmann, S. Garf, M. Kramer en Piet van
Wyngaerdt. Van alle deze, als ik Kramer alleen met zijn etswerk in aanmerking laat
komen, was laatstgenoemde de technisch minst beschaafde, maar daarmee nog niet
de minst belangrijke. Wat hij geeft in zijn landschappen, heeft nog lang niet de waarde
van voldragenheid, eigenlijk kenmerkt het werk zich door onrijpheid en tekort aan
vermogen, maar in al zijn onbeholpenheid heeft het toch een cachet, dat hem van de
groote massa aan middelmatigheid vastgeroeste schilders onderscheidbaar doet zijn.
Deutmann en Garf zijn te achten als kunstschilders met locale verdienstelijkheden.
Van hen kan gezegd worden: ze werken niet kwaad en in gelukkige oogenblikken
leveren zij prijzenswaardige studies of presentabele schilderijen. Als het dan nog
nauw gewogen moest worden zou, meen ik, Garfde knapste blijken. Roelofs en
Broedelet bezorgden de eigenlijke attractie aan deze tentoonstelling. Hun werk vormt
een groote tegenstelling. Roelofs, de zoon van den beteekenisvollen en sympathieken
landschapschilder, schildert figuur en in het bijzonder dames, rijk getoiletteerd. Hij
heeft een levendige, vlotte manier van schilderen, en hij maakt daar goeden sier mee
tot het uitbeelden van den vrouwenpronk in kostbare en veelkleurige stoffen met
veelverscheiden dartelheid van kreukels en plooien. En ze dragen ook veelal hun
kleeren niet zonder elegantie. Maar zijn werk heeft nog andere doelingen. De dames
zijn meesttijds figuranten voor een romaneske vertooning. Ze zijn geplaatst in een
omgeving kunstig gemonteerd met attributen van een zinnebeeldige voorstelling.
Maar het is toch niet veel meer dan tooi om het aanlokkelijk aspect zijner schilderijen
te verhoogen; de wufte verfijndheid uit den tijd van Boucher, de weelde-droomen
van Watteau, zijn ver te zoeken in de mise-en-scène van deze dichterlijke tafereelen.
De kwaliteiten liggen bij Roelofs geheel in het uiterlijk van een losse en smakelijke
penseelvoering. Maar toch toont zich zijn virtuositeit nog het voordeeligst in zijn
aquarellen.
Een geheel andere richting uit is het werk van Broedelet. Het is in den grond
deugdelijker van uitvoering, voller ook van meening. Zijn techniek is niet speelsch
en luchtig, maar doorwerkt en gedegen. Hij schildert kindervoorstellingen, kleine
boeremeisjes meest, aan hun spel of in bezigheid, en het motief van een op de fluit
spelende knaap neemt hij herhaaldelijk op. De kwaliteiten daarbij ontwikkeld zijn
lang niet van algemeenen aard. Beschikkend over een zeer hechte techniek, even
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systematisch, wordt op de plastiek der dingen voornamelijk aangestreefd, in vorm
en in kleur. De
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kleur zwaar doorwerkt tot substantieele waarde, de vorm strak begrensd en
nadrukkelijk. Kracht in kleur en kracht in vorm is hier het belangrijk streven en
daaruit resulteerende het positief tegen elkander stellen der partijen, met sterke
tegenstellingen der kleurwaarden en van licht en donker. Als speculatieve neigingen
bij de ontwikkeling dezer kwaliteiten en ook bij de aantrekkelijkheid van het sujet,
vermeden blijven, kan uit dit talent een macht groeien voor de toekomst.
W.S.

Uit Antwerpen
Tentoonstelling Herman Richir kunstzaal Forst van 22 tot 30 januari 1908
Een verbluffend technicus, die als het ware al spelende zijn portretten op het doek
toovert. Men vindt bij hem geen spoor van moeitevollen arbeid, van gespannen
aandacht. Vlot en sierlijk vloeien hem de beeldtenissen uit het penseel - met een
kranigheid en een gevatheid, die menigeen hem mag benijden. Hij heeft daarbij een
gevoelig oog voor kleur, kiest bij voorkeur rijke harmonieën, is zelfs niet bang voor
sterke tegenstellingen...
Richir is de ideale portrettist voor de ‘groote wereld’ van den dag. Hij is het dorre
academisme ver genoeg ontwassen, om niet voor oûbakken versleten te worden; en
hij is ook nog niet te ‘modern’ voor den smaak van zijn deftige cliënten, die, in het
vuur der Libre Esthétique gehard, zich niet meer door wat driestheid en
ongebondenheid laten afschrikken. Richir weet de juiste maat te houden; hij weet de
dure toiletten en kostbare juweelen zijner groote dames, de bonte uniformen en
glimmende ordeteekens zijner hooge heeren met een discrete uitvoerigheid weer te
geven, zonder dat het den schijn heeft of 't ‘er om gedaan’ was, - maar toch handig
genoeg om de ijdelheid zijner modellen te vleien.
Want het kunstig spel van zijn penseel, dat ons een oogenblik kan boeien en
bekoren, laat ons ten slotte toch onbevredigd. Het is louter uiterlijk vertoon, - dat
zeker niet ieder hem na kan doen - maar dat een groote ledigheid niet kan verbergen.
De gelijkenis zijner portretten, die stellig altijd ráák is, - zit niet dieper dan de huid;
te vergeefs zal men bij deze schitterende gedaanten naar de teekenen zoeken, die het
leven op hun aangezicht heeft gegrift en waaruit men iels van de geheimen hunner
ziel zou kunnen lezen...
Maar de cliënteel van den heer Richir zou er misschien niet eens zoo erg op gesteld
zijn, om op de wijze van een kanunnik van de Paele of een weduwe Ras voor het
nageslacht vereeuwigd te worden... B.
Op 10 Maart a.s. komen te Antwerpen, in de kunstzaal Forst, de nagelalen werken
van Theod. Verstraete in openbare veiling.
Wij hopen te gelegener tijd op deze belangrijke verkooping terug te komen.

Uit Parijs
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De verspreide verzameling van Rudolf Kann
Een der belangrijkste particuliere verzamelingen van Parijs, die van wijlen Rudolf
Kann, zal uiteengaan; zooals men weet is ze verleden jaar en bloc door den heer
Duveen van Londen en zijn associé de heer Wildenstein van Parijs gekocht. Ik heb
ze nog gezien in de woning van den eigenaar op de avenue Eylau. En bij mijn weten
bestaat er geen tweede, binnen de laatste jaren gevormde collectie, die in verhouding
zooveel uitnemende werken telt. Rudolf Kann, die ze zelf binnen een twintig jaren
verzamelde, had nooit anders dan uilgelezen stukken gekocht; 't zij dat hij zelf een
héel zekeren smaak had, 't zij dat hij den raad volgde van ervaren kenners.(1) Zijn
voorkeur ging uit naar

(1) Onder deze telde hij den directeur van het Museum le Berlijn, Wilhelm Bode, die in 1900
een catalogus met prachtige reproducties heeft uitgegeven: Gemäldesammlung des Herrn
Rudolf Kann, Wien 1900.
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de Hollandsche school van de XVIIe eeuw. 't Was hem gelukt om 12 stukken van
Rembrandt, waaronder een half dozijn kapitale doeken, te verzamelen en zijn collectie
stond in dit opzicht op den eersten rang. 't Is eigenaardig dat al die stukken lot
Rembrandt's laatste jaren behooren: het oudste, het Portret van een Onbekende,
staande, met de hand op de buste van Homeros, is van 1653, het Portret van Titus
Rembrandt van 1655, de Oude vrouw, die zich de nagels knipt van 1658, Christus
en de Samaritaansche van 1659, het Portret van Saskia van 1660, van een Jongen
Jood van 1661. De niet gedateerde werken, verscheiden studiekoppen. een Christus,
de Vrouw met den Anjer, thans overgegaan in de verzameling van Maurits Kann,
eindelijk de Handen wasschende Pilatus, behooren klaarblijkelijk ook tot die periode
van Rembrandt's leven, toen hij zich te hoog boven het artistieke peil zijner
tijdgenooten had verheven om nog door hen op prijs te worden gesteld.
Tegenover de geheel aan de oppervlakte der dingen hangende Hollandsche school,
stelde hij een kunst van louter diepte, om hem heen waren er andere schilders bij de
vleet, die hem uit 't oogpunt van technische bekwaamheid nabij kwamen en zelfs
overtroffen, in de uiterlijke weergave muntten ze uit: het spel van 't licht, de
hoedanigheid der stoffen, de schikking van een binnenhuis met zijn meubels, tapijten,
vloeren van uitgezochte reinheid en zijn eigenaardig licht. En hoe meer Heinbrandt
zijn persoonlijkheid bevrijdde, hoe meer hij alles verwaarloosde wat tot een zeker
tijdvak, een zeker uur, een bepaalde plaats behoorde. Het licht kreeg bij hem een
afgetrokken beteekenis, zijn figuren doemden uit de duisternis op; men wist niet van
waar ze kwamen, ze droegen de kleeding van geen enkelen tijd. Ze moesten die
goede, veeleer huisbakken, vooral het tafelgenot beminnende, Hollandsche burgers
wel doen verschrikken, zooals ons die van tallooze ons bewaard gebleven
Schultersgilde en Rederijkersstukken zijn bekend. Naarmate het succes hem verliet
verkoppigde Rembrandt zich meer en meer in zijn manier, hij schijnt zoo zeker van
zichzelf te zijn geweest dat hoe eenzamer hij was, hoe krachtiger hij zich voelde.
Door het publiek verlaten met nog slechts enkelen die hem konden volgen, was hij
des te vrijer zich aan zijn genie over te laten. Toen was het dat hij die eenige werken
schiep waarin alleen zijn eigen gevoel, door eigen middelen werd weergegeven, waar
alles vast aaneensloot, van de scheppende gedachte, tot aan de minste penseelslag.
En juist deze werken laten een onmogelijk te omschrijven indruk na. Geen ander
schilder doel ons zoo onmiddellijk en intens het mysterie overal voelen, geen ander
die zóo vergeestelijkt de stof. Tegenover enkele zijner doeken grijpt ons een huivering
aan alsof het ons de levensgeest zelf openbaarde, eensklaps oprijzend voor ons oog.
Zoo waren in de collectie Kann het Portret van den Man, die de hand legt op de
buste van Homeros en de Pilatus. De eerste is een raadsel, - is het waarlijk in den
eigenlijken zin van het woord een portret? Heeft Rembrandt er hier naar gestreefd
om het karakter van zijn model weer te geven of heeft, zooals dikwijls gebeurde, het
model hem slechts als thema voor de ontwikkeling zijner eigen gedachten gediend?
Men is geneigd om die laatste veronderstelling te aanvaarden bij 't zien van dat
prachtig fantastisch kostuum, den grooten hoed, de opengewerkte gouden keten, de
antieke buste van Homeros, die zich, zooals men weet in Rembrandt's verzamelingen
bevond. De figuur rijst uit het duister omhoog, een mouweloos fluweelen kleed
bedekt hem; op dat fluweel vereenigt de hoog bewerkte ketting de verspreidde
vuurstralen en schijnt uit echte edelsteenen te bestaan; van het andere kleed ziet men
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niets dan de zeer wijde, licht getinte ondermouwen, met hier en daar er
overheenschietend den weerglans van een kostbaren steen; de rechterhand rust op
het borstbeeld waarnaar de figuur, een grijzaard met langen baard, met peinzende
blikken schijnt te staren. Schaduw en glans, groote donkere en lichte partijen
nauwelijks met enkele bescheiden tonen genuanceerd... en de uitwerking is
tooverachtig. De manier is vluchtig maar magistraal, niets van die zwaarten en
aarzelingen, anders zoo vaak voorko-
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mend bij Rembrandt die nooit ‘chic’ wist te werken en die beurtelings prachtig of
afschuwelijk kon zijn, naarmate de inspiratie hem al of niet diende, of het onderwerp
hem aanstond of niet. Hier is alles op zijn juiste punt gesteld en men voelt bijna van
welke stof de stof gemaakt is.
Pilatus, die zich de handen wascht, is innig dramatisch. Drie figuren, half gezien,
vullen dit groote schilderij. Pilatus zit. Naast hem, met gebogen hoofd, staat een
grijzaard, voor hem een jeugdig dienaar, die hem water over de handen giet, in den
achtergrond enkele duistere soldatenfiguren. Een avondschemerlicht omhult dit
zwijgend tooneel, de laatste dagschijn werpt zijn weerschijn op den koperkleurigen
mantel van Pilatus, speelt in de witte rokken van den grijsaard, haalt de lichte noot
van het kinderkleedje op. Een onheilvol zwijgen weegt op deze drie gedaanten Daar
beneden raadt men het dreigend gerommel der zenuwachtige menigte, wier bloedige
instinkten zijn opgewekt. Hier houdt elk zich in zich zelf besloten: het kind enkel
aandacht voorliet stroomende water, de grijsaard peinzend en als gebogen onder de
smart zijner jaren. Pilatus, - maar wie zal de dubbelzinnige verwarde uitdrukking
van Pilatus omschrijven, die de lijnen van zijn gelaat samentrekt. Wat we daar zien
is tegelijk bitterheid en droefheid, minachting, onmacht, hulpelooze overgave; men
voelt wel heel de tragedie, die zich afspeelde in zijn ziel toen hij moest toegeven aan
de dreiging van het gepeupel en hem dien Mensch overleveren dien hij onschuldig
wist en dien hij zoo graag had willen redden. Nooit was het binnenste van een geweten
zoo klaar uitgedrukt als op 't gelaat van Pilatus, in dit vreeselijke avondschemerlicht(1)
Naast deze beide kapitale werken merkte men dan nog op het prachtige Portret
van Hendrikje Stoffels. Ouder geworden al, met aangedikte gezwollen vleezen, heeft
ze in oogen en houding iels innig droefgeestigs. Uiterst aantrekkelijk door het gevoel
is dit stuk met verbazende virtuositeit geschilderd, indien men zich ten minste bij
Rembrandt van zulk een uitdrukking bedienen mag, en een buitengewoon begrijpen
van de begeerde uitwerking. Dichtbij gezien schijnen de stof die de rechterarm bedekt
en de rechterhand zelf, even gebrouilleerd, even nevelachtig als een Carrière, maar
zoodra gaat men voldoende achteruit om het stuk in zijn geheel te omvademen of ze
verduidelijken en vormen zich, - nemen aan hun echte waarden en men ziel dat alles
juist op zijn punt is gesteld, dat alles meewerkt om het innige leven weer te geven
van die zachte, een weinig droeve figuur en haar ziel aan de ziel van den beschouwer
mee te deelen.
Het Portret van den Jongen Jood is een sober, streng, krachtig en bijna kleurloos
werk. Eindelijk zou ik nog van twee beroemde stukken willen spreken, het Portret
van Titus Rembrandt en de Oude Vrouw, die zich de nagels knipt(1). Maar deze waren,
evenals de groote Christus, reeds uit de collectie verdwenen, zeker om over te gaan
in de handen van den een of anderen Amerikaanschen milliardair, die, dank aan zijn,
altijd ten koste van ongelukkigen verkregen vermogen, het onttrekken zal aan de
oogen van hen die 't verstaan en die er voordeel uit zouden halen van verheven soort.
Want er bestaal geen hoop dat deze meesterstukken van Rembrandt in openbare
(1) Emile Michel, die over Rembrandt een uitvoerige monographie schreef, heeft nooit iets
begrepen van dit stuk. Pilatus wascht zich, volgens hem, met een uitdrukking van
klaarblijkelijke zelfvoldoening de handen (sic!). Dit bewijst eens te meer dat 't niet genoeg
is om over een kunstenaar een lijvig boekdeel vol geleerdheid te hebben volgeschreven, om
iets te snappen van zijn kunst.
(1) Beide zijn in 1896 op de Rembrandt tentoonstelling, te Amsterdam geweest.
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verzamelingen zullen overgaan. Die stukken, die hun maker zoo slecht werden
betaald, die hem nu niet minder slecht betaald zouden worden, indien hij leefde,
halen heden zulke prijzen dat de staten, enorme sommen betalend aan het
oorlogsbudget, zóo dat ze niets meer voor kunstwerken kunnen besteden, ze enkel
krijgen kunnen met de grootste moeilijkheid(2).

(2) Enkel het Museum te Berlijn is er met moeite in geslaagd om de Christus met de
Samaritaansche vrouw en een klein Jezus-kopje te redden. Het Mansportret met de buste van
Homerus is voor 1,400,000 rr. door Mme Huntington van New-York gekocht. De vrouw die
zich de nagels knipt, Titus en Pilatus werden het eigendom van den Heer Altman (New-York).
De groote Rembrandt's hebben alle prijzen tusschen 800,000 en 1,200,000 franken gehaald.
P. Morgan kocht de beste primitiven.
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Het meerendeel der groote kunstenaars van de Hollandsche school, waren in de
collectie Kann door uitgezochte stukken vertegenwoordigd. Een jong, slapend Meisje,
van Vermeer van Delft(2), is, als bijna alle van den meester een uitstekend stuk, schoon
minder schitterend dan zijn beroemdere werken. Een Binnenhuis van Pieter de Hooch,
met een jong paar, dat op 't punt staat om uit te gaan, is vol weerglans van een
sluimerend, bescheiden licht, spelend langs de met kostbaar leder bedekte wanden.
Het Bezoek aan de Kraamvrouw, van Metsu zonder ik uit als een der eerste werken
van dezen voortreffelijken praktikus. Van de beide stukken van Terborch, is het
Mansportret het meest karaktervol. De beide Jan Steenen geven integendeel geen
denkbeeld van de onvergelijkelijke geestigheid van dezen grooten meester: het
Morgentoilet eener jonge Vrouw vertoont niets van de geestige opmerkingsgave, die
hem eigen was en Esther, die Haman bij Ahasverus beschuldigt is een leelijk tooneel
uit een ‘Draak’ door kermisacteurs vertoond. De Paul Potter, met den titel Vóor de
Smidse, een beetje koud van toon, is van onverwachten humor. Filip Wouwerman
was admirabel vertegenwoordigd door drie groot geziene, in lucht gedrenkte
landschappen. Hetzelfde geldt voor Salomon Ruysdael, van wiep de heer Kann twee
prachtstukken met de gewone bekende motieven van den meester bezat. Wanneer
we hier dan nog bijvoegen: zes Jacob van Ruysdael, waaronder twee heel goeie, vier
Hobbemas, twee van Goyens, vier Cuypem met 't bekende, innige gouden licht, vier
Portretten van Frans Hals met zijn gewone virtuositeit geschilderd (1643-1645) en
enkele Ostades, dan zullen we bij benadering een denkbeeld hebben gegeven van
deze eenige verzameling van Hollandsche Meesters, die niet enkel een
privaat-persoon, maar zelfs een groot museum eer zou aandoen.
De stukken van de Vlaamsche School eveneens tamelijk talrijk, waren minder
belangrijk. Een Dierick Bouts Mozes voor het brandend Braambosch, een groote
Annunciatie, een Lieve Vrouw en 't Kind, een Portret van een biddenden Jongen
Man, toegeschreven aan Rogier van der Weyden, twee luiken van een altaarstuk van
Memling, een teedere Madonna, van Gerard David, een Aanbidding der Koningen,
van Quinten Metsijs, waarop men vele typen van het Antwerpsche Drieluik weervindt,
benevens enkele werken van minder belang, vertegenwoordigden de Primitieven. Er
zijn vier Rubensen, maar behalve de schets voor de Marteldood van St Lieven,
dateeren ze alle van kort na zijn terugkeer uit Italië en hebben iets kouds en
academisch; de buste van een ouden Man is echter een der beste portretten, die hij
ooit geschilderd heeft. Van van Dyck is er evenmin iets buitengewoons, het beste is
een Vrouwenportret van de Familie Durazzo uit den Genuee schen tijd. Jan Fijt, de
leerling van Snijders, was er met verscheiden van zijn stukken, ten genoegen van
hen die in een schilderstuk niet anders dan mooi schilderwerk wenschen te zien: een
Ontbijt, in lichte sappige tonen en Honden die dood Wild bewaken. Bij dit mooie
geheel zouden we nog enkele Italiaansche, Engelsche en Fransche doeken moeten
voegen, die de collectie volmaakten, welke op 't punt staat om uiteen te spatten; ze
is en bloc voor een millioen pond sterling verkocht aan kooplieden die ze stuk voor
stuk aan den meest biedende zullen gaan verhandelen; voor 't grootste deel gaat ze
waarschijnlijk in de handen van Amerikanen over en zal zich steriel gaan verloopen
op een terrein dat onmogelijk is te bevruchten. Hoeveel voordeeliger ware het niet
voor kunst en kunstenaars geweest, voor allen in staat om mooi te voelen, voor de
beschaving zelf, indien een dergelijke verzameling openbaar eigendom was geworden!
(2) Gereproduceerd in Onze Kunst, deel XII, bl. 22. Juli 1907.
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REMBRANDT: PILATUS WASCHT ZICH DE HANDEN.
(Verzameling Rudolf Kann, Parijs).
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Uit Rotterdam
Academie
De obligate Kersttentoonstelling. Dit - maal proeven van illustratiekunst: in de eerste
plaats de 150 origineele teekeningen en schilderijen ten behoeve van de nieuwe
capitale bijbel-uitgave benevens een aantal kopvignetten en rand teekeningen van
de hand van Walter Crane. Een geheele internationale rij van meesters, levenden en
dooden: Abbey, Briton Rivière, de Brozick, Burne-Jones, Benjamin Constant, Walter
Crane, Dicksee, Gérome, Josef Israëls, Kampf, Laurens, Liebermann, Domenico
Morelli, Ilja Repin, Rochegrosse, Swan, Sascha Schneider, Segantini, Alma Tadema,
Fritz von Uhde, Villégas, Juliaan de Vriendt, enz. Vogels van zeer diverse pluimage.
Rustig of bevredigend kan zulk een étalage van zoo heterogene opvattingen en
voorstellingen niet genoemd worden: het loopt van het documentair-oppervlakkige
tot het vrome en innige, van het banaal-mooie tot het grootsch-eenvoudige, van het
willekeurige en gezochte tot het wijdingsvolle en eerbiedige Het is wel duidelijk,
dat het oude Boek, inspiratie van zoo vele schildersgeslachten, het moderne,
algemeen-gesproken, niet meer waarachtig inspireert. Bij vergelijking met het verleden
constateert men slechts een belangrijken vooruitgang in historische en archeologische
kennis, povere winst tegenover het groote verlies aan psychologische waarheid, aan
teerheid, aan piëteit. Gewilde eenvoud en gemaakte naïveteit, quasi-primitief
auto-centrisme en kunstjes van dien aard kunnen dit jammerlijk tekort aan eerlijk,
vroom begrijpen niet bedekken en te niet doen het onloochenbare feit, dat de
bijbelsche wereld voor den hedendaagschen schilder, op een enkele uitzondering na,
een verloren paradijs is geworden.
Behalve deze collectie: correct, maar koud-geteekende sprookjes-illustraties van
Hérouard en de fantastische, fijn-gemanierde teekeningen van Arthur Rackham voor
Peter Pan en Rip van Winkle. Zijn soepelavontuurlijke lijn, zijn weeke kleur, zijn
speelsche vindingrijkheid in het spookachtig, potsierlijke, maken Rackham tot den
geëigenden illustrator van fictie-verhalen in het kleinere genre. Tot het even-griezelige
kan hij het brengen, maar van het schrikwekkende blijft hij ver. Dat vereischt een
talent, diabolisch maar niet-geraffineerd.

Rotterdamsche kunstkring tentoonstelling van aquarellen, teekeningen
en schetsen van Vincent van Gogh (22 dec. 1907-12 jan. 1908)
De collectie van den heer Hidde Nijland te Dordrecht, welwillend door hem ter
expositie afgestaan. Zij bevat, zooals bekend is, Vincent's teekenwerk uit zijn eerste
periode, van zijn onbeholpen beginnerspogingen, linksch van doen maar reeds zoo
stout van bedoeling, uit de Borinage, tot zijn Scheveningsche en Brabantsche dingen,
waarin naast zijn groot sentiment en diepe menschelijkheid ook al menigmaal zijn
geweldige beeldende kracht, zijn soms te vaak over het hoofd gezien meesterlijk
kunnen te bewonderen valt. Wat toont hij zich niet eigenlijk van meet af, over alle
onhandigheid heen, een landschapsmeester van het echte ras! Hoe praeludeert hij
b.v. al niet, wat de grootsche wedergave der ruimtelijkheid betreft, in zijn
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Scheveningsche hofjes en hokkerige bleekveldjes, op de onmetelijkheid der vlakten
en golvende hoogten rondom Arles!
Over geen enkel hedendaagsch schilder is in zoo korten tijd zooveel en zooveel
goeds geschreven als over hem en het wordt wel hoe langer hoe duidelijker, dat hij,
de man formeel buiten de traditie, de vreemde eend in de bijl, de markante
persoonlijkheid van de Hollandsche kunst na '80 is, en niet alleen van de schilderkunst.
Want, waaraan dat dan ook toe te schrijven is, het schijnt wel een onverbreekbare
wet, dat ons volk artistiek zich altijd op z'n grootst in het schilderen uit.
In dit kort bestek over deze tentoonstelling nog eens een nabetrachting te houden,
heeft geen zin. Slechts moge hier nog melding gemaakt worden van het Voorwoord
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dal de heer Bremmer voor den Catalogus schreef ter verheldering van het inzicht
van hen, die nog altijd bij van Gogh een schoon zoeken,... dat niet bij hem te vinden
is.

Tentoonstelling vax werk van Rotterdamsche schilders & beeldhouwers
derde groep - (18 jan.- 5 feb.)
De derde groep, maar de minste niet! In de eerste plaats: Mevrouw Suze
Bisschop-Robertson met vijf werken, vol donker-grommende kleur, die in de
lichtlooze helderheid van de rest zonderling uit den toon vallen. Men kan vragen,
wat er van deze diepkleurige duisterheid in een niet-oververlicht kamerinterieur
overblijft; doch hier heeft men in elk geval te doen met een sterke, naast-mannelijke
natuur, hier is parti-pris. Ongetwijfeld het schoonste was haar stilleven, een Flesch
met augurken (No 3); donker olijf-groen tegen diep-indigo fond met het gedekte geel
van een citroen als tegenwicht. Hoe zulk een sonore harmonie in het geheugen hangen
blijft!
Tegenover zulk een kleurkracht wordt veel vlijtigs en bescheiden-knaps, maar
bleekjes en dun. De exposanten der beide vorige groepen hebben zulk een gevaarlijken
buur niet gehad en het is toch waarlijk de schuld van deze derde niet, dat men langer
naar éen augurkjesflesch dan naar alle landschappen, interieurs, koeien, inmaakpotten
en citroenen te zamen kijkt! Niettemin was er wel het een en ander der vermelding
waard: van M. Schildt een knappe Vruchtenuitstalling en een Interieur (Nrs 33 en
34), van Willy Sluiter een aantal kleurteekeningen, snel-genoteerde komische gevallen
op de Volendammer kermis en de renbaan, van C. Thijsen een zorgvuldige aquarel
(No 55), A.J.J. van der Voo had een paar goede koeienstudies, J.H. Weyns een aardig
konijn (No 77) en een Wintertje (No 78). Boetseer- en beeldhouwwerk was ingezonden
door H. Schellenberg, L. Wensing en Carel Wirtz.

Kunsthandel Reckers maand december originelle teekeningen voor den
simplicissimus
Men mag ervan zeggen wat men wil: dat het de grenzen van de kunst overschrijdt,
dat het ideaalloos en negatiefis, dat deze spot niet uit verontwaardiging, maar uit
cynisme geboren wordt; - indien men slechts erkent, dat ze vaak geestig, bijna altijd
frisch, nooit vervelend en zwaar op de hand zijn, deze Simplicissimus-teekenaars.
Er zijn er onder deze graphische Witze, die een onbedwingbaren lach te voorschijn
roepen, niet altijd gemoedelijk of onschuldig; maar enfin, men lacht mee zonder
voorbehoud. Hoe ook op den duur de Simplicissimus achteruit moge gaan, gelijk
alle satirieke bladen (want dit kruit schijnt spoedig verschoten te zijn), - af en toe
komen toch weer de besten, als Th. Th. Heyne en Gulbransson, hun oude reputatie
handhaven. En dan toonen zij weer door vindingrijkheid, snijdenden hoon en
teekenkracht aan de spits der moderne satyrici te staan.
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Maand januari schilderijen en teekeningen van Ch. Dankmeyer
Dankmeyer is een van die benijdenswaardige naïef-fanatieke zeloten, die wat er ook
gebeure, het ideaal hunner jeugd nooit zien verbleeken, die den tijd en de
gebeurtenissen blinderoogen aan zich laten voorbijgaan en onverdroten voort blijven
profeteeren op den ouden tekst. Nog altijd borstelt hij met dezelfde furie als voor
twintig jaar zijn doeken, als gold het de wereld voor het impressionisme te veroveren.
Kleur en nog eens kleur en de rest komt er niet op aan. Zoo schildert hij een
polder-geval op dezelfde wijze als een stilleven van appelen, of als een Brugsch
grachtje of het Minnewater, d.w.z. ruw, ongelikt, outré. Met wal kleurtegenstelling,
hoe goedkoop soms gekregen, is hij tevreden.
Toch, er schuilt een zekere kracht in dezen man. Het is alles grof, onfijn,
onbeschaafd bij hem, geen van zijn z.g. ‘schilderijen’ zijn over den eersten aanzet
heen-gekomen; maar menigeen, wien het aan smaak en aesthetische cultuur niet
hapert mocht wenschen, dat hij van den kleurenzin van Dankmeyer iets meegekregen
had. Hij is eenzijdig; hem ontbreken om zoo te zeggen, een paar onmisbare
schildersorganen; maar, hoe elementair dan ook, hij is ten slotte een schilder.
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Kunsthandel Oldenzeel
Van half December tot half Januari een tentoonstelling van werk van Willem Roelofs,
schilderijen en studies. Over de laatste wellicht de volgende maal een paar
opmerkingen.
Van 23 Jan. tot 16 Febr. exposeerden M.P. Reus, Prof. Louis Douzette en Wally
Moes
R.J.

Boeken & tijdschriften
Les maitres de l'art Claus Sluter et la sculpture bourguignone du xve siècle
par A. Klein-Clausz Paris, Plon-Nourrit & co, editeurs un vol. illustr. fr.
3.50.
HET is wel heel hard voor een Nederlander, om, van een vreemdeling. een waarheid
te moeten hooren als deze: ‘Parmi les historiens et les critiques modernes,
quelques-uns ont parlé de lui (Claes Sluter) accidentellement, aucun
systématiquement, et ses oeuvres sont mal connues jusque dans son pays, la Hollande.
Au fronton du musée royal d'Amsterdam, une frise de sept mètres rappelle les gloires
artistiques nationales, et Sluter, tenant un Moïse dans ses bras, y fait pendant à
Rembrandt. Ce Moïse est celui de Michel-Ange!’(1)
Ondertusschen mogen wij den heer Kleinclausz, Hoogleeraar te Lyon, dankbaar
zijn voor de monografie, die hij aan onzen grooten veertiend' eeuwschen beeldhouwer
gewijd heeft. Het werkje is bescheiden van opzet, naar den geest der reeks, waartoe
het behoort, voor het grootere publiek bedoeld - maar ook voor meer ingewijden is
het een zeer leerzame lectuur. De schrijver, die o.a. reeds studiën over hetzelfde
onderwerp in de Gazette des Beaux-Arts publiceerde, blijkt zijn onderwerp volkomen
machtig te zijn. Wij vinden in hem een vertrouwbaren, en, wat na de verontrustende
uitbarstingen van chauvinisme der laatste jaren verkwikkelijk is - een onpartijdigen
gids, die met zeer prijzenswaardige objectiviteit de geschiedkundige waarheid zoekt.
Omtrent de herkomst van Sluter en den oorsprong van zijn kunst, brengt hij weliswaar
niet veel nieuwe gegevens aan. Doch hij erkent gaarne de overwegende rol, die de
Nederlanders aan 't hof der Hertogen van Bourgondië hebben uitgeoefend. En hij
resumeert op zeer bevattelijke wijze, wat over den kunstenaar, zijn voorgangers en
navolgers geweten is. Hij doet ons leven in dat schilderachtige Dijon der
middeleeuwen - dat ook nu nog voor ieder bewonderaar der vroegste Vaamsche
kunst een vromen pelgrimstocht zoo overwaard is, - hij toont er ons den meester in
zijn handel en wandel, in zijn betrekkingen met zijne beschermers, met zijne leerlingen
en kunstbroeders. En hij karakteriseert op zeer treilende wijze de machtige,
overweldigende kunstwerken die dáár. in 't hartje van Bourgondië. nog den roem
van den grooten Nederlander verkondigen. Een boekje als dit is in den gunstigsten
zin populair: wij wenschen het in vele handen.
(1) Voorwoord van bovengemeld boek.
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B.

De ‘gesellschaft für vervielfältigende kunst’
in Weenen, zendt ons haar gewone nieuwjaarsgave, als immer zeer afgewisseld en
belangrijk. Zij bestaat vooreerst uit de vierde en laatste aflevering van haar tijdschrift
‘die Graphischen Künste’, waarmede zij haren 30en jaargang sluit, en de eerste van
het jaar 1908. In de vierde aflevering van 1907 vinden wij een zeer uitvoerig artikel
van Karl M. Kuzmanys over de jongere Oostenrijksche Etsers. De schaar dezer
kunstenaars is verbazend dicht: wij tellen niet minder dan 26 namen onder de
medegedeelde proeven van etsen. De heerschende trant is kleurige breede bewerking,
verlaten van de begane wegen, zoeken naar oorspronkelijkheid en als gevolg daarvan
een ongemeene afwisseling van bewerking. Fr zijn heel wat stukken, waarin de vlek
meer dan de lijn werkt; andere weer, waarde fijnere naald, naar ouder gewoonte,
scherper teekent. Merkwaardigst zijn onder de eerste de Stadsgezichten van Luigi
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Kasimir, de Landschappen van Wilhelm Legier, de Cyclus Lebens-Kanon van Fritz
Hegenbart; in de tweede groep, de Leeuwen van G.H. Kührner en de portretten van
Max Svabinsky. De eerste aflevering van 1908 bevat een uitvoerig, rijk geïllustreerd
artikel over Goya's teekeningen en een ander over André Dauchez, den Bretoenschen
etser van landgezichten.
Terzelfder tijd verscheen de ‘Jahresmappe’, waarin zich vier etsen van groot
formaat bevinden. Twee ervan zijn uitgevoerd door jonge Oostenrijksche kunstenaars:
de Wind door Simon en een Gezicht op Durnstein door Kasimir, een uiterst fijne
kleurenets. Verder Processie in Vollendam, eene gekleurde lithografie door den
Weener Ferd. Kruis, aanvallige visschersvrouwen in zachte heldere lonen. Eindelijk
een ongemeen glanzende els van een tot overdrijving forsch gespierd Werkpaard
door den Nederlander Paul Dupont.
De jaarlijksche premie bestaat uit eene groote nieuwe ets, de Uitdeeling der
kloostersoep door den te recht gevierden schilderetser Ferdinand Schmutzer uit
Weenen.
M.R.

Gazette des beaux-arts (Januari)
De Vlaamsche primitieven in de National Gallery te Londen en hun boeking in den
laatst-verschenen katalogus van dit museum (1906) geven den heer Durand-Gréville
stof tot kritische opmerkingen. Hij komt met verschillende nieuwe toeschrijvingen.
Zoo meent hij in een anoniem genoteerd werk met de H. Maagd en het kind tusschen
St. Pieter en St. Paul (no 774) een echten en zelfs merkwaardigen Dirck Bouts te
mogen zien. Ook een mansportret (no 243) geeft hij aan dezen meester. Eenige onder
andere namen gekatalogizeerde werken kent hij den meester van Flémalle toe. Voorts
bespreekt hij nog werken van of toegeschreven aan Gerard David, Quinten Matsys,
J. Patinier, Herri met de Bles, Joost van Cleef en Hugo van der Goes.

Zeitschrift für bildende kunst (Januari)
G. Pauli doet mededeelingen omtrent een zevental teekeningen in de Kunsthalle te
Bremen, tot heden doorgaande onder de namen van Rembrandt en Rubens, maar die
hij als authentiek werk van van Dyck aanwijst. Sommige daarvan slaan in verband
tot erkende werken van dezen meester. De teekeningen zijn alle bij het artikel in
reprodukties te zien.

The Burlington Magazine (Januari)
Een aanzienlijk deel van dit nummer wordt gevuld door reprodukties en beschrijving
van wat een tweetal Amerikaansche kunstlief hebbers, beide leden der familie
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Huntington, als buit uit de verzameling-Rudolf Kann aan hunne kollekties konden
toevoegen. Uit de aan Nederlandsche kunst zoo rijke verzameling, verwierf Mrs
Huntington o.a. de prachtige Geleerde met het borstbeeld van Homerus (in dit nummer
weergegeven door een fotogravure) en de Hendriekje Stoffels, beide van Rembrandt.
Verder twee portretten uit de jaren 1644 en 1645 van Frans Hals. Van Oud-Vlaamsche
kunst o.a. een H. Maagd met het Kindeke, door Bode aan Rogier van der Weyden
toegeschreven.
In de serie notities over schilderijen in de Engelsche koninklijke verzamelingen,
behandelt Lionel Gust de groote familiegroep van Karel I met koningin Henriette
Maria en hun twee oudste kinderen door van Dyck.

The studio (15 Januari)
Een artikel over Johannes Bosboom geschreven door Ph. Zilcken opent dit nummer.
Het was een goed werk van Bosboom's beteekenis in buitenlandschen lezerskring te
getuigen, waar men Bosboom veel te weinig kent. Trouwens in Bosboom's vaderland
ziet men de dracht zijner kunst nog ver van algemeen. De reprodukties bij dit
Studio-artikel kunnen de schoonheden van Bosboom's kunst slechts ten deele doen
uitkomen. De wedergave in kleuren van een olieverfschilderij ware beter weggebleven.
C.G.
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Adriaen Brouwer en de ontwikkeling zijner kunst (Vervolg en slot).
MEN heeft reeds opgemerkt dat in heel deze uitstalling van ondeugden, de vrouw
slechts een zeer ondergeschikte plaats bekleedt. Een verschil dat te meer opvalt
wanneer wij Brouwer's werk, bijv. met dat van Dirck Hals vergelijken. Inderdaad
vertoont ze zich maar zelden op de composities van den meester, maar 't is een grove
overdrijving te beweren dat hij ze niet heeft geschilderd. Burger veronderstelt dat
Brouwer te veel van vrouwen hield om karikaturen van haar te maken. Maar het zou
niet moeielijk zijn om er een ernstiger uitleg voor aan te voeren. Michelet heeft in
zijn Histoire de France in den breede aangetoond hoe een overdadig gebruik van
alcohol en tabak afkeerig maakt van liefde. Laten we ons met de opmerking
vergenoegen dat de vrouwen zich klaarblijkelijk niet in 's kunstenaars gunst
verheugden. Men onderscheidt ze nauwlijks tegen den duisteren achtergrond van
zijn stukken en ze treden maar zelden voor 't licht. Die arme schepsels dienen veelal
maar alleen om de bestialiteit van het geboefte, dat hen zonder al te veel omslag het
hof maakt, feller te doen uitkomen. Gemeenlijk zijn 't lange, verslenste, afgrijselijk
bleeke Megeeren, met een ineen gefrommeld vod als hoofddoek en een echten
scheldmond. Een enkele maal is 't een grove boerin, die in een kit verzeild geraakt,
met zich laat dollen, zonder al te juist besef of geneucht, zooals op het mooi verlichte
stukje van Dr. Bredius in den Haag.(1)
Nooit toont Brouwer ons de mooie, jonge meisjes die Hals heeft geschilderd en
waar de zoogezegde Bohémienne in den Louvre zoo'n aantrekkelijk voorbeeld van
is. Hals had z'n plezier in regelmatige trekken, in een frissche huid en gulden haren,
in de heldere rozige tinten van de jeugd die lacht. Bij Brouwer niets van dit al. Bij
hem geldt alleen de expressie. En

(1) Een fraaie repliek hiervan, met enkele varianten, bevindt zich in de collectie Heugel te Parijs.
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wellicht geelt hij de voorkeur aan den man boven de vrouw, omdat zijn gezicht
duidelijker weergeeft welke passiën er in hem omgaan.

ADRIAEN BROUWER: De Traagheid.
(Uit een reeks der Zeven Hoofdzonden).
(Verz. Rudolph Kann. Parijs).

De verzameling Rudolf Kann bevatte een prachtig voorbeeld der vrouw, zooals
Brouwer haar heeft opgevat. Ze stelt de Traagheid voor, in de beroemde Serie der
Zeven Hoofdzonden, bekend uit de plaatsneden van Lukas Vorsterman, waarvan ze
onzes inziens het meest bewonderenswaardige onderdeel vormt. Zonder zijn toevlucht
te nemen tot uitleggende attributen, is de schilder er prachtig in geslaagd om enkel
door de uitdrukking, de zonde, die deze vrouw te verzinnelijken heeft, weer te geven.
Als overwonnen door haar eigen inertie, steunt ze met den elleboog op de tafel, die
met een bruin kleed is bedekt. Op den muur teekent zich de zwarte, onbewegelijke
schaduw van haar log en omvangrijk lichaam. De traagheid zelve boetseerde die
dikke lippen, dien vleezigen nek, die dubbele kin. Enkele zwarte haarvlokken
ontsnappen aan haar witte muts. Het wit van het linnen, en de klare toon van haar
blauw-groenachtigen kasak, vormen een eigenaardige tegenstelling met haar bruingele
gelaatskleur.
Uitdrukking, licht, koloriet, uitvoering, alles is op dit kleine paneeltje even
volmaakt; Brouwer heeft daarin een der hoogtepunten van zijn kunst bereikt.
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Als tegenhanger van de Traagheid bevond zich een ander stuk van de Zonden-reeks,
de Toorn, in dezelfde collectie. Deze wordt verzinnelijkt door een soort musketier.
Een plotselinge woede grijpt hem aan en zijn oogen zijn bloed - beloopen. Met een
sprong vaart hij op, de tafel tuimelt om, zijn kroes rolt op den grond en hij trekt als
razend van leer. Een helderroode pluim wappert op zijn vilt-hoed, als de vlam van
zijn toorn zelf.
Dezeven Hoofdzonden, ziedaar nog eens een der traditioneele onderwerpen, welke
reeds door Jeroen Bosch, die in velerlei opzicht op Brouwer gelijkt, in een beroemde
compositie waren weergegeven, evenals door den grooten Bruegel, die ze in een
tamelijk gecompliceerde allegorieën-reeks had toegelicht.

ADRIAEN BROUWER: De Toorn.
(Uit een reeks der Zeven Hoofdzonden).
(Verz. Rudolph Kann, Parijs).

Valt 't wel te verwonderen, dat ook Brouwer dit onderwerp heeft behandeld, evenals
de vijf zinnen, waarvan hij de schilder was bij uitnemendheid? Het zijn niet de makke,
een beetje komieke vijf zinnen, zooals zijn nabootsers ze na hem zouden schilderen.
Brouwer geeft ons veeleer weer de uitspattingen van het gehoor, de uitspattingen
van den reuk en der andere organen. In het schemer-duister van de kroeg, waar
beurtelings alkohol en tabak stompzinnigheid en furie om zich heen verspreiden,
trekt ons de gansche zondenreeks voorbij en worden alle zinnen tot aan de uitspatting
toe bevredigd.
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De verwoede Rooker van de La Caze-collectie verzinnelijkt den Reuk en zijn pendant
te Frankfort den Smaak. Een inferieure copie van het Gezicht, deel uitmakend van
dezelfde serie, was in 1903 te Glasgow te vinden. De kunstenaar was er in geslaagd,
om enkel door het doordringende turen, het zintuig, dat hij te verwezenlijken had,
weer te geven. Het oog-gebaar had overigens altijd groote aantrekking voor hem.
Zijn sujetten zijn dikwijls verdiept in 't een of ander fijn of inspannend werk, dat hun
geheele aandacht bezig houdt: boeren die een insekt tusschen hun nagelen
doodknijpen, chirurgyns, die de een of andere moeilijke extractie uitvoeren - verderop
is 't een mandolinist, die zijn instrument herstelt (Rod. Kann) een versteller, die zijn
naald zit te vessemen, een gewichtige schoolvos, die zijn ganzepen vermaakt.

ADRIAEN BROUWER: De Mandolinist.
(Verz. Rudolph Kann, Parijs.)

Deze Seriën der vijf Zinnen zijn in volkomen overeenstemming met het streven naar
treffende mimiek; maar al die oneindige schakeeringen van woede, afgunst, luiheid
- de Zeven Hoofdzonden feitelijk, die we op zijne paneelen allen aantreffen, strooken
vooral met de felle psychologie waarin de kunstenaar zich zoo gaarne verlustigt.
Soldeniers zitten kaart te spelen. Een stalt triomfantelijk al zijn azen
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ADRIAEN BROUWER: HET GEHOOR.
(Uit een reeks der Vijf Zinnen).
(Pinakotheek, München).
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uit en de overigen zitten er benijdend naar te loeren. Op eens barst de tweedracht los
en gaan er kruiken op de verhitte koppen gebroken worden. Het avontuur eindigt
dan bij den ‘MEESTER’ met een pijnlijk pansement.

ADRIAEN BROUWER: Het Gevoel.
(Uit een reeks der Vijf Zinnen).
(Pinakotheek, München).

Andere paneelen malen ons de verschillende stadiën der verdierlijking. De
geestes-afwezige boeren brullen met rauwe keelen hun zinnelooze liederen uit. Na
de uitspatting zien we de oogen zonder uitdrukking, het zich zonder weerstand laten
gaan of de zware slaap met het hoofd op de armen. En terwijl de overigen dommelen
of op den grond zijn gerold, herhaalt een enkele met overtuiging en tot in 't oneindige,
't een of ander dwaas refrein.
Bij de ontleding van het werk van Brouwer, zou men zich allicht voorstellen dat
zijn talent zich binnen een tamelijk engen cirkel heeft bewogen
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en dat hij geenszins een universeel genie is geweest. Daarom is het hier de plaats om
van een heel eigenaardige bladzijde in het werk van den kunstenaar te gewagen; het feil dat Brouwer als landschapschilder uitmunt, verhoogt aanmerkelijk zijn
prestige.

ADRIAEN BROUWER: Landschap.
Verz. Ad. Schloss, Parijs.

Brouwer's landschappen zijn uiterst zeldzaam. Men telt er niet meer dan een twaalftal.
Moet men veronderstellen dat er enkele van zijn verdwenen? Het is moeilijk aan te
nemen dat hij er zoo weinig heeft nagelaten, omdat hij zooveel genot en zooveel ziel
in de uitvoering er van heeft gelegd. In deze uiterst spontane werken schittert zijn
genie op de meest rechtstreeksche, meest overtuigende wijze. Nooit voelt men zich
zóo na bij den meester, dan wanneer men zich dompelt in de natuur, zooals hij die
zag.
Was 't ook uit Haarlem, dat Brouwer zijn smaak voor het landschap meebracht?
Er waren daar toen uitstekende landschapschilders: Pieter Molyn en Salomon Ruysdael
die in 1623 in het schildersgilde trad. Maar niets in die
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ADRIAEN BROUWER: SCHEMERING.
(Verz. E. Warneck, Parijs).
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korte landschap-serie openbaart ons dat Brouwer eenig voorbeeld volgde of er door
werd geïnspireerd. Enkel het landschap bij Adolf Schloss zou kunnen doen
veronderstellen dat Brouwer Pieter Molyn heeft gekend, wiens landschap uit het
Museum te Brunswijk (1626) eenige ver verwijderde analogieën met dit werk en
enkele andere vertoont. Niettemin schijnt dit landschapje, zooals trouwens verscheiden
andere, doortrokken te zijn van de Vlaamsche atmosfeer en tot zijn laatste jaren te
behooren. Enkele behelzen o.i. herinneringen aan de omstreken van Haarlem met de
nabije zee, de zandige zone en den dwerggroei van de duinen; wellicht dat Brouwer's
smaak voor de natuur slechts dagteekent uit het eind van zijn verblijf te Haarlem en
dat hij onder Vlaamsche lucht, de in Holland ontvangen indrukken verder ontwikkelde.

ADRIAEN BROUWER: Maneschijn.
(Museum, Berlijn).

Nooit is Brouwer oorspronkelijker geweest en meer zijn tijd vooruit, dan in deze
landschappen. Constable alleen heeft in enkele kleine stukjes, zooals dat in het
Museum te Rijssel, een eenigszins analoge visie en uitvoering gegeven. En geen
enkel landschapschilder, zelfs niet de groote Ruysdael, heeft zoo duidelijk sprekend
zijn eigen persoonlijk gevoel weten te leggen in de natuur. Rembrandt alleen komt
hierin Brouwer gelijk.
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Uit deze kleine paneeltjes ontwikkelen zich voorbijgaande, maar duidelijk omschreven
emoties. Soms zijn 't bescheiden hutjes, in de wacht van de lichte, blonde duinen,
waarvoor, om nadruk te leggen op de pastorale noot, een herder bij zijn kudde, die
op zijn schalmei een landelijk wijsje zit te spelen. In die lichte, zorgelooze momentjes,
openbaart Brouwer ons een ziel van gansch Giorgioneske sereniteit. Integendeel
wordt hij door een vreemden angst - een soort van koorts bevangen, bij 't verduisteren
van den hemel en 't naderen van den storm, als de dag in een bangen avond eindigt.
't Liefst schijnt hij onweerseffekten te hebben geschilderd - een verdwenen stuk
heette het Weerlichtken.

ADRIAEN BROUWER: Landschap.
(Museum, Berlijn; vroeger in de Verz. Maurice Kann)

Onze drie landschappen, uit particuliere Parijsche verzamelingen genomen, geven
wél deze verschillende geestestoestanden van Brouwer weer.
De Collectie Warneck, die bovendien een stuk uit den eersten tijd van den meester
en een kleinen Drinkebroer behelst, van een schoon rood en groen, bezit er een der
meest eigenaardige voorbeelden van.
Bij den eersten aanblik Blijft men verbluft door een dergelijk meesterstuk. Enkele
boomen lossen af en steken uit met hun schemerende grijze stammen, tegen de zware
partijen van het groen en tegen de lucht, waar duistere wolken drijven om een kleine
plek van intens helder blauw.
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ADRIAEN BROUWER (EN DAVID TENIERS): ZONSONDERGANG.
(Verz. van den Hertog van Westminster, Londen).
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In de struiken worden de schemeringen zwaarder en zwaarder, maar een verspreid
licht verheldert nog den heuvelachtigen bodem van 't eerste plan. Rechts brengt een
vage bouwval een toon aan als van verguld oker.
Maar wat van den aanvang aan de aandacht vasthoudt, is die verbazende kracht
van den penseelslag, de techniek, die hier nog vrijer dan bij Hals is, 't zijn die velerlei
kleine puntige toetsjes, kastanje-bruin, grijs, grenaat, olijvengroen en goud, magistraal
neergeworpen op dat nietige paneeltje in de volle, vette, doorschijnende pâte. In die
onvergelijke factuur beweegt nog heel de koorts van 't scheppen. Wat past de heftige
uitvoering goed bij de scherpte der visie, hoe vermeerdert ze in haar onrust de dreiging
van de duisternis. En deze natuur, reeds zoo angstwekkend, met welk een sinistere
menschheid heeft Brouwer ze bevolkt! Bruten worstelen met gillende en zich
weerende vrouwen. Bij klaarlichten dage gaat er een zich verluchten. Een ander,
geheel in wijndroesemrood, loopt wankelend heen, als verzaad van lage zonden.
Is 't noodig te herhalen dat de landschapskunst nooit meer iels dergelijks, - nooit
zoo iets fel aangrijpends heeft voortgebracht?
Het prachtige landschap uit de verzameling Thieme te Leipzig, met zijn
pijnboomen, dicht aan zee en het fantastische Landschap in den Maneschijn, uit het
Berlijnsch Museum, dateeren wellicht uit denzelfden tijd als het paneel van den heer
Warneck.
Het kleine doekje uit de Schloss-collectie openbaart een gansch tegenovergestelden
zielestaat. Het Vlaamsche of Brabantsche land, lichtjes geheuveld, strekt zich onder
een lichtblauwen hemel uit, gemarmerd door enkele doorschijnende en onbewegelijke
wolken. We ademen wél in die limpide lucht, in die kalme natuur, die ons 't vredige
gevoel geeft van een schoonen zondag. Eén enkele boom teekent zich tegen den
hemel af, waarvan de uitvoering levendig aan de techniek van het vorige stuk
herinnert. Het voorplan, samengesteld uit bruine rooden en lichte okers, wordt door
springende geitjes verlevendigd; aan den einder doemt een dorpje op. Dit kleine
stukje, zoo vol ruimte en helderheid, schijnt tot de laatste jaren van den kunstenaar
te hooren.
Tusschen deze twee landschappen behooren geplaatst te worden het mooie paneel
uit de verzameling Maurits Kann(1), dat zeker te Antwerpen uitgevoerd is, niet enkel
om het Vlaamsch décor, maar ook omdat deze compositie een aanmerkelijken invloed
op de ongeveer gelijk opgevatte landschappen van Teniers heeft uitgeoefend.
De hemel, op een gevorderd namiddaguur, schijnt zwaar van onweer. De

(1) Thans in het Museum te Berlijn.
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temperatuur gaat veranderen, het licht is wijfelachtig en de duistere wolken zijn op
't punt om de zonneklaarte te onderscheppen. Welk een schoon geheel, de hemel met
zijn glanzende impasto's, dat golvend terrein, waar roodachtig en donker bruin in is,
dan het vergoude stroodak van een hut, naast het teedere rood der pannen en de
meesterlijk geborstelde struiken. Verschieten met een luchten, fijnen klokketoren,
worden even aangeduid door groenachtige glacis. In het wit, rozerood en geel, vindt
men ongeloofelijke teederheden van kleurschakeering. Alles is nog stil, de rook van
de huisjes stijgt recht op naar den hemel. Maar we verwachten den windstoot, die
de boomen zal doen sidderen en die het onweer vooraf gaat.
In dit kleine aantal landschapstukjes behelst elk stuk een bepaald moment en een
bijzonderen karaktertrek. Het zou ons te ver voeren om ze alle in onderdeelen te
beschrijven. Evenwel kunnen we éen somber stuk van groote afmetingen niet
stilzwijgend voorbij gaan, dat zich in de verzameling van den hertog van Westminster
te Londen bevindt. Het verraadt geheel den geest van Brouwer, maar een andere
kunstenaar, waarschijnlijk Teniers, schijnt er een laatste hand aan gelegd en het
gestoffeerd te hebben. Op een landschap van dezen laatste in het Museum te Schwerin,
vindt men geheel gelijksoortige visschertjes. Maar niemand als Brouwer kon een
zóo indrukwekkende en bewogen hemel opvatten en de boomen hebben wel inderdaad
dat eigenaardig losse, waarmee hij ze leven inblaast.
Deze machtige evocatie, door Dr W. Bode aan Brouwer toegeschreven, staat heden
nog op naam van Rembrandt en doet hem zeker geen oneer aan. De wijd uitgestrekte
avondhemel werpt door de verwrongen wilde boomen zijn oranje weerschijn op het
sidderende water van het voorplan. De zacht voortschuifelende nacht omvademt van
uit alle hoeken dien grootschen zonsondergang, die aandoet als de slot-episode van
een heldendicht.
Evenals op het kleine stukje van den heer Warneck de kunstenaar zijn aangrijpende
visie met een bitter pessimisme heeft doortrokken, zoo mengde hij, in dit
onvergelijkelijk natuurtooneel, heel de dramatische kracht waarvoor de ziel van den
mensch vatbaar is.
Verlaten we thans het landschap om tot den figuurschilder terug te keeren. Brouwers terugkeer naar Antwerpen hebben we reeds vermeld. We weten niet wat
hem besluiten deed om Haarlem en een omgeving, die hem lief moest zijn, te verlaten.
Was 't de roem van Rubens, die onlangs weer te Antwerpen was teruggekomen? Van
af 't eind van 1631, vinden we Brouwer aldaar weer vermeld.
Uit Holland bracht hij noch voorspoed, noch voorzichtigheid mee. In den zomer
van 1632 liet een zijner schuldeischers den inventaris van zijn boeltje opmaken,
waaruit we vernemen in welk een berooiden staat de beroemde
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kunstenaar verkeerde. In het begin van 1633 vinden we hem in de Antwerpsche
citadel, waar hij werd opgesloten omdat hij lucht had gegeven aan zijn gunstige
gevoelens voor de Hollanders. Lange maanden verloopen in het gevang; in September
1633, is Brouwer er nog niet uit. Hij vierde goeden sier in de bakkerij en de brouwerij
van het garnizoen en maakte er zulke onmogelijke schulden, dat men vermoeden
mag dat hij er zijn vrienden dikwijls heeft onthaald. Een openlucht-tooneel uit het
Museum te Brussel zou dagteekenen uit dezen tijd en zou, wat niet onwaarschijnlijk
is, de binnenkant der vesting voorstellen.

ADRIAEN BROUWER: Gezicht in een Vesting.
(Museum, Brussel).

In die laatste Vlaamsche periode mag men met zekerheid verschillende werken
plaatsen, hetzij dat ze door plaatsnijders zijn weergegeven, 't zij dat zijn nastrevers,
zooals Teniers en Craesbeeck, ze nagebootst of wel gecopieerd hebben. Verscheiden,
reeds in den loop van deze studie gemelde stukken, o.a. de serie van de Zeven Zonden
en de mooie Tabagie te Dulwich, vinden hier hun plaats, evenals een serie der Vijf
Zinnen, waarvan eenige fraaie stukjes in het Museum te Munchen zijn.
Brouwer's terugkeer naar Vlaanderen valt op het oogenblik toen de kunstenaar
definitief zijn weg had gevonden; nu geen plotselinge veranderingen meer van
techniek of stijl; geleidelijk brengt hij alle elementen zijner kunst tot grooter
volkomenheid. Zijn composities worden meer en meer belangrijk en volledig, maar
het schijnt, volgens zekere dokumenten, dat hij ze met
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eenige langzaamheid heeft voltooid. Zijn opsluiting van een maand of zevenacht,
zal ook weinig geschikt zijn geweest om zijn ijver aan te vuren.
De invloed van Rubens en diens omgeving heeft zich noodzakelijkerwijs doen
gelden. Rubens wakkert hem tot meer verzorgde schikkingen aan, en tot
samenstellingen, die dikwijls ware vondsten zijn en die een groote bekwaamheid
verraden. Zijn opvatting wordt dramatischer en de handeling meer bepaald. In deze
laatste periode vooral openbaart zich de volmaakte verteller.

ADRIAEN BROUWER: Vechtpartij.
(Verz. Rudolph Kann, Parijs).

De Twist, in de verzameling Rudolf Kann met zijn olijfachtig groen en verzacht
rozerood, waarvan een heerlijke repliek in het Museum te Dresden bestaat, is in een
scherpe driehoek aangelegd, die aan de groep een zekere eenheid geeft en het
psychologisch moment van het gebeuren onderstreept.
Deze beginselen heeft Brouwer herhaaldelijk te pas gebracht bijv. in stukken uit
de verzameling Adolf Schloss en de Pinakotheek te Munchen. De groote en beroemde
Vechtpartij in dat Museum is bizonder karakteristiek. Daar zijn de vier antagonisten
in een trapezium geschikt, zóó dat de dreigende armen de diagonalen vormen, hetgeen
eigenaardig bijdraagt tot de verwarring van het gevecht, terwijl het er tevens ook een
sober en logisch element bij te pas brengt.
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ADRIAEN BROUWER: VECHTPARTIJ.
(Pinakotheek, München).
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Men bewondere de gematigdheid en den goeden smaak waarvan Brouwer in deze
heftige tooneelen blijk geelt. Dr. Bode maakte in de prachtuitgave, die hij den
kunstenaar heeft gewijd, de opmerking, dat Brouwer nooit, zooals zijn nabootsers
wél gedaan hebben, ons ijselijke wonden en lijken toont. De verschrikkelijke gevolgen
van den strijd doet hij ons ter nauwernood vermoeden.
Die matiging, bij Brouwer een opvallende deugd, treedt meer en meer op den
voorgrond tegen 't einde van zijn leven. Hij past zeldzaam sober het aanbrengen der
kleine voorwerpen toe, hij trekt volop partij van hun verrassende bevalligheid, hun
eenvoudige en verstandige verdeeling. Zijn vroegste stukken staan soms vol vaatwerk
en allerhande gerei. Maar weldra verstaat hij al de bekoring van die aarden kommetjes,
die geglazuurde kruiken of van een schabeltje waarop een blinkenden blaker of een
blank servet. Zóo zal een voorwerp den indruk geven of 't daar toevallig is neergezet
en inderdaad een essentieel deel van het stuk vormen.
En welk een bekoring gaat er niet uit van die zuivere omtrekken, van die verassende
weergave der materie, van de flikkering der lichten, glanzend op het email van een
kruik, heenglijdend over het tin van een deksel! Brouwer's nabootsers daarentegen
snappen niets van die subtiele kunst. Die wetenschap van 't kleine, ontaardt maar al
te dikwijls, zelfs in de handen van Teniers, in een grove uitstalling, een kunstlooze
opeenstapeling. Op dezelfde wijs hebben ze de enkele, hun door Brouwer nagelaten
motieven behandeld. Ze hebben ze verbreed en uitgerekt en tot in 't oneindige
herhaald. Met den meester vergeleken schijnen zijn nabootsers, soms met inbegrip
van Teniers, niet anders dan onverdragelijke wouwelaars. Wàt aan hun scheppingen
ontbreekt, is de vurige en tegelijk argelooze geest van Brouwer en vooral zijn lijnen
humor, zijn doordringende zielkennis.
En thans zijn we genaderd tot de stukken, die hij tegen 't eind van zijn leven heeft
gemaakt. De belangrijke compositie uit de verzameling van Maurits Kann, de Meester
- Dronk, moet ongeveer van 1636 zijn. Het stelt een intérieur voor, waarin atmosfeer
en licht beurtelings de kleuren afnemen of sterker doen spreken. Onder de vochtige
schaduw van een gewelf, vóór den haard in den achtergrond, zit een oude vrouw,
tusschen een man en een kind in, pannekoeken te bakken. Dáar zijn de tonen
uitsluitend grauw en gedempt goud. Maar op het voorplan, in het volle licht, zit een
vroolijke kring de heldendaden van den waard te bewonderen. Is hij niet
indrukwekkend en bijna majestueus, die dik gebuikte, die, onder 't ontspannen van
zijn gordel, den inhoud van een geweldige kruik naar binnen giet?
Hij is in groenachtig blauw gekleed, een heldere toon, die hem reeds als de
hoofdpersoon aanduidt tusschen heel dat koor van verbaasde, verblufte
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omstanders, die hem toejuichend aanmoedigen. Zelfs de hond naast de groote stoop
met gouden tonen, volgt de bewegingen van zijn meester met aandachtige oogen.

ADRIAEN BROUWER: De Meesterdronk.
(Verz. Maurice Kann, Parijs).

Brouwers techniek zal nog volkomener worden. Nooit heeft een kunstenaar gewerkt
met zóo weinig materiaal, met zulke dun-doorschijnende glacis. Ternauwernood
beroert hij hier en daar het paneel, waarvan de schoone achtergrond van doorschijnend
bruin - door Burger hij 't rosse goud van de honingvlieg vergeleken - zich overal
doel gelden en hijdraagt tot het kleurengeheel.
Was het ook het voorheeld van Bubens, dat Brouwer een meer en meer objectieve
opvatting ingaf? Vroeger werd de aandacht slechts gedragen door éen enkele figuur,
van wien alleen het gezicht of de rug de opmerkzaamheid trokken, terwijl de overige
figuren slechts dienden ter karakteriseering van de plaats der handeling. Die figuranten
verdwijnen of treden, zooals op den Meesterdronk, binnen de handeling. De
belangstelling vestigt zich op het geheel.
Verder merkt men op, dat in die laatste jaren de verscheidenheid zijner personnages
toeneemt. Bij de boeven van vroeger, die langzaam aan hun
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bestialiteit verliezen, voegen zich vreemde gelukzoekers, van min of meer versjofelde
zwierigheid. Ook zijn opvatting van de vrouw wijzigt zich hier en daar. Ze wordt
met meer ontzag, - met meer hoffelijkheid behandeld. De trekken worden kalmer en
veredelen zich. Het geheel wordt menschelijker, meer wél overwogen, de kunstenaar
schijnt boven zijn onderwerp uit te stijgen, van objectief, zooals hij sedert kort was,
raakt hij eenigszins van zijn onderwerp los. Een zwartachtige sluier omhult zijn
koloriet. Het vuur kalmeert, de fougue verdwijnt. Het naderend einde van een
kunstenaarsleven doet zich overal voorgevoelen.

ADRIAEN BROUWER: Goede Vrienden.
(Verz. Maurice Kann, Parijs).

Voor de eerste maal waagt Brouwer zich aan aangrijpende onderwerpen.
Een mooi voorbeeld van het gevoel van dezen laatsten tijd vinden we in een stukje
Goede vrinden, in de verzameling Maurits Kann. Geheel geschilderd in tegelijk
doorschijnende en eenigszins korrelige frottis, is het geheel, met zijn schakeeringen
van kersenrood en loodgrijs, een der meest exquise. Een boer houdt met zijn beide
handen de ooren vast van zijn hond, die zijn verstandigen snoet naar den meester
opheft. Die twee zien elkaar lang, oog in oog, aan. Welk een gevoel - wat een
aangrijpende menschelijkheid in dit geheel pretentielooze paneeltje!
Op den Meesterdronk hebben we al denzelfden hond ontmoet, dien we

Onze Kunst. Jaargang 7

144
nog eens op een latere compositie weervinden en die, evenals de Meesterdronk, de
Münchener stukken wellicht nog overtreft. - Ik bedoel het schilderij in de collectie
Adolf Schloss Het laatste Nieuws.
Dit paneel behoort tot zijn laatsten tijd en beantwoordt geheel aan de
eigenaardigheden die 't eerst zijn opgemerkt door Dr Bode. Evenals op al zijn
scheppingen van dit laatste jaar, zijn de figuren een beetje grooter en 't is opmerkelijk
dat Brouwer niet langer uit het hoofd schildert, maar op nieuw modellen neemt, een
bewijs te meer voor het levende en eerlijke van zijn kunst. Denzelfden jongen, die
met een ernstig gezicht de gazet voorleest, vinden we weer op de Dobbelaars in het
Museum te Munchen. De peinzende oude man, die vergeel zijn glas leeg te drinken,
de vrouw met het geïntrigeerde gezicht, die zich over den stoel buigt, zijn wondertjes
van zielkennis en observatie. En dit treffend groepje is omgeven door 't onverstoorbaar
goed humeur van den kunstenaar, altijd luchter wordend, altijd fijner, evenals zijn
kleuren, die het paneel nauwlijks meer raken. Moeten we nog eens zijn koloriet
roemen, zijn techniek, zijn licht, zijn onovertroffen teekening? De schilder heeft hier
wel zijn laatste woord gezegd. Het is een licht, sober verdeeld, een techniek waar de
kleur bijna van het stoffelijke is ontheven, een teekening zoo vast en grootsch dat ze
vergelijkingen oproept met Michelangelo. En altijd dien even zwart omsluierden
toon. Door éen enkel détail worden we vreemd getroffen, door een stoop van een
heel bleek, bijna onwezenlijk, maar oneindig doordringend blauw.
De gloed van zijn kunst, die zoo langzaam gaat versterven, heeft ons reeds
gewaarschuwd dat het einde zich voorbereidt. Een der laatste dagen van Januari sterft
de kunstenaar. Als door uitspattingen verteerd, zeiden zijn biografen. Ze hadden er
bij mogen zeggen: Maar een onbevlekt zuiver artist.
De vreemde geestesstaat, waarin Brouwer zijn laatste composities heeft uitgevoerd,
vat zich samen in een klein schilderij in het Museum in den Haag, dat sedert eenigen
tijd als een portret van hemzelf beschouwd wordt.
Zijn eenig gedocumenteerd portret vinden we in de Iconografie van van Dyck en
is waarschijnlijk kort na zijn Haarlemsch verblijf uitgevoerd. Ongelukkig stellen de
portretten in deze beroemde collectie ons soms te leur. Van Dyck was te zeer
bekommerd om de edele houding en het ridderlijk uiterlijk van zijn sujetten, dat in
enkele gevallen de zielestudie er niet onder zou geleden hebben. Hij heeft noch 't
karakter van Jordaens, noch dat van Brouwer weergegeven. Van Dyck verleende
hun de houding van den schilder-edelman die hij zelf was. Persoonlijkheden als
Jordaens en Brouwer moeten noodwendig aan karakter verliezen wanneer deze
bijgebrachte eigenschappen te sterk worden geaccentueerd. Dien hij hier voorstelt,
is een heel
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eleganten Brouwer, zwierig van uiterlijk maar ook eenigszins gepommadeerd.
Niettegenstaande de groote technische verdiensten van deze plaat, leert ze ons bijna
niets aangaande het karakter van den kunstenaar. Was dat de geus, die modekleeren
verachtte, zooals zijn biografen ons hebben verteld?

ADRIAEN BROUWER: Het laatste Nieuws.
(Verz. A. Schloss, Parijs).

We hadden het geluk om het model voor de plaat der Iconografie te herkennen in
het kostelijke portret van Dijck, dat zich in de verzameling van den heer Alexander
Tritsch te Weenen bevindt, welke door de prachtige uitgave van den heer Gustaaf
Glück bekend is. We onthouden ons van het treden in détails, omdat de vergelijking
zeer overtuigend is. Schelte à Bolswert, die de plaatsnede voor de Iconografie
vervaardigde, heeft, zooals dat destijds dikwijls gebeurde, zijn model direkt op het
koper gecopieerd, waarvan natuurlijk een prent in spiegelbeeld het resultaat was.
Het is aan dezen beroemden graveur, bovenal begeerig om een plaat van schoon
aspect en groote technische kwaliteiten te maken, dat we de wijd uitgeplooide
kleeding, de plechtige houding, de opgestreken snorren, die weinig aangenaam aan-
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doen, te danken hebben. De datum verstreken tusschen het schilderen van het portret
en het uitvoeren van de plaat, heeft waarschijnlijk den graveur genoopt om die knevels
er aan toe te voegen, ten einde den kunstenaar, dien hij van nabij moet gekend hebben,
een weinig ouder te maken.
Op welk tijdstip mag van Dijck het portret van den jongen Brouwer gemaakt
hebben? Naar den stijl oordeelend plaatst de heer Gustaaf Glück deze studie in de
Antwerpsche periode, tusschen 1627 en 1632. De jonge man schijnt niet jonger dan
22 en niet ouder dan 25 jaar; van Dijck had gedurende den winter 1627-28 en later
in 1630, Holland bezocht.
Tot een dezer datums dus moet het portret behooren; de laatste schijnt de meest
waarschijnlijke. Het feit dat het op papier werd geschilderd ondersteunt de
veronderstelling dat het in den loop van de reis werd uitgevoerd.
Houbraken verhaalt dat de beroemde portretschilder zijn kunstbroeder Frans Hals
te Haarlem op ging zoeken. Deze overlevering verdient wellicht meer geloof dan
men er vroeger aan gehecht heeft. Voegen we er bij dat de heer Glück deze studie
reeds als een portret van een kunstenaar beschouwde.
Wat het karakter van Brouwer betreft, zou het gewaagd zijn om dit conterfeitsel
dienaangaande als een onbetwistbaar dokument te betrachten. Naar portretten van
andere kunstenaars uit hetzelfde tijdvak te oordeelen, weten we maar al te wel dat
van Dijck - het is voldoende om hier het portret van Hendrik Liberti in de Pinakotheek
te Munchen in herinnering te brengen - er van hield om zijn modellen te idealiseeren.
Zou hij dan ook niet dit portret volgens een vooraf opgevat ideaal hebben verbeterd,
door er iets in te brengen van een schoonen St. Sebasliaan, zooals hij ze omstreeks
dezen tijd schilderde?
Denzelfden krachtigen jongen man, met den breeden, vrij gedragen nek, die een
fier en eenigszins laatdunkend gezicht trekt, vinden we weer op de onvergelijkelijke
Tabagie in het Museum te Dulwich, hier echter forsch, op het brutale af en minder
poëtisch. Ongetwijfeld bezitten we hierin een zelfportret, dat uit dezelfde jaren moet
dateeren, en dat een kostbare hulp is bij het naar de juiste waarde schatten van de
beeldtenis door van Dijck.
Uit die beide portretten mogen we besluiten dat Brouwer zeer regelmatige trekken
had, met een hoog voorhoofd en gewelfde wenkbrauwen, fijnen neus, zinnelijke
lippen en een vroeg zich vormende onderkin. Een geweldige, ongekemde haarbos,
droeg tot zijn weinig verzorgd uiterlijk bij; zijn buitengemeen onafhankelijke houding
wordt buitendien nog onderstreept door den bloot gedragen hals en breede schouders.
In zijn kalmen, opmerkzamen blik ligt veel vrijmoedigheid, een hooge mate van
zelfbewustheid en geen enkel spoor van kleinheid van welken aard. In 't kort, een
naar lichaam en ziel stevige constitutie, een gezondheid, die hier nog onverwoes-
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ADRIAEN BROUWER: DOBBELENDE SOLDATEN.
(Pinakotheek, München).
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telijk schijnt, niettegenstaande een reeds tamelijk gemarkeerde vermoeidheid rond
de oogen.

ADRIAEN BROUWER (EN CRAESBEECK?): Tabakskroeg.
(Museum, Haarlem).

Het kleine paneeltje in het Mauritshuis, dat we reeds noemden, schijnt al de
kenteekenen te bezitten van een zelfportret. Het heeft den schuinen blik van iemand,
die zichzelf in den spiegel beziet. De handen zijn half verscholen. De kunstenaar
draagt de dubbele mouwen van zwart satijn, waarvan
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ook in zijn boedelbeschrijving gewag wordt gemaakt. Volgens de techniek te
oordeelen behoort het tot zijn allerlaatsten tijd.
Wat een afstand tusschen die beide portretten van zijn jeugd en die schets van het
eind van zijn leven! Eerst na een zeer zorgvuldige en langzame vergelijking, nog
moeilijker gemaakt door de enorme verschillen in houding en opvatting, geeft men
er zich rekenschap van dat de voorgestelde een en hetzelfde personage kan zijn. De
sterk gedunde haren vertonen nog dezelfde neiging om op gelijke wijze de slapen te
bedekken. Het voorhoofd en de eigenaardige vorm der oogen zijn onveranderd. Een
stoppelbaard schaduwt de onderkin zwart. De wangen zijn ingevallen, de rug is
gekromd, de breede nek, nu nog zwaarder geworden, is diep tusschen de schouders
gezakt. Hoe is dat lijf vervallen! De ongeveer zeven jaren, die deze schets scheiden
van het portret van van Dyck, hebben heel wat ongeregeldheden moeten aanschouwen
om dezen stevigen kerel, die van mortel en ijzer ineen scheen te zijn gezet, zoo tot
op den naad te doen verslijten. Zijn wijze van kleeding is ongeveer dezelfde gebleven,
het eenvoudig toegeknoopte buis laat het ongeordende hemd zien, precies nog zooals
op het van Dijck-portret.
Brouwer heeft zich hier voorgesteld, in de open lucht, vóor een lichtjes aangegeven
landschap, saamgesteld uit helder, frisch groen en een grijzigen hemel. Dit verloopen,
slecht gekamd, zeer op zijn gemak schijnend individu, vertoont wel de echte
ongegeneerdheid van den on verbeterlijken zigeuner, die Brouwer was. In plaats van
te willen poseeren voor het nageslacht, heeft hij zich naar het leven genomen onder
zijn alledaagschen schijn.
De blik is geestig, de glimlach zacht en geduldig, de stemming eenigszins
nadenkend en zelfs zwaarmoedig. Wat ons in dit schetsje, zooals in al zijn laatste
werken, treft, is afwezigheid van alle innerlijk vuur. Alleen zijn goed humeur
verlevendigt dit een beetje vermoeide en ziekelijke gezicht.
Diezelfde fijne, bleeke kop, datzelfde vrije, open voorhoofd herkennen we op de
fraaie Tabagie in het Museum te Haarlem, eveneens uit zijn laatsten tijd. Dr. Bode
heeft dit stuk betwist en er is inderdaad grond om er zich niet heelemaal zeker over
te voelen. Hier en daar schijnt een andere hand enkele details te hebben bijgewerkt,
maar het geheel, de teekening vooral, schijnt wèl die van Brouwer. Het is
waarschijnlijk Craesbeeck geweest, die deze geestige, vermoedelijk onvoltooid
gelaten compositie, heeft moeten afmaken(1) Men vindt er den als cavalier gekleeden
Brouwer op, die zijn pijp stopt en daarbij den toeschouwer aanziet. Ook dit portret
verraadt het

(1) De inventaris van Adriaen Brouwer van 1632 vermeldt elf onafgewerkte grisailles. Op 't
oogenblik van zijn dood moet hij er minstens evenveel hebben nagelaten; ze zijn later
ongetwijfeld door andere kunstenaars afgemaakt. Een in den laatsten tijd door Dr. Bredius
gevonden dokument, spreekt van grauwschilderingen van Brouwer, die door Jan Miense
Molenaer werden afgemaakt.
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geheel ondermijnde gestel van een vroeger sterken man, die niet lang meer heeft te
leven. Volgens 't verhaal heeft de pest hem weggemaaid. Zijn portretten toonen in
ieder geval dat Brouwer al sedert lange maanden ten doode was opgeschreven en
dat hij 't misschien wél geweten heeft.
Uit 't voorgaande blijkt hoe onrechtvaardig 't zou zijn om Brouwer als een bruut
te beschouwen, bij wien de goddelijke vonk toevallig was verdwaald. Niet enkel als
kunstenaar, maar als mensch ook is hij ons om vele eigenschappen sympathiek. Zijn
kunstontwikkeling, beginnend met den Dorpsbarbier en eindigend met de Goede
vrienden, toont aan dat hij niet enkel zijn technische bekwaamheden volmaakte, maar
dat zijn opvatting, zijn gevoel, zijn ziel zich eveneens verfijnden.
De geringe roem dien de kunstenaar geniet, kan worden verklaard door
moeilijkheden in de beoordeeling. Zijn werk is zeldzaam en verspreid; tusschen zijn
eerste stukken en die van 't eind van zijn leven, liggen groote afstanden en eindelijk
vindt men soms schijnbare tegenspraken tusschen zijn kunst en zijn leven. Hij toont
ons de ergerlijkste tooneelen, waarover hij zijn goeden luim als eenigen sluier werpt,
en zonder ooit zelf als rechter op te treden. Hij is de profeet van de soberheid en den
goeden smaak, niettegenstaande zijn onmatig leven. Zijn kunst schijnt beperkt, terwijl
ze integendeel universeel en onuitputtelijk is als de natuur zelve. Hij verschijnt onder
de gedaante van wat men een petit maître noemt, zoo iets als een schilder van de
statuur van Craesbeeck of Ryckaert en hij toont zich bij vele gelegenheden den
meerdere van Hals en soms de gelijke van Rubens en Rembrandt. Gerangschikt onder
de Kleinere meesters, behoort Adriaen Brouwer niettemin geteld te worden tot de
héel grooten.
F. SCHMIDT-DEGENER.
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Matthijs Maris
IN de laatste jaren werd er onder schilders nog al eens gesproken over de photographie
als hulpmiddel der schilderkunst, dat wil zeggen in hoever het gebruik er van al of
niet nadeelig was voor den gebruiker. Een schilder wiens naam een goeden klank
heeft, was overtuigd dat de photografie, als hulpmiddel voor het geheugen, een groot
nadeel was gebleken voor onze schilderkunst. Hij oordeelde dat de aandacht, aan het
opnemen besteed, het totaal van den ontvangen indruk van kleur, noodwendig het
beeld van het geziene, verzwakken moest, ongerekend nog dat de kleur een eigen
perspectief, een eigen verdeeling der massa's met zich brengt, en het licht, die zoo
belangrijke factor in onze schilderkunst, niet alleen slecht, maar moeilijk anders dan
onzuiver weergegeven kan worden omdat althans in gewone kiekjes enkele kleuren
hun waarde verliezen. De povere, kiekjes-achtige landschappen op onze
tentoonstellingen bevestigen deze meening al is het ook niet tegen te spreken dat
sommige schilders ook zonder Kodak, het landschap of binnenhuis kiekjesachtig
zien.
Een ander schilder eveneens een der krachtigste onder de jongere meesters, vond
dat deze redeneering er vrijwel naast was. Hij zag niet in waarom een goed schilder,
niet even goed iets moois zou kunnen maken van een photografie dan bijvoorbeeld
van een model.
Principieel is dit evenmin tegen te spreken. Datgene wat een zwak schilder
verzwakt, daarmee kan een sterk kunstenaar zonder schade voor zijn persoonlijkheid
zijn voordeel doen. Treffen niet de groote Vlaamsche Primitieven en ook enkele
onzer 17e eeuwsche interieurschilders door een zekere photografische wijze van zien,
door een zekere photografische overal-gelijke-uitvoerigheid, door een scherpte van
zien ook van kleinigheden, die het vermoeden kon wettigen dat zij met lenzen
werkten? En zouden deze schilders die de werkelijkheid zooveel sterker en scherper
zagen dan onze van diffuus licht houdende schilders der 19e eeuw, zouden deze, zoo
niet met vreugde, dan toch niet gereedelijk erkend hebben het profijt dat men van
dit wetenschappelijk procedé kon trekken?
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Een opstel van Emile Bernard over Cézanne, die ook theoretisch veel over de
schilderkunst heeft nagedacht, bracht in de volgende opmerkelijke zin iets meer
helderheid: ‘Cézanne’, aldus Bernard, ‘n'était pas, à mon grand étonnement, ennemi
qu'un peintre s'en (de photografie) servit; mais pour lui il fallait interpréter cette
reproduction exacte comme on interprète la nature’.
Dat wil zeggen, Cézanne zag er geen kwaad in dat een schilder zich inspireerde,
zelfs niet dat hij zich bediende van een photografie, - of men de sensatie direct of
indirect van de natuur ontvangt was hem hetzelfde - maar hij was er dus indirect wel
tegen dat de schilder de photografie als hulpmiddel voor eigen zwakheid van geheugen
zou gebruiken.
Het resultaat van Cézanne's schilderen naar photografie is niet bekend. Ons werd
er evenwel een voorbeeld van verteld dat waar het een meesterwerk betreft niet
slechts voor onzen tijd maar voor alle tijden, een afdoend bewijs kon wezen voor de
opvatting van den hierboven genoemden schilder zoowel als voor die van Cézanne.
Enkele dagen voor haar noodlottigen dood op de gestrande Harwichboot, ‘de Berlin’,
vertelde Mevrouw Suez-Schemel, eerder weduwe van den schilder Artz mij terloops
bij de voordeur - wij hadden over Matthijs Maris gesproken, over de vriendschap
met haar eersten man en met haar, over zijn brieven waarvan zij mij er ter lezing gaf
- hoe Artz na een bezoek aan Holland aan Matthijs (zij woonden destijds beide te
Parijs) een stereoskoopplaatje van Amsterdam meebracht, een stadsgezicht, naar
welk plaatje Matthijs Maris zijn beroemd stadsgezicht, Souvenir d'Amsterdam, nu
in het bezit van den Heer van Randwijk, geschilderd had.
Zooals hierboven gezegd is, deze mededeeling had plaats bij de voordeur waar ik
Mevrouw Suez uitliet terwijl ons gesprek gestoord werd door een andere persoon
die aanbelde. Bovendien hadden wij afgesproken dat ik twee dagen later bij haar zou
komen, een afspraak welke door haar vertrek naar Londen niet ten uitvoer gebracht
werd.
Overigens was hare terloops gedane mededeeling niet voor verdere bespreking
vatbaar. Zij leerde haar eersten man, den schilder Artz, niet kennen dan nadat hij al
weer jaren in den Haag woonde, en Matthijs Maris zag zij ook eerst daarna. Wat zij
wist was uit verhalen van Artz, die de gave van aanschouwelijk vertellen in ongewone
mate bezat.
Alle commentaar is hier overbodig.
Alleen dit nog. In 1899 had ik op mij genomen een opstel over Matthijs Maris
voor ‘Elzevier’ te schrijven. Ik wende mij tot Jacob Maris om wat naders te vernemen
over de jeugd van dezen onze fantasie zoo beheerschenden
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schilder. Met zijn gewone welwillendheid verdiepte Jacob Maris zich ten mijnen
gerieve in hun beider jeugd en vertelde onder meer waardevols hoe de schilder Kiers,
destijds met Matthijs op het atelier van Louis Meyer, dezen meegenomen had naar
Amsterdam om hem typische stadsgezichten te laten zien, en dat Matthijs daar of
geschilderd of opgezet had dat wonder uitvoerige stadgezicht, bekend onder den
naam van Souvenir d'Amsterdam, het stadsgezicht, waarbij Jaap Maris mij de
reproductie van het bedoelde schilderij in den catalogus van de
Voorjaarstentoonstelling van 1899, van de Goupilgallery te Londen liet zien, er
bijvoegend, het oude Damrak, dat wil zeggen het zelfde dat zich nu in de
verzameling-van Randwijk bevindt, het door Mevrouw Sues-Schemel uit die collectie
genoemde werk.
Het tijdstip waarop Jacob Maris dit stelde loopt met haar verhaal nog al uiteen.
De dateering van het schilderstuk zelf stemt evenwel met haar mededeeling overeen.
Toen Jacob Maris mij met die waardige eenvoud - wel zijn bizondere karaktertrek
- voorthielp en mededeelingen deed van werkelijk voor de kennis van zijn broer
onschatbare waarde, wist ik dat enkele door hem genoemde datums niet
overeenkwamen met de door Thijs zelf gedateerde schilderijen. Doch ik was te
schroomvallig om deze zoo genereus verstrekte bizonderheden aan kritiek te
onderwerpen, en ook durfde ik den toen reeds sterk ondermijnden man niet vermoeien
met navragen. Bovendien werd ons gesprek door het bezoek van den docter
afgebroken en ondanks de vraag of ik terug kwam, durfde ik van dit aanbod geen
gebruik maken. Ik hoopte dat Jacob Maris het opstel later zou willen lezen en mij
dan aanwijzen wilde waar ik onjuist was, weinig vermoedend dat het einde zoo nabij
was.
Een dezer niet sluitende meedeelingen was, zooals hier boven gezegd is, betreffende
het stadsgezicht. Want toen Thijs met Kiers bij Louis Meyer werkte, was hij een
jongen van dertien, veertien, desnoods vijftien jaar, van wien men zelfs bij een zoo
vroeg ontwikkeld schilder niet verwachten kon dat hij zulk een voldragen werk zou
concipieeren, laat staan schilderen.
In een aanteekening vind ik nog dat het uitstapje naar Amsterdam in den zomer
van '59 of '60 plaats had, Thijs was toen twintig of een-en-twintig, en dat Jacob van
het gezelschap was maar nog geen oog voor de typischheid van Amsterdam had. En
volgens weer een andere aanteekening schilderde Thijs nog een ander stadgezicht
in den zelfden tijd, vóór Antwerpen.
Het bewuste stuk is in Parijs geschilderd. Artz zag het hem schilderen naar het
door hem zelf meegebrachte stereoscoop-plaatje. Is dit nu hetzelfde als het
stadsgezicht in de collectie van Randwijck?
Dat wat voor den lyrisch aangelegden Jacob Maris onaannemelijk zou
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Phot. C.M. Dewald. den Haag.
MATTHIJS MARIS: STADSGEZICHT.
(Vrderzameling van den Heer van Randwijk, den Haag).
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schijnen, is voor een Thijs Maris niet onmogelijk: In een zelfde gegeven zou Jacob
in de eerste plaats getroffen worden door de majesteit der lucht boven de kleurrijke
rust eener Amsterdamsche gracht; en het heele pracht-fijne voorgrondje, van af het
baliekluivend ventje, het paarsche vrouwtje bij het roer, het heerlijkuitvoerige kajuitje,
het tolhuisje, tot de bruggen met de ontelbare figuren toe, zou hij opgeofferd hebben
aan het geheel van zijn eersten indruk. Op hem zou de soms verrassende perspectief
van een stereoscoop, de levendige détails op den voorgrond, zou heel het lijnenspel
daarvan, geen of althans geen sterken indruk hebben kunnen maken.
Matthijs daarentegen aanvaardde in zijn Hollandschen en in zijn Parijschen tijd,
het gegeven zooals het zich voordeed, dat wil zeggen het stukje voorgrond, of beter,
het complex van het gegeven dat hem om de een of andere reden getroffen had. Voor
hem waren de kleinste bizonderheden op den voorgrond belangrijk, hij nam ze,
subtiele realist die hij was, in zich op, hij omdroomde ze, verinnerlijkte de op zich
zelf geringe feitjes, verteederde ze door ze te zien in hun eigen wezen, tot zooals
Coleridge zegt, ‘natuur gedachte, en gedachte natuur’ is geworden en zijn droom
naar buiten zichtbaar wordt, objectief, dat wil zeggen zóó dat de dingen hun eigen,
hun werkelijke beteekenis, hun eigen samenhang, duidelijker nog, inniger en
eigenlijker, terug krijgen.
En wanneer men nu de reproductie hiernevens of de photogravure in de
Goupil-catalogus, de zelfde die als titelplaat in ‘De Hollandsche Schilderkunst in de
XIXe eeuw’ staat, eens goed met de loupe bekijkt, niet het aesthetische alleen maar
vooral het perspectievische, vooral het onnoemelijk aantal figuurtjes, meer dan een
Hollander van onzen tijd en zelfs van de 17e eeuw er bij te pas zou brengen - alleen
van Eyck in de Louvre en in zijn Barbara in Antwerpen komt dit nabij, overtreft
hem hier, - wanneer men het eenvoudige volgen der ontelbare détails ziet, de
ongeloofelijk uitvoerigheid van lijnen, vlakken en opstanden, de bizondere
enkelvoudigheid van coloriet: iets van een warme grisaille met het fijne lila zoo
heelemaal van hem, met het diepere roodbruin, eveneens een eigen kleur, en men
weet dan dat hij het typische Amsterdam kende, - wel, dan is het niet zoo heel
ongeloofelijk dat de lijnenopstand, de lijnenperspectief van een eenvoudig
sterescoopplaatje de aanleiding kon worden tot een meesterstuk als dit. Maar ook, de oplossing is alleen bij den maker, bij Matthijs Maris te vinden.
Den Haag, Februari.
G.H. MARIUS.
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Een onbekende Jordaens
HET komt wel eens voor - en nog meer in particuliere dan in openbare verzamelingen
- dat een werk van een onbeduidend schilder onder het etiket van een beroemderen
naam tentoongesteld wordt. Slechts bij uitzondering is het tegenovergestelde het
geval.
De fraaie ‘heilige familie’ van Jacob Jordaens die men hiernevens afgebeeld ziet,
wordt nog heden in de kostbare verzameling Steengracht te 's-Gravenhage als Gerard
Honthorst tentoongesteld. Gelukkig hangt er in diezelfde verzameling eene schilderij
van Honthorst zelf, als het ware om te betoogen, dat de heilige familie niet van hem
is.
De afbeelding maakt werkelijk elke bewijsvoering in deze aangelegenheid
overbodig. De Jordaens hangt wat hoog, en donker; maar toch, àls eens het oog goed
op het fraaie stuk valt, is het met Honthorst gedaan. Het is niet zoo droog, zoo hard
geschilderd als dergelijke kunstlichteffecten uit Gerardo delle Notte's vroegen,
italiaanschen tijd. Het koloriet is gloeiender, de schilderwijze sappiger en wij vinden
alle typen op andere schilderijen van Jordaens terug. Het geheele stuk is in een
warmen roodbruinen toon gehouden. Het kleed van Maria is donker, diep rood, de
mantel die voor haar ligt donker groen. De knappe jonge vrouw links in een
bruinachtig gewaad, Joseph heeft een blauwachtigen rok aan.
Het kaarslicht effect is hetzelfde - met de hand er voor, die het rood bloed door
de vingers doet schijnen - door Jordaens meermalen zoo aangewend.
Het is een knappe schilderij van den meester, die zeker op zijne tentoonstelling te
Antwerpen een eereplaats had kunnen innemen.
A. BREDIUS.
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Phot. C.M. Dewald, den Haag.
JACOB JORDAENS: H. FAMILIE.
(Verzameling Steengracht, den Haag).
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Amsterdam
Arti
De maatschappij Arti et Amicitiae gaf een belangrijke groepen tentoonstelling, alleen
wat wonderlijk samengesteld. Willem Maris, Breitner, Neuhuys, Verster, Witsen,
Dijsselhoff, Bastert, Th. Schwartze, Frankfort, Gorter, van Essen, v.d. Waay en
Martens, - ziedaar toch wel een zeer gemengd gezelschap van werkelijke en zeer
twijfelachtige grootheden. De vijf of zes laatstgenoemden kunnen een tentoonstelling
zeker niet ongemeen aantrekkelijk maken en hinderlijk in ieder geval was er een
groot en grootschdoenerig landschap van Gorter. Deze panoramaschilder, die, ik
begrijp zoo ongeveer om welke redenen, de gunst genoot van een vertegenwoordiging
op deze bijzondere tentoonstelling, had van die eervolle uitnoodiging bescheidenlijker
gebruik kunnen maken en zich tot inzending van zijn kleine, welvoegelijke studie's
moeten bepalen. Maris overheerschte niet. als verwacht mocht worden zijn omgeving.
Daar waren drie werken van hem, waarvan er twee toch niet meer dan een
schilderij-opzet konden heeten of hoogstens een machtige aanhef, die afgebroken
bleef. Meester Neuhuys deed zich krachtiger gelden; de gewichtige hoedanigheden
van zijn schilderwerk, positief en kloek, hollandsch vooral, deden zich in eenige
stukken in vollen omvang kennen. Hij is wel onder de hollandsche
boerenbin-nenhuisschilders, wat men noemt de karakterteekenaar, en de overweging
kwam hier weer in me op, of deze kunst, in haar grondaard naturalistisch, niet bij
meerder toeleg op vormkracht dan naar kleurexpressie, hooger ontwikkeling had
kunnen bereiken nog. Binnenhuizen van Neuhuys boeien ontegenzeggelijk door
kleurbloei, maar 't is soms of de neiging tot vorm geven daarbij wat onderdrukt werd.
Zijn figuren zijn meer realiteits-gedaanten dan die van Israëls; hij is zelfs dramatischer
dan deze vooral bij uitdrukking van een enkel figuur; een vrouw met een kind aan
de borst, een beeld van sjofelheid, bijna star realistisch, - dat hier geëxposeerd was,
vertoonde een statische kracht. Breitner en Verster, treffend in elkaars nabijheid,
hielden, ongewild, een wedstrijd en 't wou me lijken, dat Verster daarbij in 't voordeel
kwam. Althans vertoont zijn tegenwoordig werk meer groeikracht dan dat van
Breitner. Beiden hebben, gedreven door koortsigen kleurzin, op aanzienlijke wijze
bijgedragen tot de glorie der moderne hollandsche kunst, en van hun beider productie,
in beduide gelijksoortigheid, leveren de stoute verbeeldingen van het Amsterdamsch
stadswezen door Breitner daartoe zeker het belangrijkst aandeel. Maar beiden zijn
in die richting nu ook tot de uiterste spanning geraakt en waar Breitner tot onderhoud
der veerkracht blijkbaar het heil zoekt in verheldering van den kleur-aard is Verster
gaan inzien, dat een volkomene inkeering tot zich zelf noodzakelijk was om tegenover
zijn kunststreven een nieuwe regeling te stellen, nu de eerste hartstocht aan het
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uitvieren raakt. En bij zijn tegenwoordig energiek streven naar uitvoerigheid langs
logische bepaling van den vorm, met scherpe analyse van het détail, blijkt
herhaaldelijk nog dat de onstuimige schilderlust met
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wijsheid betoomd is. Want hij schildert studie's van bloemen, landschap-impressie's,
die nog als voorheen maar tevens zinrijker, kleurexplosie's zijn. Dysselhoff had een
wand vol studies en doorwerkte schilderijen, aquariums voorstellend. De collectie
bood levendiger verscheidenheid dan vermoed kon worden. Als ik reeds meer zei,
er wordt te weinig speling gelaten bij zijn zeer bekwame en nauwgezette teekening.
Maarer waren hier verschillende, meest kleinere, werken waarin de karakteriseering
van gedaante en beweging der visschen minder onder controle stond van een
bovenmatige verzorging van den vorm; daar was in de uitdrukking iets van de
snedigheid, en luchtige correctheid der japanners. Witsen was vertegenwoordigd met
werk uit verschillende, en onderscheidbare, perioden van zijn werkzaamheid. Uit
Gelderland waren er eenige knappe dierstudie's, en een krachtige boschstudie, een
fijne kleurschets van huizen, beide met sneeuw. Van zijn allerlaatste werk, gezichten
in werkplaatsen met een of twee figuren aan den arbeid, opgewekter dan zoovele
zijner Amsterdamsche stadsgezichten, waren er ook een paar stalen. Eindelijk van
Bastert eenige van zijn goede, en dan altijd aantrekkelijke buitenstudie's, en tevens
een zijner beste impressie's van een zonsondergang boven een weiland.
De overigen kunnen onbesproken blijven, - alleen van Th. Schwartze waren er
een paar harer beste portretten; de gelijkmatigheid in weinig belangrijke
kleurkwaliteiten bij Frankfort verloochende zich niet in zijn studie's uit het Zuiden
en van Jan van Essen een paar aardig-fijne buitenstudietjes. Breitner en Verster, en
Neuhuys met enkele stukken, gaven vooral de zwaartekracht aan deze tentoonstelling,
maar Vester bovenal.
W.S.

Uit Antwerpen
Inhuldigingstentoonstelling der stadsfeestzaal ingericht door de kon.
maatsgh. tot aanmoediging der schoone kunsten met de ondersteuning
van het gemeente-bestuur van 8 Febr. tot 9 Maart 1908
EEN behoorlijk lokaal voor groote tentoonstellingen was te Antwerpen sedert lang
een behoefte. Tot nu toe werden de oude Museum-zalen in het gebouwencomplex
der Kon. Akademie daarvoor gebruikt, maar die kale, ongezellige omgeving voldeed
sedert lang niet meer aan de behoeften des tijds. Door het oprichten van een groote
feesthalle, in 't centrum van het moderne stadsleven, verrichte het Antwerpsch
gemeentebestuur een goed werk, waarvoor kunstenaars en kunstlievenden dankbaar
mogen zijn.
Over de eigenlijke architectuur van het gebouw valt alsnog niet goed te oordeelen.
De zaal ligt achter winkelhuizen, die nog niet voltooid zijn, en vertoont aan de straat
alleen een ingangspoort; binnenin krijgt men niets te zien dan betrekkelijk lage houten
schutsels, met velums overspannen, waarboven de zich hoog welvende koepel van
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glas en ijzerwerk vrijwel onzichtbaar blijtt. Een zaal, opzettelijk voor tentoonstellingen
ingericht, en als dusdanig te beoordeelen, is dit dus niet. Het is een reusachtige halle,
waaruit de houten beschotten bij gelegenheid kunnen verwijderd worden, en die dan
als concertzaal of wat ook kan gebruikt worden.
Overigens heeft de doelmatigheid der inrichting daardoor niet te lijden. Het licht
is er goed en in de kleine hokjes komen de meeste schilderijen beter lot hun recht,
dan in menige groote museumzaal.
Nu de Tentoonstelling zelf.
Het was een tentoonstelling van Antwerpsche artisten, d.w.z. dat men zich, in
princiepe, beperkt had tot dezulken, die
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gewoonlijk in de Provincie Antwerpen verblijf houden.
Of men zijn werk moest introduceeren met een getuigschrift van den
policiecommissaris, weten wij niet. Maar in ieder geval betoonde de jury zich,
tegenover onze poorters, zeer breed, en er werden, indien ik mij niet vergis, alleen
schilderijen afgewezen wegens plaatsgebrek, niet wegens gebrek aan kunstwaarde.
Dit was zooveel als een revanche voor sommigen, die op vorige officieele
tentoonstellingen van een al te hervormingsgezinde jury den bons hadden gekregen.
Deze tentoonstelling zou nu eens voor eenieder openstaan, zonder onderscheid van
strekking of... verdienste - en, laten we maar bekennen dat ze al niet veel slechter
was, dan zoovele andere tentoonstellingen van hetzelfde soort.
Het heeft weinig nut, om hier het koren uit kaf te zoeken, en stil te staan bij het
paar dozijn werken, die, tusschen ruim zevenhonderd tentoongestelde nummers iets
tot onzen kunstroem zullen kunnen bijdragen.
Wij vergenoegen ons met de verheugende opmerking, dat Antwerpen's
kunstenaarsbent, quantitatief ten minste, voor geen andere uit den lande behoeft
onder te doen. Waarlijk, de artiesten schieten hier als paddestoelen uit den grond en
in den catalogus vonden we heel wat nieuwe namen. Wat het eigenlijke gehalte
betreft, doet zich een eigenaardig verschijnsel voor. Antwerpen vertoont, - misschien
wel door haar groot verleden - in kunstopzicht zeer conservatieve neigingen. Dit wil
zeggen dat een kunstsoort, dat overal elders heeft uitgediend, hier nog hardnekkige
beoefenaars en... koopers vindt. Daarnaast treft men kunstenaars aan, die meer
meegaan met den geest van den tijd. Doch dezulke zijn hier meestal volgelingen, die
van elders hunne impulsie ontvingen, geene leiders, - zoodat we tusschen seniele
aanhangers van een ten doode opgeschreven kunstsoort, en jeugdige voorstanders
van een nieuwere richting, bijna vruchteloos zoeken naar een sterke een forsche
persoonlijkheid, die op haar midden en haar tijd een eigen stempel zou kunnen
drukken.
Men behoeft dit niet als een jammerklacht op te vatten. Wij hebben het grootste
vertrouwen in Antwerpen's toekomst als kunststad. Maar we geloven dat we leven
in een tijd van overgang, tusschen een ‘gisteren’ en een ‘morgen’, en dat er nog heel
wat water langs onze lage Scheldeoevers zal moeten stroomen, eer die weer tot een
hoogen, rijken kunstbloei zullen bevrucht zijn.
B.

Uit Brussel
Tetoonstelling van ‘voor de kunst’
De tentoonstelling van den Kunstkring ‘Voor de Kunst’ is dit jaar niet schitterend
geweest. Behoudens enkele uitzonderingen bleven de meeste der exposanten beneden
hun eigen peil en kwamen met niets nieuws voor den dag. Geen enkele heeft zich
zelf overtroffen. Zij op wie we 't meest rekenden hadden zich onthouden of hadden
beter gedaan met dit te doen. Fabry van wien we ons nog de prachtige decoratieve
paneelen herinneren, waarvan de Dans, door de stad Brussel aangekocht, de groote
trap van het Munt-theater versiert, stelde een interessante Indruk uit Italië ten toon,
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die edel gezien en zeer schoon van stijl was, maar tamelijk onbehagelijk van kleur.
Ciamberlani was er met een kranig opgevat karton, fragment van een
versieringsontwerp. Langaskens - een beginner - had vele doeken uitgestald, waarvan
de meeste niet meer dan zinnebeeldige embryoes waren maar waarvan enkele goed
opgevatte brokken ons toch een temperament hebben geopenbaard.
Amédée Lynen, was een van de weinige kunstenaars in den groep, dien ik zonder
voorbehoud heb kunnen bewonderen. Hij is een meester-teekenaar en een weergaloos
humorist, bij wien het heilig vuur nooit bluscht in canailleuse gemeenheid, die een
vlek op onze meeste schilders werpt, welke aanspraak meenen te mogen maken op
geest en satire.
Dierickx was er met een stuk vol diep gevoel, dat zich volkomen aan den titel
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Droefheid aanpaste. Baes, Fichefet, Viérin, Opsomer, Viandier en Van Holder hadden
eveneens verdienstelijke stukken geëxposeerd.
Noemen we dan nog de beeldhouwers Rousseau en Boucquet en Philip Wolfers,
die de edelsmeed-, juweliers- en emailleerkunst weer heeft doen herleven.

In den kunstkring
volgen de tentoonstellingen elkaar onafgebroken op, maar zonder zich ooit boven 't
middelmatige te verheffen en in ieder geval niet boven dat banaal talent, dat niet veel
meer dan marktgeschreeuw is en waar men niets nieuws meer van weet te zeggen.
Af en toe, bij gebreke aan eenige héel diepe of héel hooge kunst, komt men dan eens
den een of anderen kranigen werkman tegen, een dier sensueele lekkerbekken wien,
op de wijze der Kleinmeesters van vroeger dagen, het schilderen in het bloed zit.
Zoo is bijv. de heer Smeers, in het bezit der meeste kwaliteiten, waaruit men groote
schilders maakt, het ontbreekt hem enkel aan fantasie en scheppende verbeelding.
Al die wonderbaarlijke impressies verheffen zich nooit boven 't ambachtelijk
kunnen. Het blijven altijd preludieën, maar we wachten vergeefs op het concert. Of
werden deze meesterlijke studieën ons alleenlijk aangeboden ter voorbereiding op
de geneuchten van het schilderij, van het echte schilderstuk, zooals een kunstenaar
van 't talent van Smeers ons verschuldigd is.
Onder het overstelpend heer onzer doek-bekladders verdient Pinot mede een
loffelijke vermelding. Hij is wellicht minder virtuoos dan de heer Smeers, maar hij
schijnt meer bekommerd om een kunst, die zich niet uitsluitend bepaalt tot het
uitvoeren van bravoerstukken. Onder de volmaakte techniek trilt toch ook een zekere
aandoening.
Eveneens in den Kunstkring is ook een mooie tentoonstelling geweest van Mevrouw
Gilsoul-Hoppe, van wie ik vooral een heerlijk Vlaamsch Binnenhuis heb bewonderd
- een echt schilderij, en dat is niet weinig gezegd in dezen tijd van schetsen en
vingeroefeningen.
G.E.

Uit Parijs
Tentoonstelling Vincent van Gogh in de ‘Galerie Bernheim’
DE impressionnistische kunst is nu zoo goed als akademisch geworden en het publiek
staat doodgewoon, alsof alles in de rechte orde was, te kijken naar het ergerlijkst
gesmeer en de meest verregaande, rauwste kleurenbaldadigheden. Schilderijen, die
in dagen, die nu reeds lang vervlogen schijnen, - ik bedoel twintig jaar her, zoo snel
verandert alles op heden, - den schijn van al te gewaagde nieuwigheid hadden, en
heftige gedachten-wisselingen deden ontstaan, loopen gevaar, te blijven hangen,
zonder dat iemand er bij verwijlt. Maar de naam van van Gogh blijft steeds
voortsuizen in ons oor: hij is ons welbekend, wij weten, dat hij een rechtzinnig
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kunstenaar was en goedhartig, dat hij met hartstocht aan zijn kunst verkleefd was en
wèl trachtte te doen zonder bijgedachte omtrent eer en voordeel: men sla er zijn
brieven op na(1). Hebt gij die roerende, zwaarmoedige brieven gelezen? Weinige
geven sterker de zielsnood weer van den modernen kunstenaar: weifelingen, aarzeling,
twijfel, lijk van Gogh ze heeft gekend, randen hem aan, tenzij hem de ijdelbeid in
ongeneeslijke onbewustheid voort doe leven; hij tast in het donker rond, spant zich
in om den rechten weg te vinden; hij moet zich aan alle valsche leering ontworstelen
ingeval hij akademisch onderricht heeftge had; indien niet, een eigen techniek zien
te vinden en alléen het werk van verscheidene eeuwen volbrengen; hij moet door
eigen oogen leeren zien, struikelende over een hoop theoriën, die hem verhinderen
in eenvoud de zaken aan te blikken. Er is veel innerlijke kracht toe noodig om zulke
hinderpalen te boven te komen. Het is inderdaad te verklaren, hoe iemand, zoo
rechtzinnig en met zulk ontwikkeld gevoel als hij, iemand, wiens hart zoo hoog was,
de hand aan zichzelf heeft geslagen.

(1) Verschenen in Le Mercure de France, (1893 en vlg.) en in Van Nu en Straks, (1ste reeks Nr
3).
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Het is bekend dat van Gogh omtrent 1880 begon te schilderen en in den beginne
onder den invloed der Hollanders, vooral van Israëls, stond: in dien tijd bekritikeerde
hij de kunstenaars, die niet dan heldere tonen verkozen en nooit schenen te willen
schilderen dan tusschen 11 en 3 uur. Maar toen hij zich in 1886 te Parijs had gevestigd,
werkten de impressionnisten sterk op hem in; in het Zuiden van Frankrijk, waar hij
van 1888 tot 1890 woonde, ontstonden de schilderijen met de tot het uiterst gedreven
toetsen, de schreeuwende kontrasten, het gebrek aan lucht en diepte, die opvallen in
zijn laatste periode. Uit die werken voornamelijk bestond de tentoonstelling in de
Bernheim-Galerie. In zijn brieven gewaagt hij van verschillende tentoongestelde
schilderijen en het is de moeite waard, die werken met de daartoe staande teksten te
vergelijken. B. v. is het Café de Nuit brutaal en kinderachtig bont geschilderd, de
figuren vallen uiteen, biljarden tafels vergrijpen zich leelijk aan de wetten der
perspektief, de stralen der lamp worden allernaiëfst weergegeven en hebben niets
van hun onstoffelijkheid behouden. De lezer staat niet weinig verwonderd, als hij
verneemt dat de kunstenaar beduidde, dat ‘een herberg een plaats is, waar men te
gronde kan gaan en tot waanzin en misdaad vervallen’ en dat hij wenschte te doen
voelen ‘iets als het donkere verderf, dat huist in een kroeg, wel te verstaan onder den
schijn van een vreugd, lijk bij Japanners, en van een Tarlarin - goedleefsheid’. - Men
blijve verder staan voor zijn Slaapvertrek: naar zijn oordeel moet de kleur
‘vereenvoudigd, de voorwerpen in strenger stijl doen voorkomen en zoodoende de
rust en den diepen slaap in het algemeen influisteren... De lijnen der meubelen moeten
uitdrukking zijn van onverstoorde rust’. Geen oogenblik vermoedt men het bestaan
van al die literaire en symbolische bedoelingen bij den aanblik van het schilderij, dat
eer gelijkt aan een gekleurde prent, werk van een wetende, die zijn best doet om van
niets te weten.
Naast die nauwgezet bewerkte stukken, vinden wij een aantal schilderijen, zooals
van Gogh er voortbracht in éen zitting, op éen dag, zonder ze naderhand over te doen.
Hij dacht dat ‘als hij er zoo honderd maakte, er toch wel eenige goede onder zouden
zijn’. In waarheid zijn er meer slechte dan goede bij! Maar bij nader toezien, treft
men er hoedanigheden in aan, die verborgen liggen onder de vlugge en brutale
uitvoering: hier vindt men een bewogen lijnenrythme, daar trekken, scherp naar het
leven, ginds een koor van kleuren, al te vluchtig weergegeven, maar onderling juist
aangebracht.
Van Gogh zelf begreep dat het niet meer dan studies, schetsen en geen ten einde
gebrachte werken waren. ‘Ik zoude mij tien jaar lang willen oefenen, door niets dan
door studies, om éen schilderij of een paar van de figuren te maken’. Hij gevoelde,
dat hij met de traditie niet af moest breken en al het vroeger gevondene verwerpen
zoodra iets nieuws werd ontdekt: ‘Laat het heilige Impressionism zijn wat het wil,
maar ik zou toch gaarne dingen doen, die het vorige geslacht, Delacroix, Millet,
Rousseau, Diaz, Monticelli, Isabey, Decamps, Dupré, Ziem, Jongkind, Israëls, Mauve,
en menig andere: Corot, Jacques... konde verstaan.’ Hij wenschte ‘de kleur met den
vorm te versmelten’. Zou het hem wel gelukt zijn op een leeftijd, dat de tegenwoordige
kunstenaars doorgaans hun volle rijpheid eerst bereiken om en bij de vijftig? 't Is
twijfelachtig, want hem ontbrak veel, de allereerste onderlegdheid, een klaar begrip
omtrent het na te streven doel, de macht van het genie. Te oordeelen naar de honderd
schilderijen in de Bernheim-Galerie, moet hij in zijn derde periode, die, waarin hij
alles het verste doordreef, zijn krachten en zijn bedrevenheid niet hebben weten te
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ordenen en saam te doen vloeien in zulke mate als noodig is, om een stuk van hooge
waarde in het licht te brengen. Wat hij vroeger, van 1886 tot 1888, te Parijs verrichtte,
laat, zoo bescheiden als het is, een beteren indruk, omdat het beter evenwicht houdt.
Een der beste stukken uit dien tijd is het schilderij De Verwelkte Zonnebloemen, in
dit tijdschrift gereproduceerd (Juli 1904): het uitzicht der bloem is goed weergegeven
en de schilder heeft op uitstekende manier partij getrokken van de ornamentale
motieven, die zij hem ten dienste stelde.
De eerste periode is niet voldoende ver-
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tegenwoordigd: er zijn slechts enkele stukken te zien, ontstaan te Nuenen.
J.M.

Uit Rotterdam
Rotterdamsche kunstkring tentoonstelling van hedendaagsche Friesche
kunstnijverheid (23 febr. - 15 maart)
Van deze hoofdzakelijk voor den verkoop gearrangeerde tentoonstelling valt niet
veel te zeggen. Voorwerpen als deze schijnen wel uitsluitend geproduceerd te worden,
om aan de binnen- en buitenlandsche vraag naar dergelijke bonte rariteiten te voldoen.
Welk nut, anders dan dit uitsluitend commerciëele, het natrekken b.v. van de naïeve
grotesken der Hindeloper tafels heeft, is me niet recht duidelijk. De oude modellen
in hun eigen omgeving waren goed en wel; de nieuwe copieën uit hun milieu gerukt
en in een modern allegaartje geraakt verliezen daar eigenlijk hun karakter van
gebruiksvoorwerpen. Een uitzondering moet gemaakt worden voor het gedreven
zilvergoed, waarvan echter maar weinig een specifiek-Friesch karakter toonde.

Rotterdamsche vereentging ‘voor de kunst’ tentoonstelling van schilderijen
en teekeningen van moderne Hollandsche meesters (26 febr.-15 maart)
De heer G.L.M. van Es, bezitter van een aantal goede moderne werken, heeft de
welwillendheid gehad een deel van zijn collectie ter bezichtiging aan bovengenoemde
vereeniging af te staan. Jaap Maris is er vertegenwoordigd met twee rijpe studies,
o.a. eene voor het bekende gezicht op Dordrecht met de kerk in den linkerhoek boven
het zware geboomte uit. Door het rijke contrast van den blijden blauwen zet in de
lucht en de prachtig-gemodeleerde wolken met de grommend-donkere stadsmassa
schijnt het op het eerste gezicht kleurrijker dan het is: bijna-monochroom bruin met
pittige licht-accidentjes van room-wit en even-oranje. Zijn onna-volgbaar talent, om
met haast onnaspeurbare middelen de constructie van een stadsgeval te suggereeren,
komt hier op het overbluffendst uit. Van J.H. Weissenbruch een groote aquarel,
Strandgeval, uiterst dun in de verf, waarin de vochte atmosfeer en het narrige, druilige
licht voortreffelijk gegeven zijn. Een Drinkende koe van Mauve, vlot opgezet, maar
in enkele partijen fijn doorwerkt, innig en teer van groen, zooals hij dat in zijn beste
oogenblikken wezen kan. Witsen heeft er een buitengewonen Winter, groolsch van
verschiet, waarin de verschillende waarden van wit prachtig tegen elkaar gezet zijn;
de rustige, bezonken stemming heeft niets van dat vermoeide, dat in zijn latere werk
niettegenstaande de degelijke kwaliteiten vaak te bemerken valt. G. Poggenbeek met
drie goede studies; W. de Zwart met een donkerkleurig, iets naar het Fransche
trekkend Marktplein; G.H. Breitner met een Japansche vrouw in rood, een kleur, die
even vloekt (het schilderij moest trouwens een andere lijst hebben); Albert Neuhuys
met een voortreffelijke aquarel Moeder met kind. Bauer's groote aquarel, een van
zijn bekende Oostersche voorstellingen, is zooals gewoonlijk een knap maar vrij
onverschillig ding, wat bont in de kleur en onklaar in de groepeering. Van De Moor
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zijn er een paar kleine fantasietjes, waarvan vooral het eene, twee onbegrijpelijk
acteerende figuurtjes, toch maar heel zwakjes is.
Over het geheel een aangenaam en door zijn overzichtelijkheid ook wel leerrijk
tentoonstellinkje.

Kunsthandel Oldenzeel tentoonstelling van schilderijen, teekeningen en
etsen van W. de Zwart (Half Februari - Half Maart)
Over De Zwart's schilderwerk heb ik het vorig jaar naar aanleiding van een
tentoonstelling bij Reekers reeds gesproken. Zijn zwaarheid, zijn wreedheid in de
kleur bleef me ook nu weer hinderen; maar bij de kracht en de cordate zelfbewustheid
van zijn voordracht dient men deze onaangename eigenschappen op den koop toe te
nemen. Zijn stemmingen zijn ten slotte even-
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goed genomen uit de Hollandsche natuur, als de fijnere en warmere van anderen en
voorkeur voor dit of dat in iets volkomen persoonlijks. - Als teekenaar en etser kan
hij met de besten vergeleken worden: zijn opzet is uiterst vast en krachtig, zijn lijn
gedurfd en vaak van groote zwierigheid, zonder gemaniëreerd te worden. Wat hij in
zijn schildering opzettelijk schijnt onderdrukt te hebben: het pogen om aangenaam
te zijn en te behagen, - iets wat evenzeer den schilder als naar aloud klassiek maxime
den dichter vrijstaat, - het maakt zijn grafische werk dubbel aangenaam voor wie er
voor het eerst mee kennis maakt. En het is wellicht goed, van het laatste uit te gaan
om tot een betere en billijker waardeering van het eerste te geraken.
R.J.

Kunstveilingen
Openbare verkooping der schilderijen, teekeningen en etsen, nagelaten
door wijlen Theod. Verstrakte in de kustzaal Forst, te Antwerpen, op 10
maart 1908
NIET zonder een gevoel van diepen weemoed betrad men de zaal, waarin men voor
de laatste maal een zestigtal schilderijen, een dertigtal lijsten met teekeningen en
evenveel etsen van den grooten meester vereenigd vond.
Het waren werken van nogal ongelijke waarde: - sommige uit vroeger tijd, met
een wat koud, grijsachtig licht; latere, met felle, vroolijk schitterende kleuren, en
ook enkele van de laatste jaren, toen men in zijn kunst als 't ware reeds de sporen
ontdekte van de kwaal, die dit groote talent allengs ondermijnde, maar waarin de
weemoed soms tot het aangrijpend-pathetische opsteeg.
De Catalogus volgend, vermelden we hier enkele der doorgaans betrekkelijk hooge
prijzen; No 1, De Kerk te Schoore, voor ons een der beste van de hier aanwezige
werken frs. 4950. -; No 3, In 't Peersbosch, een monumentaal stuk, met frs. 7700. goed maar niet te hoog betaald; No 7, Nacht te Brasschaet, een zeer fraaie
maanlichtschets, frs. 2090. -; No 8, een kleurige Zeenwsche Boomgaard, frs. 3300.
-; No 12, Augustusochtend te Blankenberghe, een groot zeestuk, in Verstraete's
OEuvre nogal ongewoon, frs. 4950. -; No 17, Beek in het Bosch, fr. 2420. -; No 18,
Mijn buurman de Hovenier, frs. 5940. -; No 21, Klopjacht frs. 3740. -; No 27, een
teedere Avondstemming, frs. 3300. -; No 31, Hoek van een vijver, frs. 7150. -; No 42,
Rhododendrons, frs. 3300. -; No 43, het Koewachtertje, een voor onzen smaak wat
te bont gekleurd stuk, frs. 3520; No 47, Boord eener Rivier, een zeer belangrijk stuk,
frs. 6050. -; No 53, Dorp te Schoore, frs. 2759.
De zeer knappe en doorgaans weinig bekende teekeningen van den meester, gingen
o.i. niet zeer hoog: zelden boven de 100 fr.; een schetsenboek uit Calmpthout deed
fr. 275. - . De etsen gingen daarentegen vrij hoog: van 50 tot 110 frs. De totale
opbrengst bedroeg frs; 97.300. -.
X.
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Boeken & tijdschriften
Peter Brueghel der aeltere kirmes mit tanzenden bauern
kombinationsdruck und verlag der k.k. hof- und staatsdruckerei in Wien
preis: 30 kronen
KLEURENREPRODUCTIE is bepaald aan de orde van den dag. Terwijl de z.g.
‘driekleurendruk’ ondanks al de moeite welke daaraan wordt besteedt, ons nog steeds
onbevredigd laat, wordt ons hier onder de eenigszins vage benaming
‘Kombinationsdruck’ weer wat anders aangeboden. De grondslag van deze reproductie
schijnt een fototypie of fotolithografie te zijn, waarop de kleuren dan in steendruk
werden aangebracht. Dus meer een voortwerken in den geest der gewone
chromolithografie, wel met behulp der fotografie, maar waarin de combinatie der
kleuren toch hoofdzakelijk handwerk blijft - terwijl dit in den driekleurendruk
zoogezegd automatisch geschiedt.
Ondanks het scepticisme, dat we tegen
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de kleurenreproductie van oude schilderijen nog steeds blijven voeden - moeten we
bekennen, dat hier een zeer te waardeeren uitslag werd verkregen. Brueghel's vlakke,
scherp-omlijnde kleurpartijen waren zeker bij uitstek geschikt, om in een dergelijke
reproductie tot hun recht te komen. Bovendien had men het origineel, dat in het
Weensche Museum hangt, op de Hofund Staatsdruckerei aldaar vlak bij de hand, en
konden de verkregen resultaten voortdurend aan het echte schilderij worden getoest.
Door de zeer groote afmetingen van deze reproductie (85 × 58 cm.) behoefde er ook
van het detail niet veel verloren te gaan. Op deze wijze werd dan een afbeelding
verkregen die, zoo niet in volstrekten zin getrouw te noemen - dan toch als geheel
de kleurengamma van het origineel zeer nabijkomt, en b.v. als kamerversiering een
zeer prettigen indruk kan maken. Nóch het wezenloos-vervelende van een
ouderwetsche chromo, nóch het leugenachtig-getrouwe van een driekleurenprent
bederven hier den indruk.
De afbeelding bevredigt ons in dezelfde mate als een goede akwarel of pastel,
door een handig copiïst naar het origineel gemaakt.

Houtsnede uit ‘Leven ons liefs heren Jhesu Christe’.

Wanneer wij ons in de kunst van den ouden Breughel willen verdiepen, dan zal een
eenvoudige fotogravure, als b.v. die van de Photogr. Gesellschaft ons toch steeds
dichter tot hem doen naderen. Maar wie een vroolijke kleurenvlek in zijn kamer
wenscht, en zélf geen oorspronkelijk werk kan koopen, zal zeker niet beter kunnen
kiezen dan deze fraaie prent der Weensche Hof- und Staatsdruckerei.
B.

Boeken & tijdschriften
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Handschriften und drucke des mittelalters & der renaissance katalog 500,
anlaesslich des 120 jaehrigen bestehens des antiquariates, joseph baer &
Co herausgegeben III teile mit 15 tafeln und 154 textabbildungen Frankfurt
am Main, Joseph Baer & Co, Hochstrasse 6. 1905-1908
Deze met meer dan gewone zorg ineengezette en rijk geïllustreerde, volumineuse
catalogus is niet alleen voor den bibliophiel een aangenaam bezit te achten, maar
ook voor hen die belang stellen in de versiering van het boek en de houtsnede.
Het eerste deel geeft een overzicht van een collectie handschriften met en zonder
miniaturen van de 11e tot de 16e eeuw, waaronder eenige zeer belangrijke, en over
typografische inkunabelen van 1450 tot 1500. De laatsten zijn alfabetisch gerangschikt
naar de steden; de persen van elke stad en de drukker van die persen, zooveel mogelijk
in chronologische volgorde.
Een uitzondering op deze methode werd gemaakt voor het eerste nummer der
inkunabelen, een buitengewoon goed geconserveerd exemplaar van het Mainzer
Psalterium, hier genoemd Psalterium Bursfeldense, naar de Bursfelder
Benediktijner-broederschap, waarvoor het gedrukt werd door Johann Fust en Peter
Schöffer te Mainz in 1459. Aan de beschrijving van deze, ook om zijn in kleuren
gedrukte initialen, zeer merkwaardigen foliant worden 4 bladzijden gewijd. Een
reproductie van het impressum wordt op een buitentekstplaat in rood en zwart
afgedrukt.
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HANS WEIDITZ: Houtsnede.

In ditzelfde deel komen ook eenige Zuiden Noord-Nederlandsche inkunabelen voor
uit Brussel, Leuven en uit Leiden: Leven ons liefs heren ihesu xpriste. Gheprent te
leyden. Bi mij Hu go Jassoen... 1498. opten XXV. dach in Meye. Dit boek is met
ongeveer 50 houtsneden versierd, blijkbaar het werk van twee personen. Een prentje
van de beste dezer twee, in gehalte nog al uiteenloopende soorten, krachtig van lijn
en decoratief van opvatting, gaat hierbij. Verdere belangrijke drukken der bekende
Duitsche persen en vooral van Venetiaansche drukkers: als Jenson, Renner en Ratdolt,
en uit Rome o.a. van eene Martinus de Amsterdam en Johan Besinken.
Het tweede deel bevat eene opsomming van 951 drukken uit de zestiende eeuw
met illustraties van Duitsche kunstenaars, die in zoover dit mogelijk was zijn geordend
naar de namen der kunstenaars, waarvan ook korte levensdata worden gegeven,
terwijl de bibliografische aanteekeningen tot het noodzakelijkste zijn beperkt.
Onder deze nummers zijn weder zeer gezochte en merkwaardige werken met
versieringen en prenten van meesters als Dürer, Benam, Cranach en Holbein zoowel
als van minder bekende monogrammisten uit het bloeitijdperk der houtsnijkunst.
Van Hans Weiditz, bijgenaamd de Petrarca-Meister, een blijkbaar gezochte en
productieve teekenaar en vormsnijder komen niet minder dan zeventig nummers
voor, waaronder slechts enkele duplicaten. Een smakelijk staal van diens werk geven
wij hierbij uit nr 1336 Dryander, Artzenei Spiegel en ook komt het voor, bewijs dat
toen reeds een vrij algemeene cliché-handel werd gedreven, in No 1390a, Platina,
Von der Eerliche/zimlichen, auch erlaubten Wolust des leibs, Sich inn essen, enz.
Het derde deel op gelijke wijze bewerkt als het vorige bevat drukken met illustraties
van Fransche, Italiaansche, Vlaamsche, Hollandsche en Spaansche kunstenaars. Bij
de Fransche uitgaven o.a. Les quatre/filz aymon door Renaud de Montauban, te Lyon
gedrukt in 1506. Een zeer zeldzame en kostbare uitgave, waarvan noch de
Bibliothèque Nationale noch het Britsch Museum een exemplaar bezitten. Bij de
Nederlandsche drukken vele van Plantijn en kopergravures van Lucas van Leyden.
Eenige titelbladen
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van Fransche en Spaansche drukken, prachtig dekoratief van vulling, doen ons weder
te meer betreuren de, sindsdien bijna uitsluitend technische, vooruitgang der
boekdrukkunst.
Een literatuuropgaaf en een zaakregister vergemakkelijken het naslaan in deze in
menig opzicht gelukkige publicatie, van het bekende antiquariaat.

Letterboek voor den teekenaar en ambachtsman door K. van Leeuwen,
leeraar m.o.m1 en m2. vieren-vijftig platen in kleurendruk met toelichting
en omschrijving. uitgegeven door G. Schreuders te Bennekom (g.)
Dit jongste werk van den bekenden kunstnijveraar en leeraar, onderscheidt zich in
hoofdzaak van andere bestaande voorbeelden-werken op dit gebied, dat het niet
zooals deze, verschillende a.b.c.'s geeft die dan op goed geluk maar gevolgd moeten
kunnen worden, maar doordat alle er in voorkomende letters en cijfers zijn geteekend
op een lijnenschema van vierkant en cirkel en de daarin getrokken diagonalen en
onderverdeelingen. Op deze wijze is een zekere vormenéénheid, een gelijkheid in
de verhouding in de onderdeelen der letters doorgevoerd, welke ten hoogste
bevorderlijk is voor de rustige éénheid van het alphabel. Er is hier dus niets aan het
toeval overgelaten, en met liniaal en passer zijn de meeste letters te teekenen.
Wel vindt men hier geen groote verscheidenheid van lettervormen, maar waar
deze verscheidenheid zoo vaak leidt tot allerlei wanstaltigheden, kunnen wij deze
betrekkelijke soberheid een deugd roemen.
Behalve eenige variaties van verschillende letterdikte van de zoogenaamde
blokletter heeft van Leeuwen ook andere romeinsche typen geteekend, waarbij de
vorm soms zeer gelukkig uit de constructie is voortgekomen. Ook treft men er de
bekende geconstrueerde a.b.c.'s in door de Bazel en Lauweriks, jammer genoeg,
slechts in kapitalen ontworpen.
Om als voorbeelden van goede letter- en woordenverdeeling te dienen alsook om
de juistheid van zijne hieronder nader aangeduide stelling aan te toonen, nam van
Leeuwen eenige reproducties op van mooie oude opschriften, voorkomende op
gothische en romeinsche gedenkteekens, penningen en zegels, die ons doen zien hoe
schoon dergelijke opgaven kunnen worden opgelost.
De letterconstructie van Dürer uit diens werk: Underweysung der Messung, mit
dem zirckel nu richtscheyt, Nürnberg 1538, is bekender dan die van Geoffroy Tory
uit diens boek: ‘Champ Fleury’. Au quel est contenu Lart & Science de la deue et
vraye Propertion des Lettres Attiques, dit autrement Lettres Antiques, & vulgairement
Lettres Romaines etc. etc. Paris 1529. Maar die van den laatste wint het in
bruikbaarheid en vormschoonheid. Aan de hand van wat deze beide zestiende-eeuwers
en de Italiaansche architekt Serlio, in navolging van den Romein Vitruvius, er van
ver telt, besluit van Leeuwen: ‘Na deze toelichtingen is thans voldoende aangetoond,
dat harmonische éénheid in het alphabet moet verkregen worden met behulp van
meetkundige figuren, waarbij de lettervorm berust op positieve gegevens. Hierdoor
was het alleen mogelijk, dat de oude Romeinen over geheel Europa, van de Zwartetot de Noordzee één lettertype bezaten, dat we een zelfde schriftéénheid waarnemen
in de Middeleeuwen en evenzoo op de monumenten der Renaissance’.
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Het is wellicht doordat wij de gothische letter geheel ontwend zijn, dat de daarvan
gegeven voorbeelden minder gelukkig zijn geslaagd. Zij zijn hier en daar wat schriel,
vooral de s, en te veel geconstrueerd. Dit zelfde zou bij nog enkele letters te bemerken
zijn en zonder nu op het overigens zoo sympathiek en smaakvol uitgevoerde werk
iets af te dingen, lijkt ons dit toch een vingerwijzing, om toch vooral de constructie
hulpmiddel te doen blijven.
Nog dienen wij te vermelden, dat dit werk niet wil geven, voorbeelden voor de
gedrukte maar voor de geteekende letter, waardoor dan ook sommige
lettercombinaties, die in den boekdruk niet uitvoerbaar zouden blijken, hier wel
gebruikelijk kunnen geacht worden. Ook de ontwerpen voor sierletters en initialen
zijn te loven.
DR R.
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Dirick Jacobsz. Vellert
Schilder van Antwerpen(1)
III vroege teekeningen
BIJ de bespreking van Vellert's prentkunst trachtte ik aan te toonen hoe deze in een
betrekkelijk kort tijdsverloop, hoogstens een zevental jaren, van 1520-1526, ontstond.
Dat er van vóór 1520 hoogstwaarschijnlijk geen prenten van zijn hand bestaan,
behoeft ons niet te verwonderen. Eerst na het bezoek van Dürer en Lucas aan
Antwerpen zal de glasschilder op de bewerking van de koperen plaat gedurende
eenigen tijd zijn lust hebben gesteld. Wel verwonderlijk echter is het feit dat van de
16(2) tot nu bekende en door Glück beschreven teekeningen geen vóór 1523, geen ná
1532 valt, terwijl daarvan zeker 7, hoogstwaarschijnlijk 10 in het eene jaar 1523
onstonden(3). Wanneer men zich van dit feit rekenschap gegeven heeft, zal men allicht
tot de conclusie komen dat Vellert vóór en na de twintiger jaren - toen zijn prenten
hem het signeeren lot een vastere gewoonte maakten - zijn werk zelden geteekend
heeft(4), maar tevens dat zijn stijl van vóór 1523, van na 1532 zoo verschillend was
van die welke hem in den tusschen die jaren gelegen tijd

(1) Zie Onze Kunst, Deel X. blz. 127, (December 1906) en Deel XI, blz. 109 (Maart 1907).
(2) De door Glück aan Vellert toegeschreven en afgebeelde doodendans-teekening (pl. VII acht
ik niet van zijn hand. In de teekening van het Londensche Prentenkabinet, een donateur onder
de hoede van St. Barbara geknield voor Maria, Anna en het Kind, die Glück eveneens afbeeldt
en voor een werk uit den vroegen tijd, 1510-1515 houdt, zie ik een copie of een doortrek van
een iets latere teekening. De rozige kleur der het papier dekkende verf en de plaatsing van
het monogram builen den cirkelomtrek komen mij te verdacht voor. De zeer slechte toestand
van het blad sluit echter een beslist oordeel uit.
(3) Zeven dragen het jaartal 1523, één 1525, één 1532. terwijl Glück van de overigen nog vier
(waarvan m.i. drie terecht), ongeveer 1523 dateert, en twee in het jaar 1532 plaatst waar ik
eerder aan 1522 zou denken.
(4) Te opvallender is de volledige naamteekening en dateering op zijn ruitje van 1517. Men
vergete echter niet dat we hier met een voltooid kunstwerk te doen hebben terwijl de
teekeningen meestal slechts de materialen waren voor verderen arbeid.
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kenmerkte, dat ze zonder dat teeken moeilijk herkenbaar was. Dat die conclusie zeer
veel kans heeft juist te zijn, tracht ik allereerst voor Vellert's vroegen tijd, welke dan
van 1511, het jaar dat hij als vrijmeester in het Lucasgild trad, tot het jaar zijner
kennismaking met Dürer, 1521, gemeten wordt, aan te toonen. Reeds dadelijk zij
echter verklaard dat geen volkomen zekere werken uit dien tijd - het ruitje van 1517
en een zeer belangrijke mij onlangs bekend geworden teekening van 1520
uitgezonderd - mijn betoog kracht kunnen bijzetten. Ik zal - het gevaarlijk
verzwakkende woord moet er uit - bijna uitsluitend stijl-critische argumenten moeten
aanvoeren.
Reeds eenigen tijd zag ik in de groep van werken die Glück om het temperabeeld
der Tiburtijnsche Sibylle in de Weensche Academie rangschikte iets van die
bewegelijkheid - der handen vooral - van dat streven naar ietwat geaffecteerde gratie
ook, welke Vellert's wat zwaarder geworden werken toch nog altijd kenmerkt en
waarop wij bij de bespreking der teekeningen uit de twintiger jaren nog zullen
wijzen(1). Bij de rijk in overgangsstijl geornamenteerde architecturen der reeds met
een enkel woord vermelde teekening in de Albertina welke de te midden harer
jonkvrouwen badende Bathseba te zien geeft, kwam het mij voor dat architectuur en
ornament wel de vroege vormen van Vellert's bouwsels en siermotieven vertoonden.
Steeds scheen het mij bovendien toe dat het moeilijke vraagstuk der vroege ‘Bles’
werken ook van Vellert uit benaderd moest worden. Zoo gebeurde het dat toen ik in
Fransche werken over glasschilderkunst naar ramen van Vellert zocht, de afbeelding
van een raam in de Parijsche kerk van St. Gervais onmiddellijk mijn aandacht
vasthield. In het groote venster dat beneden het oordeel van Salomo en in de tympaan
drie andere episoden uit zijn leven: het offer der slieren, Gods verschijning in den
droom en het bezoek der koningin van Saba, geeft, vielen mij vooral enkele figuren
van dit beneden gedeelte op. Ter linkerzijde: Salomo met zijn bewogen handen en
naast hem het tegen donker fond sterk afstekende gezichtsprofiel en op den voorgrond
de groote eveneens van terzijde geziene grijsaard; meer naar het midden de vóór
Salomo smekend geknielde goede moeder met de nerveuze vingers - de linkerhand
der Samaritaansche aan de put op Vellert's prent (B. 6)! - en de op zijn rug geziene
jonge man geheel rechts(2) deden mij, hoewel het raam 1531 gedateerd is, tot een ‘vrij
vroegen Vellert’ besluiten.

(1) Men zie nu al vast de door Glück gereproduceerde teekeningen. Ook aan Vellert's prenten
B. 5, 6, 10, 13 en 18 waarvan de drie laatsten in onze beide vorige artikelen werden
gereproduceerd, en aan zijn ornament kan men zich trouwens onze bedoeling verduidelijken.
(2) Den stand zijner beenen meende ik mij te herinneren van een der ramen (boven het gestoelte)
in de Catharynenkerk te Hoogstraeten. Ik heb deze herinnering echter nog niet kunnen
controleeren.
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Ik geloof dat de toeschrijving mij geluk bracht. Over het raam te zijner plaatse meer.
Hij een bezoek aan Parijs vond ik in de teekeningenverzameling van het Louvre een
op groenig geprepareerden grond met witte hoogsels uitgevoerde penteekening die
ik, hoewel zich in dit opzicht mijn meening door latere vondsten wijzigde, eerst voor
een zeer vroeg werk van Vellert hield, en die men zeker met de Weensche Bathseba
in verband kan brengen. Merkwaardig omdat ze een nieuw licht werpen op de naar
aanleiding der Bathseba gestelde vraag Leidsch of Antwerpsch, zijn de punten van
overeenkomst vooral in den Herodeskop met het zijluik van Metsys' in 1511 voltooide
Piëta. Voor het oogenblik is echter haar belang voor ons gelegen in een ander feit.
In het Londensch prentenkabinet vond ik namelijk een groot aan Cornelis
Engebrechtsz. toegeschreven carton eveneens met de pen op groenig fond, met witte
hoogsels uitgevoerd, dat zooals ik elders aantoonde(1) met enkele wijzigingen voor
het raam in St. Gervais werd gebruikt maar waarvan tevens de figuur der staande
moeder in de Parijsche teekening werd overgenomen. De figuren der twee moeders
zijn het die het werk iets ouder doen schijnen dan ik meen dat het is. De twee
beulsknechten, het mollige knaapje, doen mij echter aan het jaar 1517 als vroegsten
datum denken. Zoo doet ook de fraaie dwaas welke, vóór op den grond gezeten, zich
met den hazewind vermaakt terwijl een molentje ‘als waarmee de kinderkens
ommeloopen’ naast hem ligt(2), Salomo's nar, een aardige vond in het raam van
Salomo's wijsheid!
Het is nu deze teekening die, evenals het raam, door zijn aan de prenten
herinnerende profielkoppen links, door den op den rug gezienen hellebardier rechts,
door de knielende vrouw in het midden, door al die handen met de bewogen vingers,
maar bovendien door den soms wat langzamen gang der lijn - de omtrekken van den
hond! - mij bevestigden in de meening, dat we hier een eigenhandige teekening van
Vellert vóor ons hebben. Dat het onderwerp den meester die gedurende het jaar 1518
voor de eerste maal deken was van het St. Lucasgild, bezighield, behoeft ons niet te
verwonderen. Het is toch bekend dat in de 1505 met groote pracht nieuw ingerichte
schilderskamer, een der wanden werd ingenomen door een oordeel van Salomo, dat
door het volgend rijm der gilde-rechtspraak ten voorbeeld werd gesteld:
Heer Dekens, Oudermans en Ouders altsamen,
Gheeft recht vonnisse, alsoo Salomon dede:
Aensiet gheen persoonen, arm, rijck, naar 't betame;
Dordinantie onderhoudt bier ter stede,
Soo leefdy hiernamaals met Christum in vrede.(3)

(1) Revue de l'Art Ancien et moderne. XXI page 393 v.v.
(2) Wellicht een der vroegste illustraties van de spreekwijze ‘met molentjes loopen.’ Stoett,
Nederlandsche spreekwoorden no 1326 noemt, meen ik, slechts latere.
(3) Van den Branden: Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, pag. 81.
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Het is niet onmogelijk dat het aan den pilaster links bevestigde schildje waarop men
getracht heeft een signatuur te herkennen, een dergelijk rijm moest bevatten, hoewel
een tweeregelige dateering met jaar en dag als op het ruitje van 1517 - het karakter
der letters daar komt met dat der onleesbare teekens hier overeen - ook wel kan
aangegeven zijn. Met dat ruitje(1) nu, Vellert's vroegste zekere werk, is de
overeenkomst weliswaar niet in het oog springend. Men vergete echter niet dat de
twee hoofdfiguren - wier sierlijke houding trouwens in den op den rug gezienen
hellebardier wel een aequivalent vinden - naar Mantegna werden gecopieerd. De
eenigszins op effect berekende behandeling van Mercurius' profiel Rembrandt-belichting wordt zoo iets in tegenwoordig photographen-jargon genoemd
- zal men in de teekening niet tevergeefs zoeken en wanneer men de origineelen eens
naast elkaar kon houden, zouden de korte dikke haaltjes waarmee bij het op den
triomfwagen zittend knaapje en bij de knielende moeder neusvleugel, mond en kin
zijn aangeduid, naar ik vertrouw een beslissende overeenkomst vertoonen.
Gemakkelijker te controleeren is misschien de verwantschap der twee jongetjes met
de bijna vierkante hoofden, wier hemden de dikke beentjes bloot laten. Voor het
kopje op de teekening vinden wij bovendien punten van vergelijking in wat wij
Vellert's vroegste prentje genoemd hebhen, het door Christoffel gedragen
Christuskind(2). Wanneer we ons voorstellen hoe op de teekening voor die prent het
kopje van Christus en de lichtpartijen daarvan moeten zijn aangegeven, zullen we
ontdekken dat dat bijna niet anders kan gebeurd zijn dan geschied is in het kinderkopje
op Salomo's oordeel. Het is merkwaardig hoe op dezelfde teekening rechts de
grimmige van voren geziene krijgsknecht met zijn grof-sterken neus en onder den
helm als loerende oogen het type van den Christoforus reeds voorgevoelen doet.
Waar de vormentaal in de twintiger jaren een andere werd, is de vergelijking met
Vellert's latere werken zeer moeilijk. Dit geldt zelfs, hoewel in geringere mate, van
die vroegste gesigneerde teekening die 1520 als jaartal en 9 Mei als datum draagt en
die de Heer Moes onlangs in de Parijsche verzameling Edm. de Rothschild vond(3).
Die teekening wijkt, wat het uiterlijk voorkomen der figuren betreft, de Heilige
Drie-eenheid in het midden, Mozes en Petrus rechts en links, reeds af van Salomo's
rechtspraak. Het is of na

(1) Men zie de groote reproductie bij Gliick, PI. I.
(2) Gereprod. in Onze Kunst, Deel XI, pag. 115. Het was mij toen ik het prentje als door mij
terug gevonden publiceerde tot mijn spijt niet bekend dat Campbell Dodgson in een bespreking
van Glück's artikel in de Mittheilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst Beilage
der ‘Graphischen Künste’ 1902, pag. 82), het reeds deed af beelden.
(3) Met een zeer belangrijke iets latere Apocalypse-suite van niet minder dan achttien ronde
teekeningen, waarvan er zeventien Vellert's gewone monogram dragen. Baron Edm. de
Rothschild had de zeer bijzondere welwillendheid mij van alle voortredelijke totografieën
op bijna ware grootte toe te zenden.
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Quinten Metsys, Lucas van Leyden Vellert's kunst is komen beïnvloeden. Toch is
de soms wal zware lijn, de nog onklare drapeering in de Londensche teekening - het
duidelijkst in den nar - terug te vinden. En ook de linkervoet van den hellebardier
is, met zijn schaduw, wel geteekend met dezelfde pen die iets later Paulus' linkervoet
neerzette.

Afb. 1. - DIRIGK VELLERT: Onthoofding van Johannes den Dooper.
(Teekening in het Berlijnsch Prentenkabinet).

Ik moet hopen dat dit weinige - dat nog bovendien door middel van
z i n c o g r a p h i s c h e reproducties niet scherp te controleeren is - er toe zal leiden
mijn toeschrijving aan Vellert van Salomo's oordeel nader te onderzoeken.
Voor het oogenblik wil ik aannemen dat dat onderzoek mij in het gelijk gesteld
heeft. Niet in overmoed, maar omdat de onderstelling mij een hypothese laat, door
welke ik in staat zal zijn hier eenige teekeningen, die voor de geschiedenis der
Antwerpsche kunst toch in ieder geval bruikbaar materiaal bieden, aan een te reien
en af te beelden. Misschien dat ik de aanwijzingen voor de waarheid dier hypothese
zelve daarbij tevens met eenige zal kunnen vermeerderen.
Wanneer ik dan de teekening in Londen als een vast-punt in Vellert's
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vroegen werktijd beschouw, laten zich de volgende werken (nrs 1-8), tot één groep
samenvatten.
1. Onthoofding van Johannes den Dooper (afb. 1) Berlijn, Prentenkabinet,
Nederlandsche School begin XVIe eeuw; no 1350-376-1907; hoog 0,266, breed 0,192
m. Penteekening, zwarte inkt op groengrijs geprepareerd papier. De caricaturaal
behandelde beul aan wiens voeten Johannes' romp, reikt, met geaffecteerd gebaar,
diens hoofd aan Salome, wier sleep een page ophoudt. In den achtergrond, voor
hooge gebouwen met slechts weinige renaissance-vormen, twee edellieden met een
nar en een groep van vier vrouwen van wie eene bijna op den rug gezien wordt.
De bovenvermelde teekening in het Louvre,(1) Salome brengt haar moeder het
hoofd van Johannes den Dooper, moet hier behandeld worden al houd ik haar niet
meer voor een eigenhandig werk. De hoofdpersoon toch is een omgekeerde copie
(overtrek van een glasruitje?) van de Salome van no 1, terwijl ook een kopje op den
achtergrond een mislukte herhaling lijkt van den narrenkop.
Een der jonge vrouwen is, zooals wij reeds opmerkten, het zeer onhandig tegenbeeld
der staande moeder in de Londensche teekening. Misschien zijn de overige figuren
wel ontleend aan eene teekening die een tegenhanger zou vormen van no 1, en hebben
we hier een atelier-manipulatie voor ons waardoor een slecht betalend client aan een
slecht ruitje geholpen moest worden.
2. Badende Bathseba. Weenen, Albertina, inventaris-nummer 2996,
Oud-Nederlandschie school, 0,31 × 0,22. Penteekening, op grijsgroen gegrond papier
met wit gehoogd. Gereproduceerd en beschreven in Schoenbrunner und Meder's
Handzeichnungen der Albertina, no 439.
Door Dülberg (Berlijnsche Dissertatie, Die Leydener Malerschule p. 81/82)
verkeerdelijk aan Cornelis Engebrechtsz (met twijfel aan de eigenhandigheid)
toegeschreven. De van terzijde, bijna van achteren, geziene vrouw op het tweede
plan, geheel links, omgekeerde copie (calque?) derzelfde figuur op het tweede plan,
rechts, van no 1. Dit en de wat harde lijn, brachten er mij ten slotte toe aan een
dergelijk geval als bij de zoo juist besproken Salometeekening vermoed werd, te
denken. Daar ik de teekening zelf echter niet ken, durf ik geen beslissing te nemen.
In elk geval zou hier een handiger leerling aan het werk zijn geweest dan daar.
3. Sterfbed van St. Anna (afb. 2) Frankfort, Staedelsches Kunst-Institut. Cornelis
Engebrechtsen; volgens vriendelijke mededeelingen van Rudolf Schrey 0.28 × 0.184;
penteekening, grijs-zwarte inkt op grijs geprepareerd papier, met wit gehoogd.
Volgens Dülberg (Leyd. Malersch. pag. 81) die het

(1) Duitsche school, no 18,874, hoog 0.278, breed 0.204 m. Penteekening op groen geprepareerd
fond, witte hoogsels.
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Afb. 2. - DIRICK VELLERT: STERFBED VAN Ste ANNA.
(Teekening in het Staedelsches Knnst-Institut te Frankfort).
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weder aan Cornelis Engebrechtsz. toeschrijft, stamt het blad uit de collectie Ploos
van Amstel en is Dürer's monogram er met andere inkt opgezet. De wat harde manier
waarmede de profielkop en het hoofddeksel der vrouw met het napje en den lepel
zijn geteekend, haar stijf-bewogen affectatie, te vergelijken met de vrouw die, op no
2, Bathseba Uria's brief reikt (dit zal toch wel de beteekenis der handeling zijn, en
niet het aangeven van zeep, zooals Dülberg vermoedde), de profielkop der rechts op
de gothische schabel gezeten vrouw met de Salome op no 1. Van groot belang is de
vergelijking met Vellert's teekening der geboorte van Maria(1) die ik, in afwijking
van Glück, vroeg in de twintiger jaren zou dateeren. De handen der Maria's, de flauw
gebogen lijn die gevormd wordt door voorhoofd en neus der vrouwen rechts vóór;
de bedhemels, geven o.a. gemakkelijke punten van vergelijking. Mozes wiens beeld
onder het gothisch baldakijn boven de deur prijkt in de vroegere teekening, keert
later terug, geschilderd op het drieluik boven het aardige huisaltaartje. De teekening
in Frankfort zal met een minder gepunte rietpen geteekend zijn dan die in Weimar.
4. De verloving van Maria, Weenen, Albertina, no 7809 in overeenstemming met
Dülberg (Leiden. Mal. p. 71) Cornelis Engebrechtsz.; 0.280×0.25; blijkens de
reproductie bij Schönbrunner und Meder no 615 penteekening op grijs geprepareerd
fond. Reeds de behandeling van de architecturale ornamentvormen wijst duidelijk
op de hand die zich in no 3 kenbaar maakte. In beide teekeningen hetzelfde
Mozesbeeld onder zeer gelijkvormig gothiek baldakijn. Als de reproductie mij niet
bedriegt, draagt het beeld nu óók een staf als op de teekening in Weimar. De geheele
teekening geelt een aardig voorbeeld van vervlaamsching van Dürer's houtsnede (B.
82) uit de ook later door Vellert gebruikte reeks van het Marialeven. In wat Dülberg,
‘ein schoner Porträtkopf’ noemt zijn de reminiscensen aan Dürer's Jozef kop nog
wel te herkennen. De hoogepriester en de man met den vleezigen kop achter hem
staan echter dichter bij hun voorbeelden(2).
5. Tiburtijnsche Sibulle (afb. 3) Londen, Prentenkabinet, 1860-6-16-57,

(1) Afgebeeld in lichtdruk bij Glück, Pl. III.
(2) Het zou hier misschien de plaats zijn een teekening, de Afwijzing van Zacharias' offer
voorstellend, die zich op Wiltonhouse bevindt en afgebeeld is in Strong, Drawings in the
collection of the Earl of Pembroke at Wilton House III, 31, in te reien. Sidney Colvin, op
wiens gezag de naam ‘Dirk van Staren’ in den text bij de afbeelding genoemd wordt, wees
er mij op. Helaas is mijn herinnering aan de af beelding zeer vaag, daar ik er slechts vluchtig
kennis van nam. Ik hoopte het boek bij mijn thuiskomst te zullen vinden, wat echter niet het
geval was. Ik noteerde mij dat de teekening wel een vroeg werk van Vellert zou zijn en dat
ik haar moest vergelijken: 1e met Dürer's hetzelfde onderwerp behandelende houtsnede uit
het Marialeven. 2e met dezelfde voorstelling op het naar mijne meening onder Vellert's
invloed staande Maria-altaar van 1518 in de Lübecksche Mariakerk.
Aan ‘invloed van Lucas van Leyden’ die Campbell Dodgson in zijn reeds aangehaalde
bespreking van Glück's artikel bij deze teekening constateert, heb ik toen geen oogenblik
gedacht.
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Afb. 3. - DIRICK VELLERT: DE TIBURTYNSCHE SIBYLLE.
(Teekening in het Londensch Prentenkabinet).
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0,383 × 0,236; penteekening, bruine inkt op licht-blauwig geprepareerd papier.
Fragment - rechter helft - eener zeer fraaie teekening die wel voor een glasraam
bestemd zal geweest zijn. Op de linker helft kunnen wij ons den geknielden keizer
Augustus (wiens kroon en mantelslip nog zichtbaar zijn) met zijn gevolg in aanbidding
voor de hem verschijnende Maria met het Kind voorstellen. Het geheele raam
waarvoor deze compositie bestemd was, kan vier lichten breed geweest zijn, de
Sibylle en haar maagden zouden daarvan dan de twee rechtsche hebben moeten
vullen. Het temperabeeld met hetzelfde onderwerp in de Weensche Akademie, hangt
met de teekening ten nauwste samen en vergemakkelijkt ons de reconstructie. De
zeer groote zorgvuldigheid van uitvoering geeft aan de teekening in deze groep wel
een bijzondere plaats. Toch meenden wij, na langdurige aarzeling, tot de attributie
aan Vellert over te moeten gaan. De lijn is niet zoo vast als het totaal aspect zou doen
vermoeden en iets van de regelmatigheid der dichte arceeringen zagen we in de
teekening naar het bad-meisje in het Louvre wier neus-, mond- en kin-behandeling
men wel terug vindt in het overigens wat geidealiseerd gelaat der jonge vrouw met
den papegaai. De eigenaardige lijn die bij de Sibylle en de meest vóór staande vrouw
het gezichtsprofiel met het week-slappe open mondje vormt zullen we ook op latere,
gesigneerde teekeningen nog aantreffen, terwijl we een ornamentdetail als het aan
een bal bevestigd drieblad reeds van Vellert's ornamenlale prenten - in het bijzonder
van den Lucas Maria schilderend - kennen. Met de vrouwenfiguren van nos 3, 1, 4,
en ook met die van 2 heeft het gevolg der Sibylle talrijke punten van aanraking.
Een teekening die tot de zoo juist besprokene en meer nog tot het tempera-beeld,
in nauwe betrekking staat, bevindt zich in de verzameling van het Louvre (no 18,879
Duitsche school). De houdingen der Sibylle en van keizer Augustus, van den op den
rug gezienen hoveling vinden wij op het Weensche schilderij weer. De eveneens op
den rug geziene jonge krijgsman rechts roept door zijn houding en de wijze waarop
hij zijn zwaard omvat, Vellert's in ons tweede artikel gereproduceerd prentje van
1522, den Man met het wapenschild, in de gedachte. Zelfs is er in het lijnengestel
wel iets dat aan no 3, de teekening in Frankfort, herinnert. Toch verbieden de buiten
verhouding zware omtreklijnen, de houterige handen, aan Vellert zelf te denken.
Een overtrek van een vroege teekening van zijn hand acht ik echter waarschijnlijk.
De techniek komt met die der meeste nu behandelde teekeningen overeen:
penteekening op grijs geprepareerd papier, witte hoogsels.
6. Charlemagne staande tusschen twee kolommen, fragment in Weimar,
Grossherzogliches Museum, te oordeelen naar de foto van Braun (no 79551, Dürer)
door welke de teekening mij slechts bekend is, met de pen, op
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Afb. 4. DIRICK VELLERT: HET OORDEEL VAN SALOMO.
(Teekening in het Londensch Prentenkabinet),
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grijs geprepareerd fond; witte hoogsels. De vrij botte diagonalen waarmee de ruitjes
der ramen gegeven worden als in het raam van no 3. Een vrij zwakke teekening aan
wier eigenhandigheid men zon kunnen twijfelen.
7. Oordeel van Salomo (afb. 4). Londen, Prentenkabinet, 0.0.9-4; Cornelis
Engebrechtsz; 0,485 × 0,367; penteekening; donker bruine inkt op donker groenig
geprepareerd fond; witte hoogsels. Volgens vriendelijke mededeeling van A.M. Hind
in 1824 aan het Museum gekomen uit de Payne-Knight Collection. Boven met
Vellert's ruitje van 1517, met zijn Christoforusprentje en met de teekening van 9 Mei
1520 vergeleken. In de Revue de l'Art ancien et moderne heb ik haar betrekking tot
een glasraam in de Parijsche kerk van St. Gervais behandeld.
Nog te vergelijken: de knielende moeder met de vrouw die Bathseba den brief
reikt op no 2 en met de vrouw die het bakje aandraagt op no 3; haar profïelkop met
de rechts vóór zittende vrouw op de laatste teekening; de troonhemel en zijn
opgebonden draperie met bedhemel en opgebonden gordijn van no 3. De staande
moeder draagt, evenals een der vrouwen op no 5, een vogel die het meest op een
papegaai lijkt, op haar rechter hand. De pseudo-klassieke architectuur die de figuren
in een schoone hooge ruimte plaatst - een dergelijke werking wordt in de Münchener
Aanbidding der Koningen met het inschrift Henricus Blesius op dezelfde wijze door
de hooge ruïne verkregen - is met veranderingen ontleend aan Dürer's houtsnede der
Voorstelling in den tempel (B. 88) uit het Marialeven.
De knielende moeder en het bovenlijf van de links vóórzittende grijsaard zijn
gecopieerd (door middel van overtrek?) op een teekening met de kruisafneming in
het Louvre. De teekening is zeer bot uitgevoerd en vooral het opzetten der witte
lichten geschiedde uitermate ongevoelig. Ze zou dan ook de vermelding nauwelijks
waard zijn zonder de twee mansfiguren rechts die vroeger onmiddelijk den naam
Bles zouden hebben doen uitspreken en daardoor onze groep met de werken die zich
om de zoo juist genoemde Münchener Aanbidding groepeerden, nogmaals in verband
brengen.
Ik heb tegenover Salomo's oordeel Vellert's aan het eind van een vorig artikel
aangekondigde gesigneerde teekening van 1523 (af b. 5) voor zijn prent van 1525
geplaatst. De teekening behoort natuurlijk onder de werken der twintiger jaren
besproken te worden. Daar echter de techniek van het blad: donker geprepareerd
papier waarop met zwarten inkt en witte dekverf de teekening is aangebracht, aan
de tot nu bekende zekere werken van onzen meester vreemd is, maar tevens geheel
dezelfde als die van Salomo's oordeel en de ermee samenhangende groep, werd ze
reeds nu afgebeeld. Men vergelijke bovendien Petrus' kop met de koppen der twee
beulsknechten.
8. Nood Gods (af b. 6). Haarlem; Jhr Ch. van de Poll; 0.128 × 0.225;
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zuivere penteekening. zwarte inkt, afgebeeld in Kleinmanns' teekeningenwerk.
Figurenrijke compositie die wel aan Metsys' Antwerpsche Beweening herinnert en
waarschijnlijk daardoor aanleiding werd dat in den linker beneden hoek de naam
‘Quinten Metsys van Bredael’ werd geschreven. Een der fraaiste werken van deze
groep. De figuur der van smart spichtig geworden Maria, der handenwringende Maria
Salomé rechts zijn van groote tragische werking. Poppig daarentegen is de geknielde
Maria Magdalena en evenmin gelukkig is Christus' hoofd. De overeenkomst met de
hiervoor behandelde teekeningen is niet onmiddellijk opvallend door het volkomen
gemis aan geprepareerden grond en witte hoogsels die de draperie aanmerkelijk
plegen te verzwaren. Te vergelijken zijn echter toch: de kop van Maria en vooral het
rond kinderkopje links boven haar met de vrouw die zich over Maria buigt en het
kinderkopje op no 3, welke teekening overigens met veel minder zorg werd uitgevoerd;
Maria Magdalena met de vrouw welke Bathseba den brief aangeeft op no 2; de Jozef
van Arimathea links met no 6, niettegenstaande daar de handen veel slapper zijn.(1)

Afb. 5. - DIRICK VELLERT: Petrus op het Water.
(1) Voor copieën naar of doortrekken van vroege Vellert-werken houd ik nog vijf teekeningen
waarvan er drie: een ontmoeting van twee krijgsoversten, een Manna-regen en een Sabynsche
Maagdenroof in het Berlijnsch Prentenkabinet onder het werk van Vellert liggen. Van de
twee overigen, die beiden episoden uit de geschiedenis van Esther te zien geven, bevindt er
zich één in het Dresdensch Prentenkabinet (Braunfotographie, no 215, Lucas van Leyden).
De andere, die wel de beste is, zoodat men haar ook wel voor een zwak eigenhandig werk
zou kunnen houden, wordt in de portefeuille met vroegste Nederlandsche teekeningen van
het Amsterdamsche Prentenkabinet bewaard. De laatste teekening heeft, meer dan die in
Dresden, punten van verwantschap met de Leidsche school, en wel in het bijzonder met het
door Dülberg bekend gemaakte teekenwerk van den glasschilder Pieter Cornelisz. Kunst,
den zoon van Cornelis Engebrechtsz en, volgens van Mander, Lucas van Leyden's leermeester
in de glasschilderkunst. Hen zijner teekeningen - voor onze vergelijking niet de nuttigste vindt men gereproduceerd (Pl. 99) in Moes' Oude Teekeningen van de Hollandsche en
Vlaamsche school in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
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Afb. 6. - DIRICK VELLERT: Nood Gods.
(Teekening in het bezit van Jhr. Ch. van de Poll, te Haarlem).

Het spreekt vanzelf dat het bijeenbrengen van al deze gelijkvormigheden niet veel
waarde zou hebben indien niet bij alle hier behandelde teekeningen - die der Bathseba
misschien uitgezonderd - ook de ductus der lijn groote overeenkomst vertoonde. Die
lijn kenmerkt zich reeds als in het latere werk van Vellert door haar nerveuze
bewegelijkheid - men zie de vingers der handen - en wordt slechts zwaarder en
langzamer waar ze, misschien ten behoeve van den glasschilder, groote vakken
duidelijk wil begrenzen of schaduwen dieper wil maken. De draperie is dikwijls
onklaar als in de vroegste werken der twintiger jaren. Zoo wijzen we, voor we eenige
werken
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om de teekening van 9 mei 1520 rangschikken, op de overeenkomst der
plooibehandeling in die teekening met die der Beweening. Waar de wijde gewaden
van Maria en Maria Magdalena op den grond zich kreuken en Christus' mantel den
bodem raakt is het warrelspel der lijnen volkomen hetzelfde. Een in een
vraagteeken-achtig spiraaltje eindigende lijn onder de over Christus' rechterknie zich
vormende plooien zal men geheel in het opgenomen kleed der handen wringende,
rechts op de Beweening, terug vinden.
Reeds vroeg in de twintiger jaren raken wij, zooals wij zagen, op een vaster terrein
door de zoo juist genoemde teekening welker beschrijving we nu, naast de afbeelding,
geven en die we, met een vijftal andere werken, tot een tweede groep vereenigen,
(nos 9-14).
9. De Heilige Drieëenheid met rechts en links Mozes en Petrus, in een rijk
geornamenteerde triomfboog (afb. 7) Parijs, verzameling Edm. de Rothschild, 0,260
× 0,200, zuivere penteekening, zwarte inkt, geteekend met het monogram D * V;
gedateerd 9 Mei 1520. Uit een ornamentaal oogpunt is de teekening van zeer veel
belang door haar grooten rijkdom aan motieven. Reeds bijna alle vormen door Vellert
in later jaren gebruikt, komen voor in een jaar waaruit van de Duitsche kleinmeesters
nog geen ornamentprenten bekend zijn. Merkwaardig rijp zijn reeds de geadosseerde
griffioenen wier lichamen, als die der phantastische vogels op ‘G. I’'s groteske, in
een slakkenhuisvormige winding eindigen, en rijp ook is de volkomen symetrische
opbouw van het geheel. Allerlevendigst bewogen zijn reeds de op dolfijn of rank
rijdende putti en amoretten. Slechts dierkop-eindigingen en hangend doek komen
nog niet voor, daarentegen wel het later alleen bij ‘G. I’ te vinden halvemaansgezicht
en, op den buik der vier gelijkvormige kandelabers die het bouwsel kronen, het
eigenaardig schub-ornament dat ook slechts even in de groteske van ‘G. I’ verschijnt.
Een monumentaal gebruik der vormen, een groote klare beweging, treffen we nog
niet aan. Merkwaardig onhandig is in dit opzicht in het basement, de plaatsing, in
een dubbele lange rij, van niet minder dan acht-en-twintig S-spiralen.
Ook bij de figuren, we wezen er reeds op, is klaarheid en groote zwaai in de
drapeeringen nog ver te zoeken. Tal van kleine dikwijls zonder veel reden zich
verdikkende lijntjes trachten vergeefs den plooienval aannemelijk te maken. Het
verschijnsel is te opvallender wanneer men bijv. het ruitje van 1517 opmerkzaam
bekeken heeft. De plooival is daar slechts door enkele lijnen gegeven, omdat een
overvloed van lijntjes strijdig is met een goede glasschildertechniek en de donkerten
door het korrelig grisaille konden worden aangeduid. Blijkbaar heeft hier de teekenaar
de netheid van drapeering van den glasschilder moeten leeren.
Zeker zou de taak van hem die, bij gebreke aan signaturen, zou moeten
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bewijzen dat dezelfde hand die in 1517 het ruitje schreef, drie jaar later de figuren
der Heilige Drieeenheid, van Petrus en van Mozes teekende, niet gemakkelijk zijn.

Afb. 7. - DIRICK VELLERT: De Heilige Drieëenheid, Mozes en Petrus.
(Teekening in de Verzameling Edm. de Rothschild, te Parijs).

Dat deze teekening voor een glasraam bestemd was, komt mij niet
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waarschijnlijk voor. Voor een houtsnee-blazoen, als dat van het St. Lucasgild, lijken
mij hare afmetingen te groot.
Misschien zouden we er een schets in mogen zien voor een dier talrijke tooneelen
welke aan weerszijden waren opgericht in de straten door welke Karel Y den 23sten
September 1520 zijn intocht in Antwerpen nam. De vlug aangegeven figuren zouden
dan bestemd zijn óf om op doek te worden geschilderd óf om, wat ook zeer goed
mogelijk is, in levende beelden te worden vertoond. Dat alleen het jaartal, niet de
datum, in de compositie werd opgenomen, maakt deze veronderstelling die voor de
theorie van het belang der feestdecoratie in den ontwikkelingsgang van het ornament
van waarde zou kunnen zijn, zeker niet minder waarschijnlijk.
10. Verheerlijking van Christus op den Berg Tabor. Budapest, National-Galerie,
17, 20, gereproduceerd in Schoenbrunner und Meder (no 970: Lucas van
Levden-Schule) en blijkens den tekst aldaar ‘feine’ penteekening in donker bister.
Christus staat tusschen Mozes en Elia op een recht uit het vlakke land opsteigenden
heuvel, aan welks voet de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes, in overdreven
gebarenspel, knielen. Op den achtergrond een strand met vele figuren: de
scheepspredicatie?
Hoewel deze teekening voornamelijk door de lange magere figuren op den berg,
wier geheele houding en ietwat karikaturaal uiterlijk wel aan de Leidsche school
moest doen denken, zeer groote afwijkingen vertoont van Vellert's gesigneerde
teekeningen ná 1522, meende ik toch door de heftige beweging der knielende
apostelen, door den met de Gideonfiguur eener verleden jaar in het Berlijnsch
prentenkabinet gekomen teekening overeenstemmenden Johannes, Vellert onder
invloed van Lucas van Leyden te herkennen. Daar alle eigenaardigheden dezer van
Vellert nog niet bekende, men zou het kunnen noemen karikaturale manier in de
gesigneerde teekening van 1520 te vinden zijn, geloof ik dat die meening door de
vondst van deze teekening tot zekerheid mag worden en dat men voortaan ook op
deze uitdrukkingswijze van dit zoo wisselend en zich gemakkelijk aan anderer
vormentaal aansluitend talent, zal moeten bedacht zijn. Zeer merkwaardig is de reeds
uiterst vlugge aanzet der achtergrond-figuren(1). Aan deze twee het laatst besproken
teekeningen zou ik nu tenslotte vier groote kartons die wel

(1) Het zou misschien nuttig zijn twee andere op één blad van het Albertina-werk gereproduceerde
penteekeningen in bistre (Oberdeutsche Schule, XV Jahrh. no 1131), beide in verschillend
formaat en iets velschillende compositie Maria, Anna en het Kind vertoonend, die zich ook
in de Budapester Nationalgalerie bevinden, eens naast dit blad te leggen. In den text tot de
reproductie wordt nog als van denzelfden meester genoemd eene Heilige Familie die op de
tentoonstelling der Burlington Fine Arts Club te Londen voor een werk van Dürer doorging.
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Afb. 8. - DIRICK VELLERT: EPISODE UIT DE STICHTINT. VAN ROME.
(Teekening in het Prentenkabinet te Dresden).
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in den zelfden tijd zullen ontstaan zijn en waarschijnlijk evenmin voor glasschildering
maar veeleer voor de tapijt-ateliers bestemd waren willen doen aansluiten.
11. Episode uit de stichting van Rome (afb. 8).(1) Dresden, Prentenkabinet, sinds
de toeschrijving door Dr. M.J. Friedländer op Vellert's naam, 0,365 × 0,433 (beneden
0,426); watermerk Gothische P, lichtgewasschen penteekening, gevlekt, vormplooien.
De Gothische hoofdletter A boven rechts volgens Prof. J.L. Sponsel wien ik deze
technische mededeelingen dank ‘augenscheinlich’ later, ook het letterteeken beneden
wel niet uit den zelfden tijd.
Het onderwerp is niet duidelijk. Misschien is niet anders dan een ‘Voorspelling
der toekomstige grootheid van Rome’ bedoeld. Ik meen echter bovenstaanden titel
te mogen wagen en daarbij aan de uitspraak der Augures dat Romulus niet Renins
koning van Latium zal zijn, te mogen denken. Dit feit hoewel anders voorgedragen
is behandeld op een der zes tapijten met de stichting van Rome te Madrid(2). De
kartons voor die tapijt-serie worden aan Orley toegeschreven om geen andere reden
dan dat zich in het prentenkabinet te München vier door Orley gesigneerde en 1524
gedateerde teekeningen met de stichting van Rome bevinden. Later zal echter te
onderzoeken zijn of niet de reeks even dicht bij de nu besproken en aan Vellert
toegeschreven teekening staat. De schikking der groote figuren op den voorgrond,
en sommige hunner houdingen, zal dan tevens het oog doen slaan op die andere
beroemde reeks tapijten der Spaansche Kroon de z.g. ‘Deugden en Ondeugden’
waardoor de kartons soms eveneens aan Orley, soms aan Gossaert - om de vele
ornamentale Renaissance-vormen! - toegeschreven worden.
12. Phaeton's val (afb. 9). Dresden, Prentenkabinet, 0,37 × 0,57. De buik der op
den voorgrond liggende vrouw gerestaureerd, overigens als boven. Ook deze
mededeelingen dank ik Prof. Sponsel daar ik de teekeningen slechts ken van de
voortreffelijke groote fotografieën die men mij op het Prentenkabinet maakte.
Rehalve Phaeton's val zijn op de teekening nog tal van gegevens behandeld.
Daarvan herken ik, rechts van den wagen: Icarus' val en Phaeton's in een zwaan
veranderden vriend Cignus, links: een aan handen en voeten geboeid koning, een
figuur die op een der bovengenoemde Madridsche tapijten der Deugden en Ondeugden
als Hero[des] wordt aangeduid, Cleopatra met de

(1) Op het bestaan van deze en de volgende teekening was Prof. Max Lehrs zoo vriendelijk mij
opmerkzaam te maken, toen voor mij een onderzoek naar Vellert's werk in het Berlijnsch
kabinet werd ingesteld.
(2) De tapijten zijn goed afgebeeld in de Valencia's Tapices de la Corona de Espana I, pl. 41-46.
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slang, Apollo met zijn pijlen de dochters van Niobe doodend, en, vermoedelijk, de
honden die den in een hert veranderden Actaeon - men ziet van hem slechts stukken
van een gewei - verscheuren. Neptunus, Mercurius, een bazuinblazende engel plotseling een herinnering aan de Apocalypse? - en twee godinnen, allen gevleugeld,
zien, op wolken staande, al deze menschen en hun straffen aan. Voor een tapijt in
een reeks deugden en ondeugden ware dit een bruikbaar karton.
De toeschrijving van deze twee teekeningen aan Vellert schijnt mij juist en door
de vondst van het blad der Drie-eenheid moeilijk meer betwistbaar. Met de kennis
der werken van 1523 en volgende jaren alléén is er veel, vooral in de drapeeringen,
wat verwondert en niet alleen verklaard kan worden door het zeer groote formaat en
de daarmee gepaard gaande vluchtige uitvoering. Met alle hier behandelde vroege
werken vergeleken - in het bijzonder met de onder nrs 9 en 10 behandelde - passen
de teekeningen echter geheel aan het eind der door ons gevormde reeks. Het
lijnenstelsel is volkomen hetzelfde. De sierlijkheid der op den rug geziene jonge
vrouw met de lange vlecht, van den van zijn wagen tuimelenden Phaeton ook wel,
doet nog aan enkele vroege figuren uit de eerste groep terugdenken. Slechts door de
reeds zwaarder geworden vormen - de dikke vrij korte beenen zijn in de latere werken
voor zijn figuren kenmerkend - wordt een uitzicht gegeven op Vellert's lateren stijl.
Het meest onmiddellijk treffend in de beide teekeningen is weder de beweging.
Het schijnt wel of daaraan alles - dikwijls met goeden uitslag - opgeofferd werd. In
Phaeton's val doet de warrelklomp der vier schichtig geworden jonge paarden bij
den meester iets als een Rubens-temperament vermoeden. Van de bewegelijkheid
der Antwerpsche, der Zuid-Nederlandsche kunst, vinden wij in Vellert's werk al zeer
vroege stalen. Men zou óók hier, en niet alleen in de vormen van zijn ornament,
waarschijnlijk den invloed der Italianen kunnen naspeuren. Lucas van Leyden's
voorzichtig-schilderende, alle virtuositeit en ‘chic’ missende lijn, is er langzaam en
ras-echt Hollandsch bij.
13. Steekspel (afb. 10). Amsterdam, Rijksprentenkabinet, Duitsche teekeningen,
grootste boogie 0,217 m., grootste breedte 0,396 m. Penteekening, bruine inkt.
Voor een tribune waarin, door zijn gevolg omgeven, een vorstelijk paar is gezeten,
bekampen elkaar twee edelen terwijl links en rechts ridders, knechten en muzikanten
de kampplaats vullen. Op den achtergrond, links, schijnt voor een kerkportaal het
huwelijk der twee personen te wier eere dit tournooi plaats vindt, te worden
ingezegend, terwijl rechts de feestmaaltijd wordt opgediend.
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Afb. 9. - DIRICK VELLERT: PHAËTON'S VAL.
(Teekening in het Prentenkabinet te Dresden).
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Afb. 10. - DIRICK VELLERT: STEEKSPEL.
(Teekening in het Amsterdamsch Prentenkabinet).
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Met de zoo juist besproken teekeningen zijn de punten van overeenkomst talrijk.
Men lette, behalve op het totaal aspect der lijnenwarreling, op de groote
gelijkvormigheid der vrouwenhoofden waar de oogen met zulk een vreemde expressie
instaan, op de gelijke behandeling der paardekoppen, op kleine details als
gebouwen-omtrekjes op den achtergrond. Men vindt altijd dezelfde nerveuze - en
toch soms weer wat slappe, als op glasgeteekende - lijn.
Een moderne hand schreef op de achterzijde van het blad Lucas Cranach. Werkelijk
treffen we hier voor de tweede maal wel eenige - hoewel nog geringe - Duitsche
invloeden aan. De beide muzikanten links en daarvan voornamelijk de op den rug
geziene tamboer, lijken niet Nederlandsch. Ze brengen ons de woorden in herinnering
die Dürer in zijn reisverhaal bij de beschrijving van den ommegang te Antwerpen
op zondag na Maria-hemelvaart gebruikte: ‘Do waren auch auf teutsch viel Pfeiffer
und Trommelschläger. Das ward Alls hart geblasen und rumorisch gebraucht.’(1)
Het zijn echter juist die figuren wier vergelijking met Vellert's etsjes van October
1523 en Maart 1525 (B. 15, 10, 17), met den tamboer met het kind (B. 17) vooral,
de toeschrijving waarschijnlijk maakt. Ook in andere opzichten trouwens is het
verband met Vellert's prentwerk, juist met die etsjes en met het Dolfijnmannetje (B.
13, in ons eerste artikel afgebeeld) van 1522, hier duidelijker dan in de beide vorige
teekeningen. Het karikaturale tintje dat we in die prentjes aantreffen, vinden we ook
hier in de ruiters en voetknechten die het gevolg der strijdende ridders uitmaken, in
het aan weerszijden der koningstribune over de omheining zich rekkende profanum
vulgus. Een geestiger teekening van den meester is mij niet bekend.
14. De macht van Venus (afb. 11)(2) Londen, Prentenkabinet, 1905-10-19-11;
0,277×0,384; teekening met een vermoedelijk vrij stompe rietpen; bruinachtige inkt;
het op een beschadigde plaats aangebrachte jaartal 1424 zal wel aan een verkeerd
lezen van wat er vroeger stond(3) toe te schrijven zijn.
Boven, in het midden der teekening, wordt de Godin vereerd op een altaar dat in
een open Renaissancetempeltje zooals er op Vlaamsche tapijten van dien tijd wel
meer voorkomen, geplaatst is. Een harer aanbidders drinkt haar zelfs uit een wijnkruik
toe. Links en rechts, en over de geheele lengte van het blad beneden geven dan het
Parisoordeel en de daaruit gevloeide oorzaken van den Trojaanschen oorlog, een
beeld van haar macht.

(1) Dürer's Tagebuch der Reise in die Niederlände, ed. Lange und Fuhse, pag. 118.
(2) Ik leerde de teekening het eerst kennen door een fotografie welke de Heer Jules Destrée mij
vertoonde en toestond hier te doen reproduceeren.
(3) 1523 of 1525? Duidt de naam Adam van Ort onder dat jaartal soms aan dat de teekening in
het bezit geweest is van den zeventiend'eeuwschen Antwerpschen schilder van dien naam?
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Afb. 11. - DIRICK VELLERT: DE MACHT VAN VENUS.
(Teekening in het Londensch Prentenkabinet).
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Hoewel de dikkere lijn en de misschien nog haastiger teekenwijze een van de drie
vorige werken wel afwijkend totaalaspect veroorzaken, zal men, wanneer men het
met mijn laatste toewijzingen eens is, ook deze teekening als Vellert's werk willen
aanvaarden. Vooral een vergelijking met het steekspel, met welks symetrisch plan
het ook overeenkomt, moge overtuigend zijn; reeds alleen door de wijze waarop
oogen, neus en mond vluchtig werden aangegeven.
Meer nog dan de drie vorige teekeningen, doet deze zich voor als een ontwerp
voor een tapijt-karton. De wat volle compositie, de vorm der architecturen, het
plaatsen van namen naast de figuren der hoofdpersonen, het wijst alles in die richting.
Dat het onderwerp voor de tapijtweefkunst geschikt geoordeeld werd is bekend.
In 1522 werd den Brusseler tapijtwerker van Aelst door de Gouvernante opdracht
gegeven voor zeven tapijten met de geschiedenis van Troje(1). Dat Vellert het
Brusselsch atelier voor die reeks patronen leverde is door niets bewezen. Toch komt
het mij niet verkeerd voor ook met die mogelijkheid rekening te houden.
Over Vellert's door mij vermoedde betrekkingen tot de tapijtwevers hoop ik later
in staat te zijn meer zekers aan te voeren. Dat de meester zijne werkzaamheden niet
alleen aan de glasschilderkunst ten goede deed komen, blijkt uit een reeds door
Pinchart medegedeelde(2) maar nog niet met Vellert in verband gebrachte archiefplaats.
Het heet daar dat wegens in de jaren 1516 en 1517 gegeven opdrachten betaald is
aan ‘Diedericke Jacopssone, schildere van Antwerpen, die, bij bevele van den
generaals, geschildert hadde zekere patroonen van den zeiveren realen van Spaingnen
ende andere om die onzen heere den Coninck te thoenen: VI s VIII d. gro.’
Ik acht het zeer waarschijnlijk dat de sierlijke zilveren reaal van 1517 welke op
de eene zijde het groote wapenschild van Spanje en Oostenrijk, op de andere de
insignien van het Gulden Vlies draagt en welke de Antwerpsche muntmeesters
‘hebben doen wercken ende munten bij ordinancie ons alregenedichste heeren des
conincx van Castilliën enz. om te gebruycken in zijner genaden voyagie van
Spaengnen’, naar Vellert's door Karel goedgekeurd patroon zal zijn uitgevoerd(3).

(1) J. Guiffrey, Histoire de la Tapisserie, pag. 166. Ook tournooi-tapijten komen in de
Verzameling van Margaretha van Oostenrijk voor. Guiffrey citeert (pag. 200) uit den in 1523
voor haar opgestelden inventaris: Six pièces de tapisseries de personnages de tournoi.
(2) Revue de la Numismatique Belge, IIe serie 3, pag. 400.
(3) Het muntje is o.a. heschreven en afgebeeld hij Alkemade, De goude en zilvere gangbare
penningen der Graaven en Graavinnen van Holland. Pl. XLI, no4, en hij van der Chijs, De
munten der voormalige Hertogdommen Braband en Limburg van de vroegste tijden tot aan
de Pacificatie van Gend. (Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap
XXVI, I), p. 235, pl. XXIV, 1.
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Voor het oogenblik willen wij echter het moeizaam werk der attributies staken om
over te gaan tot de beschrijving der vrij talrijke, meestal gesigneeerde teekeningen
uit Vellert's middeltijd, welke mij na Glück's opsomming bekend zijn geworden.
Uit de in ons volgend artikel het eerst te bespreken reeds even genoemde serie van
achttien teekeningen(1) welke onder sterken invloed van de hem, zooals we zagen,
door Dürer zelf geschonken houtsneden der Apocalypse, in het jaar 1522 of 1523
moeten zijn ontstaan, geven we echter alvast van ééne de afbeelding. Voor den belager
der hier verdedigde toeschrijvingen een Parthen-pijl.
(Wordt voortgezet).
N. BEETS.

(1) De bij Glück, pl. V, afgebeelde Marteling van den Apostel Johannes, is het tweede blad in
die reeks.
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Afb. 12. - DIRICK VELLERT: DE OPENING VAN HET VIJFDE ZEGEL.
(Uit de reeks der Apocalypse).
(Teekening in de Verzameling Edm. de Rothschild, te Parijs).
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Huldeblijk aan dr. A. Kuyper
album ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag aangeboden,
ontworpen door den heer Jac.Ph. Wormser
DE zuivere pennekunst heeft helaas haar tijd gehad en dat is wel jammer, want als
wij zien wat die zeventiend' eeuwsche meesters bijv. Van den Steene, Morante,
Moreau vermochten, dan was dit waarlijk der moeite waard. Geen na gepeuter van
de vaardigheid der kloosterbroeders, geen imitatie van teeken- of drukwerk, maar
eerlijke, degelijke schrijfkunst. De letters waren tot een harmonisch ding naast elkaar
gezet, de rijen regelmatig en strak, de halen met een mooi verloop, de krullen met
een aangename zwierigheid; het geheel was een uiting van schoonheid in eenvoudige
schrijfkunst, er was niet naar getracht iets anders te geven, maar slechts om in simpele
lettervorming en verdeeling het mooiste te maken wat te bereiken was, en daarbij
geheel blijvende binnen het kader, dat de schrijfkunst stelt.
Het is hier thans niet de plaats de oorzaken te onderzoeken waardoor dit pennewerk
langzamerhand in verval geraakte, en het schoonschrijven dat hoe langer hoe minder
als een kunstvol ambacht werd beoefend. Tegen het einde der vorige eeuw echter
werd de calligraphie weder als een beroep opgevat, en stelden schoonschrijvers hunne
bekwaamheden op nieuw ten dienste van het publiek, dat voor opdrachten, oorkonden,
feestalbums een fraai geschreven en versierde pagina wenschten; helaas dit werk
kon niet meer halen bij de pennekunst der zeventiend' eeuwers, het was de renaissance
der renaissance maar er zat geen leven meer in.
Of de oorzaak moet worden toegeschreven aan de aanvragen en eischen van het
publiek, dan wel aan de schrijvers zelf, zal moeilijk zijn uit te maken; misschien was
het ook de geest van den tijd, die hen dit werk deed maken van weinig persoonlijk
karakter. Zij schreven Gotisch en zeventiend' eeuwsch, letters met schaduwkanten
en hoofdletters in goud met roode krullen, als uit een getijdeboek gesneden; kortom
zij maakten alle stijlen evenals dat in meubel- en schilderkunst gebruikelijk was.
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De hervorming echter op het gebied der versierende kunsten, zij heeft zich ook op
dat van den schoonschrijver doen gelden, de denkbeelden omtrent boek- en
paginaversiering, zij wijzigden zich, en men ging trachten zijn schrifturen hiermede
in overeenstemming te maken.

Monogram Dr. A.K.

Een oorkonde, werd in plaats van de imitatie van een oud handschriftpagina, weder
een stuk zuiver decoratief werk; verdeeling, kleurharmonie, overeenstemming tusschen
tekst en versiering, al deze dingen kwamen nu in ernstige overweging; men zocht
naar eenheid in de geschreven pagina, evenals men ter zelfder tijd meerder schoonheid
in een gedrukte bladzijde wilde brengen.
De herleving van het boek met al wat daar aan vast is, als lettervormen, grafische
ornamentatie, bindkunst en bandversiering, zij gaat geheel samen met den opbloei
der schrijfkunst, zoo zelfs dat niet zelden een combinatie van beide ontstaat. In
beginsel is dit wellicht niet zoo zuiver, daar de mechanische aangebrachte letter
bezwaarlijk geheel in overeenstemming te brengen is met de door penseel of pen
gemaakte versiering, maar vele specimini uit den begintijd der boekdrukkunst, waarbij
roode en blauwe initialen de pagina verlevendigen, zij bewijzen de mogelijkheid van
een goede harmonie.
Bovendien zijn er in dezen tijd van haast en snelheid dikwijls overwegingen, die
niet immer uitvoerbaar maken, wat men zich zelf als de beste oplossing zou denken,
en is men veelal genoodzaakt zijn plannen naar de omstandigheden te wijzigen.
Wij weten uit ondervinding dat de opdrachten tot maken van oorkonden,
gedenkalbums, enz., die op een bepaalden dag aangeboden moeten worden, meermalen
slechts kort voor dien datum inkomen, waardoor het onmogelijk is, het dikwijls zóó
uit te voeren, als men wenschte, en vaak den tijd zelfs ontbreekt tot ernstige
overweging.
Ik wilde dit even voorop zetten, daar het mij noodzakelijk lijkt, bij het beoordeelen
van een werk niet alleen met het resultaat rekening te houden, maar ook met de
omstandigheden waaronder het gemaakt moest worden, en al moge men mij
toewerpen, dat een kunstenaar zich niet moet laten dwingen, regeeren, zelfs
influenceeren, door bijkomende zaken en alleen laten leiden door zijn eigen
conscientie en schoonheidsgevoel, daar kan ik dit misschien

Onze Kunst. Jaargang 7

191
in eenigermate toestemmen voor de vrije schilderkunst, al zal de schilder ook daarbij
nog wel eens (wij denken aan portret-opdrachten), eenige consideratie met andermans
wenschen moeten houden; doch met de nijverheidskunsten is dit heel zelden het
geval en beslissen, zoo niet de lastgevers, dan toch de omstandigheden en de finantiën
mede in de wijze van uitvoering.

TITELBLAD ontworpen door JAC. PIL WORMSER,
uitgevoerd door JAC. PH. WORMSER, P. VORKINK en J. DE MEYER.

***
Zoo maakte de zeer omvangrijke arbeid het den heer Jac.Ph. Wormser, den
ontwerper van het album voor Dr. A. Kuyper, onmogelijk, het geheel als
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schoon schrijfwerk op te vatten en uit te voeren. Wij mogen het betreuren, daar het
ongetwijfeld grooter eenheid aan het geheel zou gegeven hebben, maar kunnen het
begrijpen, en billijken waar het aantal namen, opdrachten, enz. zeker een ontzaglijken
arbeid had vertegenwoordigd, waar de tijd toe ontbrak. Hij trachtte thans in
materiaal-werking, in verhouding, in kleuraspect zijn schoonheid te zoeken.

LEZENAAR ontworpen door P. VORKINK,
uitgevoerd door K. BOONSTRA.

De letterkeuze en pagina-verhouding met den daarmede samenhangenden bladspiegel
en margeverdeeling waren in deze dus het uitgangspunt.
Om nu, zooals wij reeds opmerkten, zooveel mogelijk de afstand tusschen de fijne
scherp gesneden letter en de handversiering te vermijden, gaf de heer Wormser de
voorkeur aan een type dat, hoewel ten onzent betrekkelijk weinig gebruikt, (in
Engeland past men het meer toe), zich het best met geteekende initialen en
omlijstingen verdraagt.
De ‘Egyptienne’ is een zeer simple letter, onversierd en daarbij mooi zwart van
werking op een pagina; het lag dus eigenlijk voor de hand dat de heer Wormser zich
déze koos, in verschillende corpsmaten voor meerder of minder sprekende gedeelten.
De groote van een pagina, werd vastgesteld op 36 bij 15 cm. breedte, deels
aangewezen door de perkamentmaat, daar men het vel voor meerdere stevigte, dubbel
gebruikte; een verhouding van 4 bij 5 dus, waarbij een margeverdeeling van 4, 6, 8
en 10 een goede bladspiegel deed overblijven. De breedte hiervan in aansluiting tot
de gekozen letter leidde weder tot het drukken in twee kolommen.
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BAND, ontworpen door JAC. PH. WORMSER
Uitgevoerd door C.J. MENSING, Drijfwerk van G.H. LANTMAN.

Ter veraangenaming van de pagina zijn hier en daar de kapitalen en ook de uitgangen
in blauw of rood aangebracht, terwijl provincie- en gemeentewapens, door heldere
kleuren, door wat goud en zilver, het algemeen aspect verhoogen. De decoratieve
vormen, noodwendig blijvend in het heraldisch karakter, zijn zoo streng mogelijk
gehouden. Meerder kleur, rijker vormenweelde kon de heer Wormser in enkele
hoofden, sluitstukken, monogrammen en het titelblad betrachten. Hier was hij geheel
vrij, en kon hij zijn

Onze Kunst. Jaargang 7

194

Afb. 2. - Albumblad in waterverf geteekend op zwaar Hollandsch papier door H. ELLENS.

Afb. 1. - Albumband in bruin leder met rood leder ingelegd en versieringen in hand vergulding.
Ontworpen door H. ELLENS, en gebonden door JOH. KREITAG. (Firma WED. BRONSVELD, te
Amsterdam).
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Afb. 3. - Albumblad, ontworpen en geteekend door H. ELLENS.
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ornamentale gaven den teugel vieren. Blad- en rank-motieven omsluiten in zwierige
lijn de opdracht, en vormen een smaakvolle entourage om de hoofden. Door hunne
kleurensamenstelling, rood, blauw, goud en wat groen op het gelige perkament,
herinnerend aan de enluminures van oude manuscripten, domineeren zij echter niet
ten koste van den gedrukten tekst, wat de bijgaande reproducties wellicht zouden
doen vermoeden, waarin het toonverschil en de kleurwaarde geheel verloren zijn
gegaan.

Fig. 5. - Albumband in bruin leder mel handvergulde versieringen, ontworpen door J.L. VAN
ISHOVEN en uitgevoerd door JOH. FREITAG.
(Firma WED. BRONSVELD, te Amsterdam).

Bepaalde de inwendige versiering zich tot titelblad, entêtes, sluitstukjes en wapens,
bijzondere zorg is bovendien aan den band besteed.
Voorop stond ook hier om degelijk materiaal te gebruiken, dat op zich zelf reeds
een goede werking waarborgt. Ook hier vinden wij reminiscensen terug uit goeden
hand werktijd: zijn de bladen aaneengenaaid op stevige ribben, sluit een bestikt
kaptaalbandje kop en staart van den rug af, beslaan de dekbladen uit stevig eikenhout,
zijn verhoogde knoppen op de beide platten aangebracht, om schaven te voorkomen,
enz., enz. De rug zelf is van dof hertsleer, het plat van gebruind kalfs, met
blindstempels, koperen parelranden en in metaal gevatte knoppen versierd. In
hoofdzaak is hierbij getracht door kleur, door speling van licht en donker, en door
verdeeling en verhouding, een aangenaam aspect, te krijgen. De metalen parelranden
en een band van uit de hand mat geperste kleine ornamentaties omsluiten een midden
vak, dat in een zeer geslaagde ornamentale vulling, eveneens in enkel blinddruk, den
naam van den jubilaris in gouden letters omvat.
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Fig. 4. - Sluitvignet H. ELLENS.

De saillante punten, (echter alweer minder de aandacht trekkend dan op de foto) zijn
de kruispunten der banden, de knoppen, waarop het boek rust. Hier is een combinatie
getroffen tusschen ivoor, roodkoper met heldere bloed-
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koralen en mat zilver. Het rood koper verdraagt zich in tint geheel met het gebruinde
kalfsleder, terwijl het zilveren vierkantje even naar voren schittert.

Afb. 6. - Albumblad ontworpen en geteekend door J.L. VAN ISHOVEN.

In hoofdzaak heeft de heer Wormser bij dit album getracht door goed materiaal, door
degelijke bewerking, iets te maken dat er solide en voornaam uitziet. Het is niet een
omvangrijken arbeid van sierkunst die ons overbluft, maar een werk dat door de
logische gedachtengang in deze tijden van valsch effectbejag, een aangenamen indruk
maakt.
Het lijkt ons billijk bij een dergelijk omvangrijken arbeid, naast den ontwerper,
ook zijn verschillende medewerkers te vermelden. Zoo hadden de heeren P. Vorkink
en J. de Meyer een niet gering aandeel in de uitvoering der ornamentaties, komt C.J.
Mensing de eer toe als maker van den band, en G.H. Lautman hierbij weer in het
bijzonder als drijver der zilveren en koperen versieringen: terwijl, hoewel men gewend
is steeds het werk van een drukker te negeeren, wij de prestaties der firma Roeloffsen
en Hubner in deze niet over het hoofd mogen zien.
De lezenaar die bij het album werd aangeboden, is naar een ontwerp van den heer
P. Vorkink, door den heer K. Boonstra uitgevoerd in palissanderhout, ingelegd met
ebbenhout en ivoor. Ook hierbij is meer naar goede materiaalwerking dan naar
uitvoerigheid van ornamentatie getracht.
R.W.P. DE VRIES JR.

Nog twee jubileum-albums
- Afbeeldingen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, geven de banden, titelbladen, opdrachten en
sluit-vignet weer van twee albums, het eene door de Vereeniging lot bevordering
van de Vakopleiding in Nederland en het andere door de Directeuren der
Ambachtsscholen, den Heer H.J. de Groot, inspecteur van het Middelbaar
teekenonderwijs, aangeboden ter gelegenheid zijner 25 jarige werkzaamheid bij dat
onderwijs.
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Antwerpen
Tentoonstelling van den kunstkring Vie & Lumière, van 18 tot 26 Maart
zaal Forst
Indien Vinck, Cap en soortgelijke eerzame handwerksgezellen ooit eenigen goeden
roep gehad hebben onder de schilders, dan hebben deze hen nu totaal vergeten of
vinden geen woorden verminderend en kleineerend genoeg om hun diep misprijzen
voor hun werken lucht te geven. Maar elke school komt vroeg of laat aan de beurt
om den weg naar het land der vergetelheid in te slaan of achteraf gezet te worden. 't
Is de dwingende wet van het vroegere en van het hedendaagsche snobism, in dezen
tijd gedreven door de pers en door het publiek, dat volgt. Blijkbaar echter vermogen
deze beiden niet te onderscheiden tusschen de figuren eener zelfde school en boekt
ze zonder nader onderzoek kollcktievelijk op het zwart register. Nochtans gelooven
ze al zeer eklektisch te zijn door Mertens en Claus op hetzelfde plan te plaatsen. Men
spille vooral zijn tijd niet met aan deze estheten uit de eerste rijen eenig voortbrengsel
van nieuwere inspanning of van pogingen tot herschepping te toonen! Om niets!
Terwijl zij gelooven gebroken te hebben met alle verouderde kleingeestigheid,
beginnen zij opnieuw met de betwistingen en de gevechten omtrent school enz. die
voorheen zooveel kleur bijzetten aan de opening van een tentoonstelling en den
inhoud der strijdschriften zoo verlevendigden. Een studie van de ophemelingen en
de verguizingen ontstaande bij de geboorte van elke school overtuigt iemand, dat
evolueeren een behoefte van de kunst is. Deze evolutie gebeurt niet bij sprongen en
schokken maar geleidelijk en onophoudend gelijk de bewegingen van een uurwerk.
De dilettant, de snob, het naar zijn pers luisterende publiek heeft geen oog voor die
nauw merkbare ontwikkeling, zooals zij haar werk verricht in overeenkomst met de
langzame uitingen van ons ras; hij voelt zich alleen getrokken tot de school van zijn
tijd en blijft haar verknocht bij uitsluiting van alle anderen. Want hij stelt alleen
vertrouwen in wat hem als het ware door schoolonderwijs eigen geworden is; daar
hij bovendien noch smaak noch kracht genoeg bezit om na te denken, noch tijd om
te gevoelen of zelfs nauwkeurig te zien, laat hij zich vooral leiden door het uiterlijk
voorkomen van een werk. Voor de romantiekers moest een schilderij bruin van toon
zijn; God weet wat al gewildheden, vreemd aan alle kunst, de realisten op het doek
eischten; voor het oogenblik zijn de impressionisten aan het woord en verplicht helder
te schilderen. De kapel is dus met haar bewondering gereed zoodra er melkachtige
of grauwgrijze verfvegen binnen een rechthoekige omlijsting te vinden zijn. Eigenlijk
biedt de ontwikkeling der kunst haar hoogste genieting slechts aan de enkelen, die
der schilderen weerga zijn...
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Maar het zijn, eilaas, de snobs alleen niet, die de golvende lijn der evolutie doen
stremmen. Schilders van derden rang, wien een zin voor kleuren, voor poëtische
bezigheid, voor de heden ten dage zoo licht te verkrijgen lokale beroemdheid
aankleeft, loopen de kunst in den weg. Zij leven en
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tieren ten koste van de sterkere persoonlijkheden juist als zekere gele luizen de
schoone blauwe kevers, om wier pooten zij hangen, het loopen belemmeren. Zij
leven van de sterken en van den arbeid dier sterken, want, op den keper beschouwd,
beteekent iemand volgen zooveel als dat men nooit aan zijn zijde gaat. De plaatsen
aan zijn zijde zijn voor degenen, welke op hunne beurt werken aan de evolutie der
schoonheidsleer. Maar hoe ook zouden onze duizenden van schilders allen een
welomlijnde, welafgeteekende persoonlijkheid kunnen bezitten? Daar zit het hem:
wat aangevangen met die duizenden schilders, elk gemiddeld leverende twee stukken
per maand! Moest overigens de smaak voor het landschap afnemen, dan zou hun
getal verwonderlijk snel slinken. De moeilijkheid om een maatstaf te vinden voor
de waarde der kunstwerken, was oorzaak dat ontallijke drommen kunstbeoefenaars
van vaak sterk te betwijfelen aanleg aan kwamen rukken.
Laat ons meer bepaald van een betrekkelijk nog jonge school spreken, waartoe de
tentoonstelling van Vie et Lumière gerekend wil zijn, ik bedoel: het impressionnism.
Twee punten zijn het kort begrip van de geschiedenis dier school: 1o behoefte aan
lucht en licht, 2o ontdekking, ganschelijk door de rede en het verstand, weliswaar,
en niet door het gevoel, van de verdeeling der toonen. Evenals het symbolism in de
letterkunde, heeft het impressionism zijn dagen van glorie gekend; vooral het boek
van Camille Mauclair gaf aan de schilders dezer groep reden van bestaan en een
soort van uiterst voorrecht.
Maar sedert het verschijnen van dit boek zijn er nog vele meer in het licht gekomen,
welgemeende; wij hebben veel nagedacht, veel gemijmerd, langs onderscheidene
wegen zijn voormannen opgedaagd; ten laatste heeft de schrijver van hooger vermeld
boek zijn opmerkelijk artikel over het Dilemna in de Schilderkunst gegeven. Dit
laatste is krachtig van vele kiemen gelijk een ingekalfde buik van Breughel en, schoon
er niets afdoende in besloten is, kan het beschouwd worden als de eindpaal van de
bewuste periode. Waarom biedt ons Vie et Lumière geen enkel van diezelfde kiemen
of andere? Niet weinig belang zou het ons inboezemen! Een innerlijke behoefte
dwingt ons tegenwoordig aan nieuwe pogingen verkleefd te zijn en ze te volgen; er
ligt in den mensch terecht misprijzen voor het afleggen van loten en het plaatsen van
stokken. Daar zijn al te vele eigenaardige en vaak schoone dingen te zien, die ons
den tijd en den lust benemen om nog aandacht te schenken aan die late
onderkomelingen van het impressionism.
Er is slechts éen enkel gewin aan te teekenen: hij die het ergst dweepte met het
impresso-pointillisme heeft zijn stelselmatig stippelen vaarwel gezegd. George
Morren heeft een boschgezicht waarin de stippen onderling voldoende verbonden
zijn om voor het oog te verdwijnen. Claus behoudt zijn koelen, kalmen, zuiveren
kijk op landschappen en woningen; hij wil geen afbreuk doen aan de wijze van zien
die hij voor vast heeft aangenomen; het is goed werk en welbekend. George Buysse
drijft de impressionistische manier in alle eerlijkheid door, zonder stelselmatig te
zijn. Zooals hij ze ons te zien geeft hebben wij inderdaad vele gezichten en
mosselschuiten gezien.
Aloïs de Lact is een neo-romantieker, zijn werk spruit voort uit persoonlijke
gewaarwordingen. Zijn Huisje brengt de eerste naïeve en teedere werken van den
kunstenaar te binnen. Wij drukken hem op het hart tot deze schoone gevoelens terug
te keeren; een schoone toekomst ware voor hem dan weggelegd. Alles wel ingezien,
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zal de toekomst wel weten te scheiden het kaf van het koorn bij de gister, heden en
morgen werkende kunstenaars. Wellicht zal zij eenige namen opschrijven onder
degenen die wij hier vermelden:
Mevrouwen Paula Derman, Anna de Weert, Mejuffrouwen Jenny Montigny, A.
Wallaert, de beeren O. Coddron, R. De Saegher, Gustaaf de Smet, A Hazledine,
Modest Huys, R.-H. Mouks, Willem Paerels, Henri Roidot, Fritz van den Berghe,
Jan van den Eeckhoudt, Edmond Verstraeten.
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Tentoonstelling der ‘scalden’ kunstkring Antwerpen maart
Deze tentoonstelling vindt telken jare groote belangstelling omdat zij blijk geeft van
ernstig pogen. Het wel van een bouwmeester als den heer Van Reeth zou zelfs in
een tentoonstelling van grooter waarde niet onopgemerkt voorbij gaan. Laat ons in
het midden laten of het wel overeenkomt met de overlevering, dat een zinnebeeld
verwerkt wordt in de vormen van een woning, of in het gewilde archaism dat blijkt
uit een gebouw waarvan de geest herinnert en moet herinneren aan de levensopvatting
van den ouden Breughel. Overigens is het bekend dat in de bouwkunst de schakels
der overlevering sterk gesleten zijn en dat het opwellen van andere, nieuwe bronnen
te wachten staat. Eigenlijk is alle nog overgebleven overlevering samen te vatten in
wat de logiek, niets dan de naakte logiek der mannen uit de voorgaande eeuwen in
ons heeft vastgelegd. Moet men nu aannemen, dat de hedendaagsche bouwmeester
zeer vrij, vrijer dan elk ander kunstenaar mag zijn? Wat het archaism aangaat is er
maar een enkele reden te vinden: de ontwerpen van den heer Van Reeth schijnen ons
even modern te zijn als Breughel zelf, waargenomen door het oog van den verfijnden
kultuurmensch.
Deze ontwerpen in fraaie waterverfschildering toonen ons verschillende kijkjes
in en eenige kamers van een aangenaam huis. Daar zijn eenvoudig opgevatte
tegelvloeren, lambrizeeringen, plinten en muren in goudgeel, bruin en blauw. De
bouw van zulk ‘Breughel-huis’ zou zeker niet tegenvallen.
Wij hebben over den heer Verhées gesproken in deel VIII van dit tijdschrift.
Enkele stukken zijn merkwaardig, zoo van Joors, een goed portret; van C.H. Dee,
bloemen in waterverf, de eenen in blauwe en mauve toonen, de anderen geelachtig
en frisch, velen kunstrijk en smaakvol uitgevoerd. Nog te vermelden werken van de
Wit, Verbraken, Dupon, Strijmans, Pollmann, ofschoon niet van allereerste
hoedanigheid. Hier ontbreekt ernst, daar doorvoeldheid, elders stemmige en
stemmende omgeving, verder nog rechtzinnigheid.
Emiel Vloors, een schilder van meer dan gewone begaafdheid, vertoont zediglijk
een slanke bronzen schaal, klein maar kostelijk beeldhouwwerk, waardig van den
degelijken en fijnen kunstenaar.
Als voorzitter van de ‘Scalden’, stelt de heer Baetes telken jare enkele van zijn
fraaie medaljes tentoon.
Wellicht - wellicht, want schoon is de teekening niet, - zouden wij smaak vinden
in des heeren Delrue toespraak tot de Beotiërs zooals hij die kleedt in de gedaante
van een monsterachtige spin, waaronder een bijtend opschrift, indien zijn werk hem
maar het recht gaf, zoo aanmatigend te zijn; nu doet hij ons slechts denken aan de
ietwat kinderachtige uitlatingen van Wiertz tegenover de verbaasde kritiek. Wij
kennen betere teekening van dezen dekorateur, die overigens niet zonder verdienste
is.
JAN DE BOSSCHERE.

Uit Brussel
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In den kunstkring tentoonstelling van Emiel Claus (14-31 maart 1908)
De tentoonstelling van Claus is een der kunstgebeur lé nissen geweest van dezen
langen, doodschen winter. Eigenlijk kwam ze in het lentebegin met de vroege
bloemen, de jonge knoppen en de eerste stralen van de zon. De tentoonstelling van
den schilder bij uitstek van het licht en de zon, was de voorbode van de mooie dagen.
En deze expositie viel samen met de verschijning van het geestdriftige en weelderig
geïllustreerde boek, dat de Meester-schrijver Camille Lemonnier (bij den uitgever
Van Oest) aan den Meester-schilder, den beminde van Phoebus-Apollo gewijd heeft;
want heeft deze niet zijn Cottage te Astene onder het teeken van den Lichtgod gesteld
en Zonneschijn gedoopt? Vóor ons bezoek bij Claus hadden we het werk van
Lemonnier gelezen en het was als een voorbereiding - een
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hartelijke opwekking tot het genot dat ons wachtte in de groote zaal van den
Kunstkring. Het was het meest indrukwekkend ensemble van werken, dat de even
krachtige als vruchtbare meester ooit voor het publiek heeft gebracht. De katalogus
noemde niet minder dan 70 nummers, schilderijen en studies - vertolkingen van het
blonde, vette, lichttrillende land van Vlaanderen en indrukken die hij uit Venetië en
de omstreken van de stad der Dogen heeft meegebracht. Deze laatste zijn, indien niet
de schoonste, in ieder geval de eigenaardigste en meest onverwachte van de werken
die door den stralenden kunstenaar werden tentoongesteld, dien men den lichtgevende
of lichtdragende zou kunnen noemen. - Claus is Canaletto op zijn eigen gebied gaan
verslaan! Verleden jaar had ik mij in September, op mijn vele tochten naar Chioggia
en de Eilanden, vóor die feeënpracht, dien bovenaardschen toover van het licht in
den hemel en op het water, dikwijls afgevraagd wie de schilder zou zijn, in staal om
dien grilligen glans, van dat bijna verbijsterendverblindende licht weer te geven...
En zie, nu is die toovenaar gevonden! En laten we bekennen dat het procédé van
Claus zich op bewonderenswaardige wijze leent tot de weergave van die feeëriën,
die men zich niet kan verbeelden als men ze niet heeft gezien en die - ik herhaal het
- zoo onwaarschijnlijk lijken, dat ze een ongeloovigen glimlach zullen hebben
geroepen om de lippen van meer dan een bewonderaar van den grooten artiest, voor
die studiën, die hij meebracht van de Lagune. En toch is hij nooit waarder, nooit
oprechter geweest! Na Canaletto heeft alleen Turner getracht om in zijn kunst te
wedijveren met die Venetiaansche verlichting... Ach, dat Dogen-Paleis, die Salute,
dien Torcello (rose reflex) - die Chioggia, - die zee en dien hemel - van
onuitspreekbare doorzichtigheid, die apotheose van kostbare steenen, - van vlammen
schietende gemmen! Deze serie alleen zou voldoende zijn geweest om dezen nieuwen
triomf van Emiel Claus te wettigen. Maar er waren ook ‘Zichten’ van het land, waar
hij woont, van zijn eigen terrein op de verschillende uren, gaande langs het geheele
gamma der meest subtiele tonen, langs de meest verfijnde toonschaal van licht, in
de verschillende jaargetijden, - op alle uren. Een veertigtal licht uitstralende doeken
waar de virtuositeit van den meester zich tempert en veredelt door ingehouden tranen
van liefde. Er ontbraken aan deze zonnige synthese van het schoone land van
Vlaanderen enkel een paar menschenfiguurtjes -van die kleine koewachtertjes of
smakelijke boerinnetjes - een schilderachtigen Leieveerman, die Clans zoo schoon
te schilderen placht en die hij nu zeker nog beter schildert. Eén enkel kwajongenskopje
in dit weelderig landschapsgeheel, deed ons betreuren dat er niet wat meer jongens,
meisjes, - mannen waren tusschen heel dien rijken, sappigen plantengroei.

Jubilaeum-tentoonstelling van de ‘Libre Esthétique’ (1 Maart-5 April
1908)
De ‘Libre Esthétique’ vierde den 25en verjaardag van haar stichting of liever van de
stichting der ‘Twintigen’ den Kunstkring, waaruit ze is voort gesproten, door een
even eigenaardige, als belangrijke expositie. 25 Jaar! Wat is er na dien dageraad van
strijd en verschil van meening al geen doek beklad! In zijn belangrijk voorbericht
van den kataloog, wijst de heer Octave Maus, de kranige en heel artistieke bestuurder
van de ‘Libre Esthétique’ op den weg dien ze aflegden, de posten die ze veroverden
- de positie die ze thans bekleeden: ‘Alors que les portes des musées semblaient
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devoir rester rigoureusement fermées aux révoltés qui osèrent proclamer
l'indépendance de l'Art, voici que l'esprit nouveau illumine peu à peu les galeries
publiques. Une salle entière vient de leur être consacrée an Musée de Bruxelles: Et
la clarté que dégagent ces impressions de lumière a imposé pour les présenter aux
visiteurs, l'obligation d'une décoration spéciale’. De tentoonstelling vereenigde werk
van bijna elk van hen, die men eertijds de ‘Twintigen’ noemde. Min of meer beroemde
Impressionisten verkeerden er in goede buurschap met hun Belgische ‘Verbondenen’
‘Stippelaars’ en andere. Einde-
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lijk nog enkele Belgische en vreemde kunstenaars: Veteranen en nieuwelingen, wier
talent en streven den eigenlijk gezegden Twintigen sympathiek was en die mede
bijdroegen tot den glans en het prestige dezer expositie en zoodoende een retrospectief
en historisch karakter boden, dat er niet de minste aantrekkelijkheid van was. Het
ging hier bijna om een synthese van de kunstbeweging der laatste vijf-en-twintig
jaar, in België en in Frankrijk. En wij stonden hier tegenover een keur, want op de
218 nummers van den kataloog, waren er maar weinig middelmatige! Noemen we
hier, de rangschikking van den laatste volgend: Mevr. Mary Cassatt, wier Kopje
Thee, een der opzienbarende stukken geweest is van de expositie, edel van
kleurschakeering in rozen-toon. Frans Charlet was er met een Gezicht van Marken.
Emiel Claus slechts met éen enkel doek, een Zonsondergang, aangezien het
Kunstverbond op hetzelfde moment een geheel zijner werken aanbood aan de
bewondering van het publiek. Charles Cottet, van wien ik vooral de prachtige
teekening Afscheidsmaal verkies. Edgar Degas met zijn zoo veelzijdig besproken
Danseressen, die hij zeker op een niets minder dan conventioneele wijze heeft gezien.
William Degouve de Nunques met zijn zeer ‘troublante’ winterlandschappen, in dien
zin dat hij een der eersten geweest is om weer te geven de teeder-intieme zij van het
seizoen, dat hij met liefkozende oogen gezien heeft, wijl het door anderen enkel als
bar en ruig wordt gevoeld. Henry de Groux, wiens pastels ons altijd edele daden en
legende-helden in de herinnering riepen. Maurits Denis, aandoenlijk en bevallig als
een Italiaansche Primitief, met zijn Maand van Maria, Madonna in bloeienden Tuin,
Eerste Communie, wiens teekeningen en studies men tevens niet verwaarloozen
moet.
James Ensor, een van hen die eertijds bij de kritiek 't meest in de knel geraakten,
treedt heden beslist als een meester op -een Groote met zijn verbazende studiën van
licht. 't Komt ons voor of Léon Fréderic bezadigder begint te worden en zelfs
eenigszins banaal, zoowel ten opzichte van uitvoering als conceptie; - 't is correct, 't
leent zich uitstekend voor gravuur, maar ik betreur zijn vroegere Ader, waaruit de
Krijtkoopman zijn Hoogstraat, zijn vier Leeftijden van den Landman, het Volk zal
de zon zien lichten, de Beek, en zooveel andere meesterstukken zijn gevloeid.
Met genoegen zagen we weer En écoutant du Schumann van Fernand Khnopff,
heel mooie, harmonieuse, bezonken schildering van opperste voornaamheid, op de
aangrijpende wijze behandeld, die bij 't onderwerp past. Twee stukken van Laermans,
niet van zijn beste werk, maar wel van zijn beste teekening.
Uitstekende dingen van George Lemmen, - een heele serie, waarin deze lang
aarzelende en onrustige schilder, eindelijk zichzelf heeft gevonden, rustig, krachtig
- geheel bevrijd van alle invloeden van mode en snobisme.
Xavier Mellery, een mysticus, een heremijt, beminnend de eenzaamheid - in
overpeinzing, is op bijna aandoenlijke wijs weer voor ons verschenen met zijn innig
geconcentreerde suggestieve kunst, die leven en zinnebeeldige beteekenis meedeelt
aan schijnbaar levenlooze dingen, als die Deuren en die Kast. Een woord van lof
komt mede toe aan den Schoenlapper van Karel Mertens, prachtig en van een edel
koloriet, waarmee hij ons tot hiertoe niet verwend had.
Claude Monet hebben we met eenige belangrijke teekeningen weergezien.
De Blauwe Stoep van Georges Morren tellen we onder de meest eigenaardige en
eerlijkste doeken onzer luministen-dichters van het blanke, teere rose-azuur. Auguste
Oleffe stelde een heel lofwaardige Borduurster tentoon. Van Jean Peské merkte ik
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een teekening op voor het portret van den dichter Fontainas. Van Robert Picard, een
Figuur, die van een ernstig streven in de goede richting en zelfs van grooten
vooruitgang getuigt. Raffaëlli, een der berucht-beroemde kunstenaars van eertijds,
die alles deden en alles durfden, was er met zijn Herstelde Zieke, een der parelen uit
de Octave Maus-verzameling te Elsene.
Auguste Renoir sloeg in het Salon een goed figuur met vier zijner teekeningen en
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vier van zijn beroemde doeken, Felix Vallotton met zijn Voorlezing, de Spanjaard
Zuloaga met een zijner beste stukken Pepito en zijn Bruid, waarvan het koloriet aan
Goya en Velasquez deed denken. En vergeten we vooral den Vlaming van Strydonck
niet, wiens Boogschutters, die hij eertijds te Machelen schilderde, altijd een krachtig
en sappig werk blijven.
Van de zijde der niet te bekeeren impressionisten en stippelaars, was er Theo van
Rysselberghe, een van hen die op de beste en meest persoonlijke wijze partij weten
te trekken van een procédé, dat er naar neigt om alle manieren gelijkvormig te maken,
alle eigenaardige toets te supprimeeren en lederen kunstenaar zijn stempel, zijn stijl,
zijn eigenaardig cachet te ontnemen. Hoewel we blijven gelooven dat van
Rysselberghe nog veel eigenaardiger werk geleverd had als hij niet al te gelijkmoedig
in het voetspoor der heeren Seurat en Signac was getreden, is zijn talent als kolorist
en teekenaar toch van dien aard dat hij ons dwingt hem te erkennen, in spijt van dit
ondankbaar en ergerlijk procédé! Hij was er met een reeks teekeningen en drie goede
doeken, waarvan onder de eerste het Portret van Mevrouw Eugène Demolder bijna
even belangrijk als zijn schilderwerk was.
A.J. Heymans een tweede tot de stippelmethode bekeerde Vlaming, exposeerde
een Ontwaken van de Hoeve, in helder-blijden en niet van gevoel ontblooten toon.
Niettemin behooren we tot hen die de oude manier van dezen
Meester-landschapschilder en vertolker van de Kempen verkiezen.
Noemen we verder nog Signac, Jan Toorop, Valtat en Vuillard.
Het beeldhouwwerk was vertegenwoordigd door twee meesterstukken van Auguste
Rodin: de Kus en St. Jan de Dooper, een Beethoven en een Droomer van den
teeder-gevoeligen Victor Rousseau. Drie goeie dingen van Van der Slappen,
waaronder een bronzen buste van den dichter Emiel Verhaeren, een studie naar een
Olifant van Gaspar, een heel belangrijke en van goede houding getuigende inzending
van Paul du Bois: een Blinde en een Portret van Willem Charlier.

In de koninklijke galery,
heeft Victor Abeloos, een andere zanger van den Vlaamschen bodem, weiden
tentoongesteld vol schapen en runderen, vaak door slaperige riviertjes en droomige
kanalen onder hemelen als een luchtheveling doorkruist, alle krachtige en breede
bladen, waarvan die in het kleinste formaat echte, gezonde poëzie behelsden. We
herinneren ons vooral zijn Zonnestraal, Herkauwende Koe, Roo koe en dan nog
enkele van die fijne wazige stukjes zoo fijn en vloeiend van atmosfeer, die hij
Vesper-nevel, Hooioppers en Wilgen gedoopt heeft. Eindelijk zijn Onweer, waarin
Abeloos zich een even knappe dier- als landschapschilder betoont en waarin hij een
pathetische noot doet trillen. Beslist een der verdienstelijke tentoonstellingen van
dezen winter.
G.E.
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Matthijs Maris
Naar aanleiding van het stukje over het stadsgezicht van Matthijs Maris, het Souvenir
d'Amsterdam, in de vorige aflevering van dit tijdschrift gepubliceerd, vernam ik van
welingelichte zijde de volgende waardevolle toelichting: Tijdens het beleg van Parijs
waren Jacob en Matthijs Maris om geld verlegen en Thijs werd dus gedrongen om
ook iels te maken dat verkocht kon worden. Hiertoe gaf men (dat was dus Artz) hem
een photographie (dat wil dus zeggen het door de weduwe van Artz genoemde
stereoskoop-plaatje) om een onderwerp te hebben.
Aan deze omstandigheid dankt men een meesterwerk.
G.H. MARIUS
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Boeken & tijdschriften
Illustrirte geschichte des kunstgewerbes herausgegeben in verbindung
mit Wilhelm Behncke, Moriz Dreger, Otto V. Falke, Josef Folnesics, Otto
Kümmel, Erich Pernice und Georg Swarzenski, von Georg Lehnert verlag
von Martin Oldenbourg in Berlin s.w. 48 vollständig in 8 abteilungen mit
zahlreichen abbildungen und über 100 tafeln preis jeder abteilung mk.
4.25
In dezen tijd van alom ontwakende belangstelling voor de onde en nieuwe
kunstnijverheid, zal een werk als dit zeker veel nut kunnen stichten. Het is populair
opgevat, d.w.z. geschreven op een wijze, die ook voor het grootere publiek
verstaanbaar en genietbaar is, al wordt daardoor in geenen deel af breuk gedaan aan
de degelijkheid van den inhoud.
Zooals in de laatste jaren in veelomvattende kunsthistorische boeken meer en meer
gebruikelijk wordt, werken hier meerdere deskundigen aan de uitgave mede; ieder
kiest de stof, waarmee hij het best vertrouwd is, en bewerkt deze, onder het toezicht
van een algemeenen leider, naar een vooraf vastgesteld plan. De waarborgen tot het
verkrijgen van een in alle onderdeelen betrouwbaren tekst, worden hierdoor natuurlijk
veel grooter; daartegenover staat de moeilijkheid om de verschillende deelen in hun
onderling verband te houden, behoorlijk in elkaar te doen sluiten - en daarbij mogelijke
tegenspraak te voorkomen.
Voor zoover wij uit de vier thans verschenen afleveringen kunnen opmaken, zijn
deze bezwaren hier vrijwel uit den weg geruimd. In de dertien eerste hoofdstukken
worden na een algemeene inleiding, achtereenvolgens behandeld: de voorhistorische
en oudoostersche tijd; - de ‘vorklassische Zeit’ (Mykene, enz.); - de klassieke oudheid;
- de vroeg-christen tijd; - de middeleeuwen; - de vroege Renaissance.
Over een definitief oordeel moeten wij ons vooreerst nog onthouden - maar toch
willen we al dadelijk zeggen, dat de verschenen afleveringen een zeer gunstigen
indruk maken. De tekst schijnt ons over 't algemeen bevattelijk en zonder onnoodigen
ballast gesteld, vooral met het oog op de practische bruikbaarheid van het boek; - de
illustraties zijn overvloedig en wel verzorgd. Zelfs de kleurdrukken - die ons voor
reproductie van schilderijen nog steeds een gruwel zijn - blijken hier voor de
afbeelding van gebruiksvoorwerpen meermaals vrij genietbaar. Weefsels, glasramen,
aardewerk, waarvan de kunstwaarde niet zoo uitsluitend op fijne nuanceering berust
als met schilderijen wèl het geval is, komen in deze reproducties meestal tot hun
recht.
Een kleine opmerking houde de uitgever ons hier ten goede: ongaarne zagen wij,
dat onder de afbeeldingen niet steeds vermeld staat, wáár de origineelen zich bevinden;
in vele gevallen kan dit een kostbare aanwijzing zijn. Wij vertrouwen dat er b.v. in
de inhoudstafel alsnog in deze tekortkoming worde voorzien.
Wij wenschen deze betrekkelijk zéér goedkoope uitgave in vele handen, - vooral
van de jongere kunstnijveren, die hier op zeer geschikte wijze hunne kennis verrijken
en hun smaak ontwikkelen kunnen.
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Die mode menschen und moden im neunzehnten jahrhundert nach bildern
und kupfern der zeit ausgewählt von Dr. Oskar Fischel - text von Max
von Boehn 1818-1842 Munchen, verlags-Anstalt F. Bruckmann a.g. 1907
in 8o geïllustr.; ingen.: Mk. 4.80; geb.: Mk. 6.Het is, op 't eerste gezicht, niet zeer duidelijk, wat mode met kunst te maken heeft;
maar wanneer men, bij 't bladeren in dit zeer rijk geïllustreerde boekje, prenten
ontmoet van Ingres, Schwind, David, Gavarni, Menzel, Madou, enz., - krijgt men al
dadelijk den indruk, dat hier naar méér dan naar het verzamelen van curiositeiten
werd gestreefd. We krijgen hier een brok costuum-geschiedenis, die ook voor den
kunstenaar en den historicus haar belang heeft, even goed als die uit vroegere eeuwen.
Wij zijn
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er fataal toe geneigd om de crinoline's en chapeaux-bas onzer overgrootouders
superlatief belachelijk te vinden en met misprijzen te bejegenen - en toch zijn zij een
teeken des tijds, evengoed als de hennins of de chaussures à la poulaine van 't
Bourgondische hof. En wie weet wat men over vijfhonderd jaar zal bieden om een
der authentieke kleedingstukken machtig te worden, die wij sedert lang met anderen
rommel hebben opgeruimd...
Dit boekje blijft een document voor den smaak van een tijd, waaruit veel leering
valt te putten, al is het dan meest in negatieven zin. Het kan tevens een waarschuwing
voor ons zijn: juist wanneer we in die ouwerwetsche toiletten iets aardigs vinden,
blijken het eenvoudige en ongezochte modellen te zijn, waarin men de natuur het
minst geweld heeft aangedaan. Onze toonaangevende schoonen kunnen dus weten
in welke richting zij de mode zullen te leiden hebben, wanneer zij niet wenschen,
dat onze naneven zich even vroolijk maken over ons, als wij over onze oud-tantes.
B.

The Burlington Magazine
W.H. James Weale bespreekt in het Februari-nummer Memlinc's Passie-schilderij
in het Museum te Turijn. Verschillende kritici hebben getracht te bewijzen, dat dit
niet het schilderij is, dat aangeboden werd aan het boekverkoopers-gild te Brugge.
Aangezien dit een uit historisch oogpunt belangrijke vraag is, was het een nuttig
werk alle feitenmateriaal bijeen te brengen, hetgeen Weale hier doet.
Dezelfde schrijver geeft wenken voor een betere inrichting van museum-katalogi,
daarbij in het bizonder lettend op den nieuwen katalogus van de National Gallery te
Londen.
Het Maart-nummer van dit tijdschrift brengt de reprodukties van twee geteekende
landschappen van Rembrandt uit de Chatsworth-verzameling van den hertog van
Devonshire. De redakteur C.J. Holmes geeft een bijschrift.
Van een Hollandsch medailleur en schilder uit de XVIe eeuw, die zijn werk teekende
met de letters S T E - H , spreekt een artikel van G.H. Hill. Men heeft uit deze letters
de barbaarsch-klinkende naam Stephanus Hollandicus willen maken, maar de
veronderstelde beteekenis van de letter II is reeds daarom onwaarschijnlijk, omdat
de genoemde kunstenaar, die eerst in Holland en later in Engeland werkte, zijn
portret-medailles van Hollanders in zijn vaderland gemaakt, dus vóór zijn vertrek
naar Engeland, reeds met de letter H teekende. Men kan niet aannemen, dat hij zich
reeds toen in Holland als Steven de Hollander zou hebben aangeduid.
The Burlington geeft vele reprodukties naar het opmerkelijk werk van dezen
kunstenaar, wiens persoon tamelijk raadselachtig is.
De redakteur Holmes schrijft over den oorsprong van drie schilderijen van Albert
Cuyp. Een studie van drie ossen en een geit, thans in het bezit van de Londensche
kunsthandelaars Dowdeswell, diende blijkbaar daarvoor als grondslag. Waarschijnlijk
schilderde Cuyp deze studie direkt naar de natuur. De drie schilderijen, die hij er op
bazeerde zijn: een stal met vee in het Brusselsen Museum (no 141); verder de herhaling
van dit schilderij met kleine wijzingen, tot onlangs in de verzameling-Rudolf Kann;
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ten slotte een schilderij in het Rijksmuseum (no 746), waar het stal-interieur voor
een landschappelijke omgeving heeft plaats gemaakt.

Gazette des beaux-arts (Maart)
De Gentsche konservator L. Maeterlinck houdt zich bezig met een onderwerp reeds
vroeger door hem in andere publikaties aangeroeid: het verband lusschen de
oud-Nederlandsche schilderkunst en de kamers van rhetorijke. Hij toont de
wisselwerking van beide kunst-uitingen aan. Onder de schilders, die den invloed van
de tooneelkunst van zijn tijd onderging, rekent hij den geheimzinnigen meester der
vrouwelijke half-figuren. Hij bespreekt de vraag of men dezen anoniemen meester
mag vereenzelvigen met Lucas d'Heere, een hypothese, waarvoor hij vele gronden
kan aanvoeren.

The studio
van Februari bevat een artikel over Frans Courtens door Fernand Khnopff.
C.G.
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De collectie Six en de aanwinst eruit door het Rijksmuseum
MET het overnemen door den Nederlandschen Staat van een deel der collectie Six,
is er een aanmerlijke gaping ontstaan in een der oudste en kostbaarste
schilderijverzamelingen van ons land. De collectie Six heeft nauwe betrekkingen
met Holland's kunsthistorie; de schilderijen, die ervan den kroon uitmaken, zijn
betrokken uit de eerste hand; ze brengen in herinnering de vriendschap-relatie s
tusschen den dichterlijken, kunstminnenden voorvader van dit geslacht, Jan Six, en
den allergrootsten der hollandsche meesters - de portrctten, die Rembrandt van dien
Amsterdamschen burgemeester-poeët en zijne moeder maakte, deden wel bovenal
de collectie Six vermaard worden over de gansche wereld. Intusschen, al is het
kwantum thans aanzienlijk verminderd door beschikking van enkele erven, die hun
aandeel in deze kunstschatten wenschten te realiseeren, in kwaliteit is het totaal der
verzameling er niet zoo voelbaar door geschaad. Want, wat als het uitgelezen deel
kan worden aangewezen, is achtergebleven in het bekende huis op de Heerengracht
van Prof. J. Six. Als van het belangrijkste blijft daar altijd nog te noteeren: het
Briefschrijfstertje van Terborch, een schilderijtje, als een kleinood tusschen de beste
producten der 17e eeuwsche hollandsche kunst, zoo vlekkeloos in zijn teeder-scherpe
uitvoerigheid en afgerond van compositie, als een kunstuiting grootsch in het fijne;
een Maneschijn van Alb. Cuyp, voornaam en ernstig, van een diepen doffen kleuraard,
statig als een Claude Lorrain; een uitnemende Saenredam, de Buurtkerk te Utrecht,
van een ranke teekening en volrijp in de ijle, nuchtere kleur; een deftig Stilleven op
naam van J.Dz. de Heem, sonoor van kleurwerking; een zeer boeiend, stemmingsvol
hollandsch Winterlandschap van Isaac van Ostade; een Strandgezichtje van Adriaen
van de Velde, zoo fijn-gevoelig en atmospherisch, als deze later in het zoetelijke en
gemaniereerde verzeild geraakte schilder er maar weinig zal gemaakt hebben; een
voor hem nogal omvangrijke verbeelding van een Maannacht aan een breed water
door Aert van der Neer, gloeiend zonder
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overtollige zwarten in de schaduwkleuren; een verrassend stout portret van Mierevelt,
dit wel zeker geen atelierwerk, als er zooveel voorkomt in de productie van dezen
toen zeer gezochten portretschilder. Dan nog zijn er uitmuntende stalen van voorname
oud-hollandsche kunst als van Brekelenkam, van der Heyden, Berckheyde, Hackaert,
Maes, E. van de Velde, Bol. Verder eenige interessante vroeg-oudhollandsche
portretten, en nog wel meer zou er bij te noemen zijn, als er een volledig lijstje moest
worden opgemaakt. Voegt men hieraan toe, buiten de vijf Rembrandt's, het Straatje
van Vermeer, en het levensgroote Ruiterportret van Potter, - zijn laatste werk en van
voornamer schoonheid dan de Stier uit het Mauritshuis - dan moeten we wel tot de
conclusie komen, dat, ongerekend de Vermeer, bij deze schifting der collectie, het
Rijk niet met den grooten buit is gaan strijken.
Dit valt allereerst te constateeren bij inspectie van het overgebrachte deel der
collectie Six naar het Rijks-Museum. Voor het overige hoeven we hier niet in
beschouwingen te gaan treden over de kwestie der aankoop, om die te verdedigen
of te bestrijden, ('t welk trouwens nu zeer te onpas zou zijn) noch trachten uit te
meten de rekbaarheid eener nationale trots en gehechtheid aan de kunst van eigen
bodem, tegenover den eisch van groote oilers uit de schatkist. Wáár is het, dat tegelijk
met den Vermeer 38 andere schilderijen moesten overgenomen worden. Aan deze
beschikking der verkoopers viel niet te tornen. En onder dezen sleep van het
‘Melkmeisje’ (of de Keukenmeid als de oude titel is) zijn er enkele, als kunstwerk
van beslist minderwaardig gehalte, terwijl de meerderheid slechts zeer matig
elementen inhield om het gewicht der vertegenwoordiging van oud-hollandsche kunst
in het Rijks-Museum te versterken. Buiten den Vermeer konden slechts zeer enkele
werken voor uitbreiding van Hollands grootste Museum begeerenswaard heeten;
daarna mocht er wellicht over de aanwerving van verschillende andere bij een
gelegenheids-tekoopaanbieding met niet al te hooge eischen, ernstig beraadslaagd
zijn geworden. Dit alles diene als verklaring, dat we bij dit korte overzicht onze
beschouwingen slechts aan een klein deel der collectie wijden, en van het
merkwaardigste kennis doen nemen door reproductie.
De Keukenmeid van Johannes Vermeer. Stoffelijke hoedanigheid. Het stuk is
geschilderd op doek en nog gespannen op het oude raampje, zonder spieën. Vermeer's
meeste werken zijn op doek geschilderd en, lettende op de buitengewone verzorgheid
van zijn techniek, den opbouw van zijn kleurenstel uit een bepaalden grondtint van
het plamuur, kan deze keus van te beschilderen materiaal wel eenigzins bevreemdend
lijken. Dit is temeer opmerkelijk voor den tijd dier precieuse schilderijbewerkers,
die, strevende naar een ongerepte gladheid in hun werk, steeds het paneel en soms
het koper verkozen. Een
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schilderij was een kostbaar ‘plankje’. Het schilderijtje draagt geen handteekening of
Vermeers bekend monogram; alleen zou men kunnen méénen de sporen ervan te
zien, geheel onderaan in den rechterhoek. Of de letters misschien door een lichte
overschildering van dit plekje vloer verdwenen zijn, het valt op het bloote gezicht,
met het scherpste turen, onmogelijk uit te maken. Verder verkeert het stuk in goeden
staat, al zijn er hier en daar, in den fond vooral, weinig beduidende retouches waar
te nemen. Op het voorhoofd der figuur echter, naar de schaduwzij, schijnt een lichte
beschadiging door bijschilderen te zijn verholpen. Het vormt in het kleurgeheel van
den kop een klein, en uiterst gering opvallend beurs plekje. De maten van het
schilderijtje zijn: 455 h., 41 br.
Kunstwaardig gehalte. De aankoop van dit kleine schilderijtje heeft heel wat
gerucht in den lande verwekt. Er waren vóór- en tegenstanders, in de kunstkringen
zoowel als daarbuiten. Het behoud van een der meest zeldzame en vermaarde
voortbrengselen van Nationale kunst eischte een aanzienlijk bedrag uit de beurs van
den Staat. De koopsom was ook ongehoord hoog; vorige geslachten hadden zich in
de toekomst al zeker evenmin den prijs, die voor zoo'n klein schilderijtje zou worden
besteed, kunnen droomen, als het vervoermiddel zonder paarden en een gesprek van
man tot man over een honderd kilometers afstand. Toch nog moet voor allen de
aankoop een verheugende gebeurtenis wezen, als blijk dat de Hollandsche Regeering
tusschen andere mogendheden minder ongunstig dan voorheen afsteekt in behartiging
der nationale kunstbelangen.
De bepaling der waarden van geld en kunstwerk tot onderlinge in railing, wordt
wel eens ondoenlijk geacht, wijl de waarden zich hier absoluut ongelijksoortig
verhouden van het menigvuldigbare tot het unikum. Het geld heeft een domme
waardekracht, is niets anders waard dan zich zelf, kan met zich zelve verhandeld
worden (de meest waarachtige handel misschien!); een kunstwerk kan door al het
geld der wereld niet verkregen worden; de mogelijkheid daartoe hangt af van
omstandigheden, de koopsom van de wisselende appreciatie's - want, ook kan het
gebeuren, dat het den inruil met weinig gelds zelfs niet waard bevonden wordt. Zoo
heeft dus het geld een feitelijke, het kunstwerk een betrekkelijke en zeer wankele
waardekracht. Toch moet er een norm te vinden zijn voor eenige reeële
waardebepaling. Het geld is louter ruilmiddel en daarop doordenkende, zou het juist
andersom kunnen gezegd worden en eraan een fictieve waarde zijn toegekend. Het
brood heeft reeële waarde voor den dierlijken mensch, het kunstwerk insgelijks voor
den geestelijken mensch. (De voorwaarden van vraag en aanbod mogen hier buiten
bespreking blijven, de noodwendigheid der behoeften tot onderhoud van het beslaan,
tegenover de eveneens natuurlijke, maar meer onbewuste behoeften aan levensweelde

Onze Kunst. Jaargang 7

208
in den mensch). Het opmerkelijk verschijnsel doet zich echter voor, dat tot
bemachtiging van dezen laatsten factor tot levensgenieting, de vraag een bij uitstek
grillige keuze doet blijken, en de waardeschatting van het eene uiterste aldra in het
andere vervalt. Voor 100 jaar werd het Lezend vrouwtje van Vermeer gekocht voor
f 95, een schilderijtje van Gerard Dou daarentegen voor duizenden. Zoo moet er dus
van uit een andere beschouwing een maatstaf gevonden worden voor eenige nadere
bepaling der geldswaarde van een kunstwerk, een vergelijk te stellen zijn bij deze
ongelijksoortige waarden met de vraag; wat offert men door het missen eener bepaalde
geldshoeveelheid tot verkrijgen van iets wat op 't oogenblik begeerd wordt? Wat zal
men gedwongen zijn daardoor te ontberen? En dan laten zich van zelf grenzen stellen,
bij toekenning der geldwaarde van een kunstwerk, hoewel niet scherp afgebakend.
Het moet gezegd kunnen worden: dit schilderij is bovenmatig duur, wijl
generaliseerende, door toetsing aan den algemeenen prijs-standaard van kunstwerken,
in vergelijking met wat van elders nog mogelijk verkrijgbaar is, de draagkracht der
beschikbare fondsen over de wereld zou uitgeput raken. Om een voorbeeld te noemen:
hoe zou in verhouding tot den prijs, die nu voor dezen Vermeer besteed werd, een
werk als de Arnolfini van Jan van Eyck geprijst moeten worden? (Ik neem dit werk,
omdat het hier in aanmerking kan komen als gelijksoortige kunstgrootheid, dat is:
als wonder van schilderen in meest gepurifieerden technischen vorm). Dan moet
worden ingestemd, dat dit eveneens kleine schilderijtje, in gelijken aard van
kwaliteiten, toch onberekenbaar superieur is aan de Keukenmeid en bovendien nog
zooveel kostbaarder om de zeldzaamheid. Het laat zich dan moeielijk taxeeren, maar
de prijs zou tot een fabelachtige som worden opgedreven, tot in de millioenen
beloopen. En... tegen het uitgeven van zooveel geld zou er van een anderen kant met
economische bezwaren verzet komen, en met recht. Daar moeten dus verhoudingen
in acht genomen worden.
Er zijn bij de besprekingen over den aankoop van dit schilderij ook meeningen
gegeven over zijn kwaliteit. Daar werd beweerd, met het doel van aanprijzen, dat
het onder de allervoornaamste werken behoort, die Vermeer heeft voortgebracht.
Mij dunkt, dat hier van overschatting mag gewaagd worden, dat het niet op den
eersten rang is te plaatsen in het oeuvre van Vermeer, dat zelfs onder de drie
schilderijen welke het Rijksmuseum thans van Vermeer bezit, dit in volkomenheid,
in aristocratisch gehalte, achter staat bij het Lezende Vrouwtje uit de collectie van
der Hoop. De tegenwoordige algemeene Vermeer-vereering, is een verschijnsel dat,
oppervlakkig beschouwd, zeer verheugend is te noemen; want de conclusie valt daar
onmiddellijk uit te halen, dat schoonheidsinzicht en kunstsmaak in de hedendaagsche
gemeenschap een zeer hoog peil hebben bereikt! Van de geheele kunstnalatenschap

Onze Kunst. Jaargang 7

t.o. 208

JOHANNES VERMEER VAN DELFT: DE KEUKENMEID, UIT DE COLL. SIX.
(Rijksmuseum, Amsterdam).
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der oud-hollandsche school toch, behoort het werk van Vermeer tot het meest
uitgelezene en de keuring der kwaliteiten eischt hier zulk een aanvoelingsvermogen
en beproefd inzicht van de grondmerken der universeele schoonheid in het kunstwerk,
dat zelfs zij, die zich hun leven lang erop toeleggen kunst te begrijpen, zich altijd
weer terecht hebben te vinden om de ware motieven van den ongerepten, stillen glans
in dit naar het uiterlijk, welverzorgde en propere penseelwerk te herkennen. Er mag
dus aan de tegenwoordige onverdeelde Vermeer-vereering wel wat critisch zelftoezicht
toegewenscht zijn! De naakte schoonheid, zij verschijnt in de kunst van den Delfschen
Vermeer, en het is begrijpelijk dat zij koud en vormelijk kan bevonden worden, als
de ook veel onbegrepen plastiek der Antieken. Maar de aandoeningloosheid is hier
slechts van schijn door de zenuwsterkte. Vermeer's werk is niet doorgloeid van emotie
als dat van Rembrandt, niet hartelijk als dat der andere hollandsche
binnenhuisschilders. Hij is volstrekt een afzonderlijke en wat zijn werkzaamheid
voor de kunstgeschiedenis ook zoo belangwekkend maakt is, dat daarin de cultuur
der hollandsche kunst een culminatie punt bereikte, toen er reeds teekenen van
uitputting en verval zich openbaarden. Hij, de leerling van Carel Fabritius, die weer
de leerling was van Rembrandt, gaf aan zijn kunst als vervolg op den gloed en de
expansieve kracht van zijn meester, een richting, die naar de de schoonheid voerde,
verzuiverd in picturale neigingen, veredeld van vorm. Niets is vreemder aan zijn
werk als het woelige, de hevigheid van tegenstellingen en voor de compositie zijner
interieurs bezigt hij slechts één een enkelen keer twee menschbeeiden. (Een verre
overeenkomst met Michel Angelo). De beroemde Koppelaarster, uit Dresden, maakt
een uitzondering (een vrij vroeg werk trouwens) en met al zijn ruime breedheid is
dit werk in zijn compositie niet mooi. Vermeer had opvattingen van compositie, van
tafereelvulling, volkoming afwijkend van die zijner tijdgenooten genre-schilders en
die geheel overeenkomstig waren aan aard en streving zijner kunst. In bouw en
volvoering draagt zij het kenmerk van den bestierenden geest. De rust moet zetelen
in zijn werk, vorm en kleur zullen als middel van uitdrukking volkomen harmonisch
opstreven naar den staat van hoogste en zuiverste evenmatigheid in het afbeelden
der doodgewone verschijningen van het alledaagsche leven. En dit streven is
doorgevoerd bij waarneming van het allerminste; de koperen knop van een stoel
parelt van ongerepten kleurstaat en we weten hoe hij zich verdiepen kon in de waarde
der gelijktonigheid van een grauwe landkaart, zoowel als in de kleurweelde van een
oostersch tapijt met zijn majestueuse plooien. Hij is een purist onder de schilders.
Tot zijn volle grootheid nu is Vermeer in de Keukenmeid nog niet uitgewassen.
Ik wil aannemen, dat het ongeveer uit den middentijd zijner ontwik-
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keling is. Er ontbreken door gemis aan jaarteekening op zijn schilderijen (alleen de
Koppelaarster draagt een jaartal 1656 - Vermeer is geb. 1632 gest. 1675) wel vaste
aanwijzigen voor, maar ik zou de drie schilderijen in het Rijksmuseum naar tijdsorde
willen rangschikken als volgt: de Keukenmeid, het lezend Vrouwtje, de Brief. 't Komt
me voor, dat hij na bereik van het hoogtepunt zijner ontwikkeling, de
pointilleer-methode minder toepaste.
Dit schilderijtje uit de collectie Six is ontegenzeggelijk zijn vermaardheid waardig.
Het is allereerst groot van figuurbeelding. Geen der hollandsche binnenhuisschilders
zou zeker van een onderdanige handeling uit de bedrijvigheid van het kleine leven,
zich een zoo monumentale figuratie hebben gedacht als Vermeer bij de Keukenmeid.
Terborch, de gedistingeerde, gaf daarnaast slechts de realiteit in een deftig kleed.
Inderdaad is deze melkschenkende stevige boerenmeid, monumentaal, maar in een
anderen stijl, als de Nagelknipster van Rembrandt uit de coll. Kann. De koloristische
eigenschappen zijn ook gansch die van Vermeer, den onafhankelijke. Gelijk de
teekening als werd opgetrokken in een geordend lijnenstel tot strikte bepaling van
contoer en welving, is ook de kleur in schikking en nuanceering synthetisch. Positief
en nadrukkelijk zijn de kleuren tegenover elkaar gesteld, in het volle gewicht van
hun zelfstandigheid, massief en stellig omsloten, zonder zwaar of hard te zijn. De
kleur is hier geheel de steun voor de reliefwerking, nadere verantwoording voor de
gedaantevorming. De kleur is bovenal beeldend en ze heeft in uitdrukking een zekere
ruige kracht, geeft aan het geheele schilderijaspect een martiale lichamelijkheid, die
aan Vermeer in vele andere zijner werken vrijwel ongemeen is. Dat is de bijzondere
waarde van dit stuk, maar duidt te gelijk op de inferioriteit tegenover andere als het
Lezend Vrouwtje en de Kantwerkster uit het Louvre. De reeële kwaliteiten kunnen
niet opwegen legen de meer vergeestelijkte overzetting der werkelijkheid in genoemde
stukken. De stoffelijkheid kleeft hier nog aan de kleur, waar elders het esthetisch
inzicht tot meerder bezonkenheid is geraakt. De kop is wal brokkelig van peinture,
de armen en de handen, vooral de rechter die schenkt, zijn van teekening en kleur
voor Vermeer bepaald vulgair, hoe maisch de ‘pâle’ er ook zij. Men vergelijke slechts
de handen van het lezend vrouwtje zoowel in het Amsterdamsche als in het Dresdener
Museum; hoeveel idieëler daarbij het vormbegrip is. Het stilleven op de tafel is van
een buitengewone kracht, als stofuitdrukking van een welhaast sculpturale
wezenlijkheid. Maar andere bijkomstigheden, tot vulling der compositie, zijn zonder
aanmerkelijke belangrijkheid, de stool wel het minst, terwijl het koperen bakje en
de mand aan den muur met een ietwat benepen zorgelijkheid tot natuurgetrouwe
navolging geschilderd zijn. De witte muur, een zoo geliefd motief van Vermeer,
heeft ook niet als op het Lezend Vrouwtje, de gave vastheid en is tegelijk één vlak
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van blankheid, dat schijnt te gloren in den dauw van het milde heldere licht; de
schaduwpartij is er zelfs kil. In de lichtzijde der muts, die de vrouw draagt, is echter
die vederfijne aanduiding van het hooglicht tegen het gedempte wit van den
achtergrond. De roode rok en het koud-groene tafelkleed zijn eindelijk de aan
kleur-klank minder gewichtige deelen in dit schilderij.

JACOB RUISDAEL: de Voorde.

Deze opmerkingen mogen hier niet genomen worden als critische pluizerijen, daar
wel in ieder kunstwerk onvolkomenheden zijn na te wijzen. Ze dienen echter als
bewijsredenen bij de kwaliteitsschatting van dit werk als Vermeersche kunst, en dan
valt tegenover de al te uitbundige lofprijzing te constateeren, dat het eerstens in de
compositie nog niet tot de aanzienlijkste mag gerekend worden als bijv. de Muziekles
uit Windsor Castle en, dat het in de techniek niet die gepolijste volkomenheid heeft
bereikt en die edele gevoeligheid als in de hier reeds herhaaldelijk genoemde werken.
Want de kracht van schilderwijze, de strakheid van vormduiding, hierin betoond, zal
nog ingewisseld worden tegen een sereniteit, een verhevener rust waaruit de stijl
gerezen is dezer kunstuiting, zoo uniek in de 17e eeuwsche hollandsche school.
Intusschen heeft de vertegenwoordiging van Vermeer in het Rijksmuseum met
den Keukenmeid op aanzienlijke wijze gewonnen; eerstens om de kwali-
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teiten zoo verschillend weer van de twee andere, maar ook wijl, zooals ik meen,
daarmee nu de ontwikkeling van Vermeer in drie verschillende stadia wordt
aangegeven.
De Voorde door Jacob Ruisdael. Een goed schilderij, maar toch niet van het gehalte
om tot een groote verheuging te strekken als nieuwe toevoeging aan de collectie
Ruisdaels in het Rijksmuseum. Een bijzonderheid aan dit werk is, dat erbij
meeningverschil bestaat over den maker. De echtheid van het monogram wordt
betwijfeld en daarenboven het auteurschap verzet op Hobbema. Het thema der
Ruisdael-achtige Hobbema's en Hobbema-achtige Ruisdael's, is een van die
onderwerpen in de beoefening der kunstwetenschap, die hun eigenaardige
belangrijkheid hebben in den kring der vakgenooten, maar daarbuiten weinig kunnen
dienen tot bevordering der kunstkennis in beter begrijpen der meesters. Immers, een
Hobbema die bedriegelijk op Ruisdael trekt, is al geen zuivere Hobbema meer en
omgekeerd met Ruisdael. De grondaard der kwaliteiten van Hobbema is te zoeken
in een nuchtere natuurwaarneming, die voert tot exacte bepaling der vormen en een
klare effenheid van het kleurwezen onder een gelijkmatig licht. In de boomen komt
vooral uit zijn belangstelling voor het détail; hij teekent ze, zakelijk verklarend hun
organisme van stam, takken en bladergroei. Hij vormt ze uit als 't ware. Rij Ruisdael
is een boom een machtige uitwas uit de aarde, een zeer groeikrachtige gedaante
aanzwellend in zijn bladertrossen. Hobbema is objectief in zijn waarneming, Ruisdael
meer subjectief. Rij den eerste het begrip, bij den tweede de visie. Dat de nuchtere
kunstuiting, die tracht zooveel mogelijk overeenkomstig de werkelijkheid te zijn,
toch groot kan wezen, bewijst het Laantje van Middelharnis in de National Gallery!
Maar hij is koel, correct tegenover den norscheren Ruisdael, wiens kunst vol van
verkropten hartstocht is, als muziek van Beethoven. Rij een meer technische
beschouwing, waartoe trouwens deze Voorde als specimen van Ruisdael's kunst 't
meest aanleiding geeft, vertoont de behandeling ook de meer gedegene schildering,
den zwaarderen verfzet, die de schilderwijze van Ruisdael kenschetst tegenover die
van Hobbema. De voorste figuren op het werk, de ruiters en het springend hondje,
acht ik een door andere hand hier kwalijk te pas gebrachte stoffage.
De Schaatsenrijder door Adriaen van Ostade. Er kan niet beweerd worden, dat dit
schilderijtje alle andere werken van Ostade in het Rijksmuseum kunstwaardig
overtreft. Toch mag het als een aanwinst gelden, vooral daar in verhouding tot de
ruime en uitnemende vertegenwoordiging van Jan Steen, die van Ostade maar vrij
schraal is. We hebben nu met een
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onlangs als bruikleen verworven schilderij, voorstellende den wilden dans van een
boerenpaar in een schuur, Oslade in onderscheidene uitingen zijner kunst en uit
verschillende tijdvakken aanwezig.

ADRIAEN VAN OSTADE: De Schaatsenrijder.

Maar de voorraad is nog onvoldoende om tot een diep besef te komen van wat de
eigenlijke waarde uitmaakt in de kunstuiting van dezen Hollander, die slechts
geinteresseerd scheen voor de vulgaire gebeurtelijkheden, grove buitensporigheden
zelfs, uit het levensverkeer in zijn naaste omgeving, zonder evenwel den
goedmoedig-wijsgeerigen kijk er op van Jan Steen, en weer burgerlijker van opvatting,
botter van waarneming dan Brouwer. Zijn typeeren heeft niet de zinrijke strekking
van den eerste, mist in expressie de felheid van den laatste. Hij is nooit satyrisch als
Steen, gruwelijk als Brouwer, en, 't moet gezegd, hij is
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daarom hun mindere. Maar een tentoonstelling van Adr. van Ostade, waarbij vooral
de teekeningen en etsen niet mochten ontbreken, zou eerst recht doen begrijpen den
kunstenaar in dezen populairen ‘genre-schilder’. 't Zou dan ook blijken, dat er in
haast geen oeuvre van een door het publiek gevierd schilder, zooveel kaf onder het
koren is gaan schuilen - van lieverlede, want er zijn ontelbare schilderijen, die ten
onrechte Ostade worden toegekend of valschelijk zijn naam dragen. Als van Goyen
heeft hij een menigte teekeningen nagelaten, veel penteekeningen, fluks
aangewasschen of luchtig opgekleurd, en als bij dien zuiver hollandschen
landschapschilder, zijn het aanteekeningen van veel-verscheiden impressie's, te
verwerken op een gelegen tijd tot schilderij. Als Rembrandt heeft hij voortdurend
geëtst en daarin vooral heeft zich geopenbaard wat wel als het rembrandtieke element
in Ostade's kunst wordt aangewezen: een emotionneele waarneming van licht en
donker tegenstellingen. Maar de dichterlijke aanvoeling daaruit der intimiteit van
het leven, heeft bij hem natuurlijk niet de verheffing genomen naar éen illusionnaire
verbeelding, als bij het gezicht op de werkelijkheid van den grootmeester. De
Schaetsenrijder is ongeveer uit den tijd, dat Ostade's talent zijn vollen wasdom heeft
bereikt, toen de geest bezadigder was geworden, en, in rechter ontwikkeling van zijn
aanzienlijke schilderskwaliteiten, hij zich meer verdiepen ging in de atmosfeer van
het binnenhuis, om de geconcentreerde lichtwerking tegen het schemerende complex
van donker gloeiende tinten. En in deze kwaliteit verdient dan het schilderijtje uit
het Rijk-museum: de Schilder in zijn werkplaats, den voorkeur waar de donkere
ombertinten doorzichtiger, luisterlijker en dieper zijn, het licht meer intensiteit bezit.
Daarna ging Ostade zich beijveren naar volmaking van het métier, trachtend naar
deugdelijke en zeer verzorgde uitvoerigheid, waarbij de kleur in haar waarde
nadrukkelijker werd aangeduid, maar ook de algemeene toonaard koeler aandoet en
minder boeiend is. Langs deze drie phasen van karakterteekenaar, stemmingsschilder,
en zorgzaam technicus, valt, meen ik, het verloop in zijn ontwikkeling aan te wijzen;
maar daaruit is ook te verkrijgen het dieper inzicht van den werkelijken aard zijner
kunst, met de gevolgtrekking, dat wat in zijn vroegste werken soms Brouwer verwant
schijnt, niet stabiel kon zijn in de neigingen en het streven van dezen trouwhartigen
gevoelvollen kunstenaar die, 'k zou haast zeggen uitsluitend, schilder was.
Bloemen door Rachel Ruysch. Deze schilderes is nog te weinig gekend hoewel het
Rijks-museum reeds twee werken had om haar op rechte waarde te doen schatten.
Deze nieuwe uit de Six-collectie kan misschien de belangstelling voor haar werk
vermeerderen. Rachel Ruysch staat op den drempel van den vervaltijd. Ze was
ongeveer 20 jaar vroeger dan Jan van Huysum, de
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kunstenaar-in-het-vak bij uitnemendheid, die de techniek van uiterste voltooiïng op
zeker zeldzame wijze machtig was.

RACHEL RUYSCH: Bloemen.

Zijn ideaal was het wel, om nooit vertoonde proeven van keurige uitvoerigheid te
leveren, waarbij het toppunt zou bereikt zijn in het natuurgetrouw schilderen van een
waterdruppel, die langs een bloemblad afslipt, op neervallen staat als een zware
biggelende traan. En buiten de ruime verscheidenheid bloemen, dikwijls een bont
allerlei, geschikt in een luxe-vaas met basreliefs versierd en soms van toepasselijke
spreuken voorzien, - scheen hij nog gedrongen de veelvuldigheid van
bijzonderlijkheden te vermeerderen door toevoeging van insecten, vlinders, rupsen
en kevers; eindelijk nog vliegen en mieren, die met hun respectievelijke
slagschaduwtjes stof gaven tot schier mikroscopische détailverwerking.
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En, het is of de hand, die zoo precies en net de slingers van de bloemstengels trok,
de sierlijke omwendingen der bladcontoeren, de zoo bewerkelijke taak voleindigen
wilde met de fraaie krulletters van de naamteekening. Toch mag het niet gezegd zijn
dat deze kunst, - einde 17e, begin 18e eeuw - slechts belangrijk is om de kunstige
handbeweging van den schoonschrijver, (die van Huysum ook was) of dat het geheim
van de gaafheid en gladheid zijner schilderijen moet gezocht worden in het handig
gebruik van trekpenseel en daskwast. Er schuilen (dit is het woord) kwaliteiten in
de bloemstukken van van Huysum, die wellicht, in den tijd, dat hij in hooge eere
was, evenmin werden gezien als tegenwoordig.
De bloemen van Rachel Ruysch echter, zijn toch minder koud-kleurig en hard van
teekening. Waarschijnlijk was bij haar ook al de meening uit den vervaltijd, dat kunst
slechts is de uiterste en nauwgezetste vervulling aan de eischen van een oogbekorend
schildersaspect. Maar haar werk doet nog volstrekt niet opmerken, dat kunst geworden
is tot kunstmatigheid. Zij ontwikkelt in het minutieuze afschilderen harer bloemen,
een voor een, tot zij worden tot een pralend bouquet, toch in de stofuitdrukking een
delicaatheid van toets, een fijner verwerking van de subtiele kleurverhoudingen
waaruit blijkt, dat zij daarbij innig vervuld was van deze schoonheid om haar zelf,
die is: oneindige variatie van vormsierlijkheid en kleurrijkheid. Een vergelijking van
haar werk met dat van van Huysum, kan vooral dienen tot grondiger inzicht van de
afhankelijkheid der ontwikkeling bij aangeboren begaafdheden, aan het tijdvak waarin
de kunstenaar staat.
De Serenade door Judith Leyster. Deze schilderes was reeds in het Rijksmuseum
vertegenwoordigd, doch dit schilderijtje doet haar grondiger kennen en voller
waardeeren, - is dus onbetwistbaar een werkelijke aanwinst. Judith Leyster, die
getrouwd was met Jan Miense Molenaer, beloont zich in de Vroolijke Drinker (een
figuur op levensgrootte dat reeds sinds eenige jaren in de collectie is) een
verdienstelijk leerling van Frans Hals. Maar die verdienslelijkheid heeft toch nog
maar de twijfelachtige waarde van bekwaamheid in navolgen. De onmiddellijke
nabijheid van Hals' ‘Vroolijke Drinker’ laat op die van Judith Leyster als 't ware met
den vinger nawijzen, toets voor toets, een banaliseering van de techniek des meesters.
De stoutheid van dezen wordt bij de leerlinge klakkelooze overmoed; zij schildert
op gelijk snel tempo, zonder echter te raken aan de voldongenheid van uitdrukking
in meest ijlingschen beeldingsvorm, met de overstelpende kracht eener stortvloed
van vernuftige invallen als bij den meester. Dit groote, maar nogal plompe
schilderwerk, geeft slechts een groven afdruk der gedaante van Hals' techniek, en de
eenige kant van persoonlijkheid is te vinden in het lichtgroene
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tafelkleed met den test vuur erop.

JUDITH LEYSTER: De Serenade.

Dit kleinere stuk, de Serenade genoemd, is in alle opzichten fijner; doordringender
van vorm en kleurexpressie, wijl de uitvoering meer beheerscht was. Het schilderen
van figuur ‘op half leven’ had de schilderes denkelijk beter in haar macht; daar
bewoog zich haar talent meer in eigen element. Eerstens is er in opmerkelijk de
belichting van den kop, van onder op, met zijn scherp gemarkeerde schaduwen, die
even aan de Utrechtsche school doen denken. Maar niet alleen de verlichtingswijze,
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ook de krasse kleur- en lichtuitdrukking, op het wambuis vooral, tot in het schelle
opgevoerd, vertoont een neiging naar fel-realistische uitbeelding als bij de schilders
uit de school van Caravaggio, doch is hier persoonlijker en fijner van duiding dan
bij de meesten. Er zijn mooie kwaliteiten van kernachtige schildering en sterke kleur
in dit schilderij, en 't is zelfs vaster gesteund door vorm en kleurexpressie dan de Nar
van den pseudo-Hals, in 't Rijks-Museum, die me nu meer dan ooit copiewerk van
J. Leyster naar haar meester toelijkt.
Jammer, alleen dat deze geestkracht van schilderen niet gestadig zich op ééne
hoogte hield; ook in dit werkje zijn er ongelijkmatigheden, wordt de gespierde
techniek soms los en onzeker van beweging. Toch is deze vertegenwoordiging van
Judith Leyster van het gehalte om haar als een der beste leerlingen der Frans
Hals-school te doen waardeeren.
De Haring koopvrouw door Metsu. Dit schilderijtje kan als een schakel dienen in
het oeuvre van Metsu, vanaf den Wapensmid in ons Rijksmuseum tot aan zijn
eindelijke ontwikkeling als de nauwgezette, kostelijke kleinschilder, die we in hem
hoogschatten. De Wapensmid, veel grooter, geelt een voor Metsu zeer opvallende
breedheid, zelfs stoutheid van schilderswijze, te aanschouwen. Op de voldragenheid
van dit werk valt echter nog wel wat at te dingen; het is erbij duidelijk, dat met deze
bravoure Metsu's kwaliteiten niet tot uiting kwamen. Het stilleven op den voorgrond
is er-in misschien wel het beste. Van meer ingetoomde uitbundigheid is dit
schilderijtje; de behandeling heeft er ook den lossen gang; het is breed en vlot
geschilderd maar tevens kernachtiger van uitdrukking tot in de détails. De teekening
is bekwaam en correct, er is een gloed in de kleur, een gebondenheid in den
algemeenen donkeren toonaard, die zeer aanlokkelijk is ondanks het wit van de mouw
der koopvrouw, dat wat te sterk uit het geheel slaat. Van deze vlotte, meesterlijke
factuur, die menig modern schilder zich eigen mocht wenschen, is Metsu overgegaan
tot den uiterst geserreerden schildertrant van den minutieusen detailvorscher, die
echter nooit in het kleinlijke en weeke is vervallen.
Daar komen onder dit deel van de collectie Six nog enkele namen voor die een
bijzonderen dunk kunnen geven van deze nieuwe aanwinst: Rubens, van Dijck,
Moreelse. De nog al groote Rubens kan men veilig brengen onder het talrijk
atelierwerk uit zijne oeuvre; enkele partijen in de knielende Magdalena zijn er alleen
hem waardig. De grauwtjes van Van Dijck zijn eveneens weinig gewichtig; 't
vermoeden is zelfs gewettigd dat het replieken zijn. Zeker worden ze minder
belangrijk nog als men de gravuren, die ervan
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bestaan ziet en vooral de origineele teekening van het eene portret in 't British
Museum. De Moreelse, genaamd Vanitas - een meisje dat in den spiegel kijkt - is
als specimen uit den vervaltijd, waardig pendant, hoewel iets minder zoet en
behaagziek, van de bekende Schoone Herderin. Er was niet een nieuw getuigenis
noodig van de demoralisatie bij dezen eertijds voortreffelijken portretschilder.
Eindelijk kunnen nog genoemd worden goede werken van Berchem, Asselijn, Frans
Post, Adr. van de Velde; maar bij het noemen van dezen laatsten naam hier, gaat
men weer watertanden over het kleine strandgezichtje in de collectie Six
achtergebleven. Een voortreffelijkheid, maar in zijn soort, is nog de copie naar Dou
door zijn leerling van Staveren.

GABRIEL METSU: De Haringkoopvrouw.

W. STEENHOFF.
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K.P.C. de Bazel
.... ich aber sage: von unten hinauf zu dienen ist überall nötig. Sich auf ein
Handwerk zu beschränken ist das Beste. Für den geringsten Kopf wird es
immer ein Handwerk, für den besseren eine Kunst, und der Beste, wenn
er Eins thut, thut er Alles, oder, um weniger paradox zu sein, in dem Einen,
was er recht thut, sieht er das Gleichniss von Allem, was recht gethan
wird..............
Goethe. (Wethe. Wilhelm Meisters Wanderjahre.
NU meermalen de meening wordt uitgesproken, dat voor bouw- en nijverheidskunst
een nieuw tijdperk van ontwikkeling is aangebroken, wordt als van zelf de aandacht
getrokken naar die kunstenaars, welke als aangewezen zijn, om in zulk een tijd op
te treden als leiders. Naast de vraag of er gronden aanwezig zijn voor bovenstaande
meening, en welke, komt dan de belangstelling op voor deze levende leidende
krachten, voor hun persoon en hun arbeid, en kan het zijn nut hebben zich een
denkbeeld te vormen van de plaats, die aan dezen arbeid kan worden toegewezen in
de lijst van den tijd. In dezen geest wil het navolgend opstel beschouwd zijn, dat
handelt over den persoon en den arbeid van één onzer meest erkende werkers op het
gebied der bouw- en meubelkunst: Karel Petrus Cornelis de Bazel. Daarom zal het
ook drieledig zijn en achtereenvolgens betrekking hebben op de boven uitgesproken
vraag, op de Bazels persoon en arbeid en op de plaats, die in onzen tijd aan dezen
arbeid kan worden toegekend.
Het geloof aan een nieuwe ontwikkeling van bouw- en nijverheidskunst kan
moeielijk voortspruiten uit hetgeen men over het algemeen rondom zich ziet. Wie
meenen mocht dat hij slechts heeft op te merken, om nieuw kunstleven in dezen zin
te ontdekken, vergist zich ten eenenmale. Een wandeling door onze moderne steden
en dorpen, een bezoek aan onze hedendaagsche magazijnen, een kennismaking met
de woning van den gezeten burger geven over het algemeen weinig aanleiding tot
frissche indrukken en de belangstelling van het publiek in houw- en nijverheidskunst
is dan ook gering, zóó gering, dat zij slechts den ingewijde kan opvallen. Dit moet
temeer treffen,
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K.P.C. DE BAZEL, Architect.
Aanzicht middengedeelte van de hofstede ‘Oud-Bussem’ te Naarden en Huizen.
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omdat ditzelfde publiek toch lang niet onbelangstellend van natuur is, wat afgeleid
mag worden uit de groote aandacht, die het b.v. aan de vrije schilderkunst schenkt
en zelfs aan de ingenieurskunst, waar ze het gebied van de moderne ijzerindustrie
betreedt. Nu kan voor de ontwikkeling van bouw- en nijverheidskunst de
belangstelling van buitenaf niet gemist worden en het is dan ook zaak deze op te
wekken en daarom is het wel goed eens na te gaan, of de oorzaak hier alleen bij het
publiek gezocht moet worden, dat de schoonheid van bouw- en nijverheidskunst
maar niet wil begrijpen, of dat deze ook in den aard dezer kunsten zelve kan liggen.
Het is reeds meermalen beweerd, dat met de negentiende eeuw de oude
ambachtskunst opgehouden heeft te bestaan. Ook dat deze eeuw op het gebied van
bouw- en nijverheidskunst geen eigen stijl heeft vermogen voort te brengen.
Duidelijker is het, dunkt me, te zeggen, dat de ambachtskunst zich heeft gesplitst in
de haar samenstellende deelen, en dat elk dezer deelen zich zelfstandig heeft
ontwikkeld en zijn eigen gebied gewonnen. Uit het ambacht groeide de moderne
nijverheid, de allesomvattende ijzerindustrie, uit de kunst ontwikkelden zich de vrije
beeldende kunsten. Én de nijverheid én de vrije kunsten kwamen tot ongekenden
bloei in de negentiende eeuw, waaruit mag worden afgeleid, dat uitnemende
technische arbeid kon worden verricht en dat het schoonheidsbegrip zeer intens
aanwezig was. Het verval van bouwen nijverheidskunst is dus niet toe te schrijven
aan de afwezigheid van die elementen, welke haar wezen uitmaken, maar moet
gezocht worden in het gebrek aan inzicht in de wijze, waarop deze elementen moeten
samenwerken, om tot een aannemelijk resultaat te kunnen leiden. De architectuur,
in algemeenen zin, vraagt het samengaan van twee menschelijke eigenschappen, die
schijnbaar niet geheel bij elkaar behooren: het zakelijk verstand en het ontvankelijk
gevoel. Ze is een kunst, die geheel en al gebonden is aan de stoffelijke materie, een
stoffelijke kunst bij uitnemendheid, die daarbij heeft te voldoen aan practische eischen
van doelmatigheid en bruikbaarheid, die in alle opzichten beperkt is en
gereglementeerd en toch schoonheid moet belichamen, toch karakter moet
ontwikkelen, idealen wil vertolken, kunst wil zijn in den waren zin van het woord.
De mogelijkheid hiertoe zal slechts dan kunnen bestaan, wanneer aan de architectuur
een zuiver arbeidsveld is toe te wijzen, een arbeidsveld, waarop uit den aard der zaak
het zakelijk verstand en het schoonheidsgevoel om elkaar vragen, omdat slechts dan
datgene kan worden voortgebracht, dat voldoet aan de eischen en de verlangens van
eigen tijd. Dit arbeidsveld kan dus niet zijn dat van de zakelijke moderne nijverheid,
ook niet dat van de vrije beeldende kunst, maar het zal aan beide grenzen, met beide
in verband staan en toch zich zelf moeten zijn.
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K.P.C. DE BAZEL, Architect.
Tuinhekje van Huize ‘Dennenoord’.
Woonhuis van den Heer Dr. C.W. Janssen, te Naarden.

Bij de scheiding van kunst en ambacht heeft de vrije kunst de banden met het
werkelijke leven in zooverre verbroken, dat zij zich niet meer in dienst stelde van
het alles omvattend architectonisch geheel, dus niet meer optrad als de verklarende
en versierende kunst, wier taak het was aan de architectuur nadere, tot verstand of
gevoel sprekende, eigenschappen te verleenen, of het wezen ervan te accentueeren.
Uitgaande van het gronddenkbeeld dat de natuur de leermeesteres en het groote
voorbeeld is der kunst en dat de taak van deze is het wezen der natuur in eigen arbeid
te vertolken, heeft de vrije kunst haar standpunt zuiver gesteld en haar eigen idealen,
buiten het verband der oude ambachtskunst om, belichaamd. In tegenstelling daarmede
koos de nijverheid het practische leven tot haar uitgangspunt en betrad hiermede een
terrein, dat in de negentiende eeuw groote veranderingen heeft ondergaan. Ongekende
hulpbronnen toch zijn den mensch ontsloten, uitvindingen, waarvan de mogelijkheid
zelfs niet werd vermoed, hebben de productie, het vervoer, de samenwoning, de
voeding, de reiniging, de verlichting dermate gewijzigd, dat het hedendaagsche leven
in weinig opzichten meer te vergelijken is met dat van een eeuw geleden. Regelrecht
uitvoerende wat de wetenschap voorschrijft, heeft ook de nijverheid haar standpunt
zuiver gesteld en in de zakelijke belichaming van het noodige en nuttige haar eigen
doelwit gevonden.
Tusschen de vrije kunst en de nijverheid staan thans bouw- en nijverheidskunst
en de vraag mag dus gesteld worden wat haar gebied zal zijn. Dit gebied ligt, dunkt
me, overal, waar de mensch zich toont in de volle beteekenis van zijn mensch-zijn,
waar dus niet in het bijzonder zijn geestelijke verlangens, ook niet speciaal zijn
materieele behoeften zich uiten, maar waar al wat in hem werkt in stoffelijken en
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wanneer men aan het woord woning een zeer algemeene beteekenis geeft en daartoe
dus niet alleen rekent de kerk, het openbaar gebouw en het woonhuis, maar ook wat
daarmede in verband staat, wat zich erin en erom bevindt, wal voeling houdt met het
stoffelijk en geestelijk-leven van den mensch: dus het stadsbeeld in den ruimsten en
het huis in den engsten zin.

K.P.C. DE BAZEL, Architect.
Situatie en Tuinaanleg van het huis ‘de Wilgenakker’ aan het Eindhovensche kanaal te Stratum.

Hier ligt een onafzienbaar veld van arbeid, dat slechts ontgonnen kan worden door
de samenwerking van die elementen, waaraan de zakelijke nijverheid en de schoone
kunst haar kracht ontleenen. Want als kind van zijn tijd, met zijn materieele behoeften
en begeerten, eischt de mensch, dat zijn omgeving ter zake dienstig zal zijn en als
gevoelsmensch verwacht hij, dat zij hem het hooger genot zal verschaffen, dat slechts
de kunst kan geven: die rust en overeenstemming in het verscheidene, dat evenmatige
en welgevallige, dat
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genoegelijke en natuurlijke, dat stemmingsvolle en verheffende, dat voortvloeit uit
een oplossing, welke in algemeenen zin doel treft.
Terwijl dus de vrije kunsten de schoonheid als een op zich staand ideaal trachten
te benaderen en de nijverheid tegemoet komt aan de zakelijke behoeften van den
tijd, zullen bouw- en nijverheidskunst het noodige en nuttige uit 's menschen
dagelijksche omgeving trachten te adelen en datgene voortbrengen wat én practisch
bruikbaar is én schoon. Daar nu de levensbehoeften en levenseischen bijzondere
behoeften en bijzondere eischen zijn, door elken tijd voor zich gesteld, maar de
schoonheid een algemeen begrip inhoudt, dat zich wel is waar in bijzonderen vorm
kan uitspreken, maar in haar wezen toch hetzelfde blijft, zou men ook kunnen zeggen,
dat de taak van bouw- en nijverheidskunst is, het bijzondere van het stoffelijk leven
in schoonheid te veralgemeenen, of het bijzondere van eigen tijd te lichten uit de lijst
van dien tijd, om het een plaats te verzekeren onder het algemeen doeltreffende.
Bouw- en nijverheidskunst zullen iets van het algemeen menschelijke in het stoffelijk
bijzondere tot uitdrukking hebben te brengen, anders gezegd: kunst en ambacht weer
één doen zijn.
De negentiende eeuw heeft haar taak over het algemeen niet aldus opgevat. Kunst
en ambacht bleven gescheiden en van een natuurlijke ontwikkeling van bouw- en
nijverheidskunst kon dus geen sprake zijn. Om toch den schijn te hebben van een
kunsttijdperk, nam de negentiende eeuw tot overmaat van ramp de uiterlijkheden
van vroegere tijdperken over, niet bedenkende, dat deze haar ontstaan dankten aan
een ander wezen dan het hare. En daar er geen bepaalde reden bestond om slechts
het kleed van één enkel vroeger tijdperk om te hangen, wisselde de negentiende eeuw
nu en dan af in haar kleedij, naar de mode van den dag of de gril van het oogenblik.
Zoo ontaardde de ernstige en mooie oude ambachtsbeoefening in een verkleedpartij;
zoo werd het wezen opgeofferd aan den uiterlijken schijn; zoo waren bouw- en
nijverheidskunst steeds volwassen zonder ooit herboren te worden. Niet wat natuurlijk
en zakelijk was kwam aan de orde, maar wat in den smaak viel; niet wat in des
kunstenaars innerlijk wezen aan schoonheid lag bezonken vond zijn stoffelijke
uitdrukking, maar wat aangewezen werd als navolgenswaardig; niet wat goed en
waar en schoon was vormde den grondslag van den menschelijken arbeid, maar wat
daarvoor werd gehouden omdat.... ja omdat wat geweest was al weer verveelde.
Er is dan ook in de negentiende-eeuwsche voortbrengselen van bouw- en
nijverheidskunst weinig, dat blijvend vermag te boeien en waar dit wel het geval is,
blijft het een uitzondering, die den regel bevestigt. Weinig gebouwen of
gebruiksvoorwerpen wekken den lust op ze terug te zien en iets dat werkelijk goed
en mooi is, noodigt steeds uit tot nadere kennismaking, wint
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voortdurend aan belangrijkheid. In een goed en mooi voorwerp is zooveel verwerkt,
is zooveel doordacht en zooveel doorvoeld, dat niet maar voor het grijpen ligt, dat
het de belangstelling steeds hooger opvoert, en dit doen de negentiende-eenwsche
voortbrengselen veelal niet. Terwijl de oude bouw- en nijverheidskunst tot ons blijft
spreken, omdat wij voelen dat zij natuurlijk is; terwijl de moderne ijzerindustrie ons
belang inboezemt, omdat ze ons vertelt van ons eigen leven en drijven, van den stand
onzer wetenschap, van de vindingrijkheid onzer ingenieurs, van de behoeften en
begeerten van onzen tijd, zegt het grootste deel onzer negentiende-eeuwsche bouwen nijverheidskunst ons niets, omdat het een vermomming is, die men voor een
oogenblik aardig zou kunnen vinden, als zij niet ernstig bedoeld ware geweest. Het
publiek heeft onbewust gevoeld dat het met een vermomming te doen had, waarom
zal men het dan te hard vallen over zijn gebrek aan blijvende belangstelling?

K.P.C. DE BAZEL, Architect.
Plan en opstandteekening van het huis ‘de Wilgenakker’, aan het Eindhovensche kanaal te Stratum.

Intusschen hadden ernstige werkers sinds geruimen tijd pogingen aangewend, om
hun kunst weer naar haar aard en wezen te dienen. Hun eigen zuiver begrip van
vakbeoefening en een meer grondige studie van goede oude
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bouw- en nijverheidskunst gaven hun opnieuw een inzicht in wat voor deze kunsten
fundamenteel mag heeten: de juiste samenwerking van het stoffelijke, verstandelijke
en gevoelvolle. De bouw- en nijverheidskunstenaar werd weer goed vakman, redelijk
denker en zuiver voelend kunstenaar en hij werd dit zonder vooroordeel. Hij trachtte
de oude regelen der vakbeoefening op te sporen, maar erkende de vorderingen der
wetenschap. Zoo legde hij den grond tot een nieuwe vakbeoefening, die, leerende
van de oude, zich aanpaste aan eigen tijd. Hij poogde de aan de orde gestelde
vraagstukken op doeltreffende wijze op te lossen, door zich, in stoffelijken en
geestelijken zin, kind van zijn tijd te gevoelen, door de eischen van dien tijd te
doorgronden en te erkennen en aan te passen aan zijn nieuwe vakbeoefening. Ook
hier kon hij in vele opzichten zijn oude voorgangers als zijn leermeesters beschouwen,
niet door hen in hunne oplossingen vormelijk na te volgen, maar door van hen te
leeren, hoe doeltreffend zij de eischen van hun tijd in hunne eigen werken tot
oplossing hadden gebracht, Hij trachtte weer schoonheid te brengen in zijn arbeid,
door in dien arbeid iets te leggen van zijn kunstenaarswezen. En hierin vooral mocht
hij de oude meesterwerken prijzen en zich ten voorbeeld stellen, maar ook nu weer
niet om zich hun kleed toe te eigenen, maar om ervan te leeren hoe de schoonheid
in een zoo stoffelijke kunst als de architectuur tot uitdrukking kan worden gebracht.
De genoemde kunstenaars zochten de waarde van het ambacht weer in het ambacht
zelf en zij richtten hun denkvermogen op wat aan de orde was. Zij bevonden dat de
schoonheid reeds in eersten aanleg schuilt in de zuivere ambachtsbeoefening, in reeds
bewuster vorm voorkomt in de practisch-doeltreffen de oplossing, maar in haar
zuiverste beteekenis voortvloeit uit de gave van den kunstenaar om ontroerd te
worden, om indrukken te doen natrillen op zijn sentiment en zich daaruit beelden te
vormen, beelden van organische eenheid en algemeene beteekenis.
Deze opvatting bracht bouw- en nijverheidskunst binnen haar natuurlijke grenzen
terug. Men mocht nu zijn ambacht weer beoefenen naar zijn aard, zonder zich daarbij
angstvallig af te vragen of deze vakbeoefening wel strookte met een vormverschijning,
die al bij voorbaat aan de orde was gesteld. Men mocht de vraagstukken van den dag
weer vrij in studie nemen, een gesteld programma naar zijn beste weten trachten op
te lossen, zonder gehinderd te worden door de belemmerende bezwaren, welke voort
zouden kunnen vloeien uit het niet voldoen aan zekere vormelijke regelen, waarom
niemand had gevraagd. Men mocht nu weer zonder voorbehoud geven, wat men aan
schoonheidszin meende te bezitten, zonder verplicht te zijn zijn ontroering in een
keurslijf te wringen, naar vastgesteld model vervaardigd. Toch mocht men één ding
niet en dat was: zijn persoonlijk inzicht voor echte kunst
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verslijten, wanneer dit inzicht niet voortsproot uit echte ambachtskennis, ernstig
nadenken en innig gevoel.

K.P.C. DE BAZEL, Architect.
Kast uitgevoerd in mahoniehout en ingelegd met ebben- en eschdoornhout.

En voor dit laatste bestond werkelijk veel gevaar. Want toen het besef begon door
te dringen, dat de vormelijke navolging der historische stijlen niet tot een nieuwe
kunst kon leiden, meenden velen dat nu het rijk van den persoonlijken smaak, van
de originaliteit was gekomen, en hieronder werd dan niet verstaan een gelouterd
begrip van de harmonische samenwerking van stof verstand en gevoel, maar datgene
wat, als nauw controleerbare opwelling, aan de orde werd gesteld. Dit gevaar werd
nog vergroot door het feit, dat een aantal niet-vaklieden zich plotseling tot bouwen
nijverheidskunst voelden aangetrokken, omdat zij meenden dat voor de richtige
beoefening daarvan slechts inspiratie werd vereischt en er even vast van overtuigd
waren deze inspiratie te bezitten. Het gevolg hiervan was dat de verwarring tijdelijk
nog werd vergroot en dat er drie stroomingen in bouw- en nijverheidskunst vielen
op te merken: die der vormelijke stijlnavolging, die van de persoonlijke willekeur
en die van de gezuiverde ambachtsbeoefening. Zoo was de toestand op het laatst der
negentiende eeuw en zoo is zij nog op heden en de beant-
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woording van de vraag: of aan eene nieuwe ontwikkeling dezer kunsten mag worden
geloofd, wordt er niet eenvoudiger op.

K.P.C. DE BAZEL, Architect.
Detail van den terrasvloer
van Huize ‘Petersburg’ te Bussum.

Maar er is nog iets anders, dat met dit antwoord in verband staat. Men verdeelt de
bouw- en nijverheidskunst in bloeitijdperken en nu heeft elk dezer tijdperken zoo
zijn eigen kenmerkenden detailvorm gehad. Hoewel nu deze detailvorm niet steeds
de kern der zaak is, zoo is hij toch wel dat deel ervan dat het meest opvalt en daarom
is het ook begrijpelijk, dat in het algemeen de detailvorm voor het kenmerk van een
bloeitijdperk wordt aangezien. Nu heeft de negentiende eeuw geen bepaald
kenmerkenden detailvorm in het aanzijn kunnen roepen en het ligt dus evenzeer voor
de hand, dat men aanneemt dat bouw- en nijverheidskunst niet tot ontwikkeling zijn
gekomen, omdat het haar aan dezen vorm heeft ontbroken Men mag echter met reden
vragen, of de ontwikkeling het gevolg is van den vorm of de vorm het gevolg van
de ontwikkeling en het ligt in den aard der dingen het laatste als juist aan te nemen.
Het is zeker waar dat een kunst, die zoozeer gebonden is aan de stoffelijke materie
als bouw- en nijverheidskunst, niet kan bestaan zonder vormen. Pas dan, wanneer
gevormd is, is het werk geboren geworden. Maar tusschen vorm en vorm is toch wel
een groot verschil. Men heeft in de negentiende eeuw zooveel aan den detailvorm
gedacht, dat het begrip van den kernvorm daarbij op den achtergrond is geraakt; men
is zoozeer aan bijzaken gaan hechten, dat men heeft vergeten dat er ook hoofdzaken
zijn, dingen van meer algemeene en hoogere beteekenis, die eerst aan de orde gesteld
dienen te worden alvorens de tijd voor de detailleering is aangebroken. Want het
bijzondere in de vormgeving krijgt pas waarde, wanneer het geheel, het algemeene,
ook waard is verbijzonderd te worden, wanneer dit bijzondere op natuurlijke en
treffende wijze uit het algemeene kan worden ontwikkeld, wanneer het geheel door
het detail hooger wordt opgevoerd, beter wordt verklaard of nader wordt
geaccentueerd. De hoofdindruk wordt teweeggebracht door het geheel, maar de
bekoring van het detail ligt meer voor de hand, zoodat de belangstelling veelal het
eerst door het detail wordt opgewekt, terwijl de beteekenis van het geheel pas later
naar voren treedt, om daarna weder door die van den detailvorm te worden
ondersteund. De bloeitijdperken in bouw- en nijverheidskunst hebben treffende
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dat dit niet het werk is van den enkeling, maar van vele geslach-
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ten en het is van den hedendaagschen bouw- en nijverheidskunstenaar niet te
verwachten, dat hij plotseling zal kunnen doen, wat zijn voorouders pas nà een langen
proeftijd hebben tot stand gebracht: een detailvorm vinden voor zijn arbeid, die op
kenmerkende wijze dezen arbeid als produkt van den tijd typeert.

K.P.C. DE BAZEL, Architect.
Terrasvloer van Huize ‘Petersburg’ aan den 's Gravelandschen weg te Bussum.

Is het dus de taak van den modernen werker het bijzondere van eigen tijd in zijn
arbeid te veralgemeenen, in de vormgeving zal hij dit algemeene weer hebben te
verbijzonderen, maar niet voordat het proces der veralge-
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meening als voltrokken mag worden beschouwd. Bij de navolging der historische
stijlen werd in vormelijken zin verbijzonderd, terwijl het algemeene niet van eigen
tijd was; bij de persoonlijke willekeur, de ongereglementeerde originaliteit, werd
verbijzonderd, zonder dat het algemeene aan de orde was gesteld. Slechts bij de
harmonische samenwerking van het stoffelijke, verstandelijke en gevoelvolle is de
kunstenaar in staat het algemeene weer uit het bijzondere van eigen tijd op te bouwen,
de kunst weer te brengen in het ambacht onzer dagen en wellicht zal de toekomst
ertoe kunnen leiden dat dit algemeene, deze massale kunst, weer tot een kenmerkenden
kunststijl in vormelijken zin kan worden verbijzonderd.
De hedendaagsche werker staat aan het begin van een nieuw tijdperk van
veralgemeening, daarom zullen zijn werken ook zeer ingetogen moeten zijn. Pas dan
wanneer in algemeenen zin weer schoonheid gekomen is in het zakelijke, zal de tijd
voor de ontplooiing dezer schoonheid in detailarbeid zijn aangebroken.
Moest thans een antwoord worden gegeven op de vraag, of er gronden bestaan
om aan een nieuwe ontwikkeling van bouw- en nijverheidskunst te gelooven, dan
zou ik willen antwoorden: ja, zulke gronden zijn er, sinds er werkers worden
gevonden, die de gave, de wil en de macht hebben om het bijzondere van eigen tijd
in schoonheid te veralgemeenen, werkers, die denken als ambachtsman en scheppen
als denker. Kunstenaars, die, als kinderen van hun tijd, bij elken nieuwen arbeid dien
tijd erkennen, steeds de zuivere verhouding tot hun arbeid bewaren, maar zich zelf
kunnen vergeten, om uit, wat algemeen menschelijks in hen is, nieuwe kracht te
putten voor nieuwen arbeid. Werkers, die werken, niet met de bedoeling hun arbeid
mooi te maken of wélgevallig, maar hem zoo te volbrengen als juist en goed is. Maar
niet wil hiermede gezegd zijn, dat de tijd nabij is waarop een nieuwe stijl in
bijzonderen zin gevormd zal zijn. Alvorens bouw- en nijverheidskunst haar
kenmerkend karakter zullen kunnen vastleggen in den detailvorm, zullen zij eerst in
algemeenen zin weer stijlvol moeten zijn. Zij, die hieraan arbeiden, zijn de
wegbereiders voor den nieuwen gedetailleerden stijl der toekomst.
(Wordt vervolgd).
C.W. NIJHOFF.
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Elberfelder batiks
I.
TOEN op de groote, Koloniale Tentoonstelling van 1883, later op de Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid van 1895, voor het eerst in Holland het Javaansche batikken
‘vertoond’ werd, toen heeft wel niemand onder de talrijke toeschouwers vermoed,
dat met deze ‘Vorführung’ een nieuwe versieringstechniek werd ingevoerd, een
allerbelangrijkste bijdrage geleverd tot de nieuw opbloeiende versieringskunst, die
zich in enkele jaren over verscheidene landen van Europa zou verspreiden. Dat
batikken zag er toen wel wat nuchter uit; al pratende, nauwelijks toeziende, teekenden
die kleine, donkere vrouwtjes hun waslijnenspel op zakdoekjes. Vlug ter hand ging
het, het een na het ander en haast machinaal-gemakkelijk werden de witte doekjes
met zwarte lijntjes versierd en voor een rijksdaalder verkocht.
Juist daardoor maakte die vertooning weinig indruk, ten minste niet meer dan het
werken van andere, inlandsche volken zou gedaan hebben. Alleen de zeldzame
Nederlander, die de prachtstukken van Java's vrouwenkunst beter kende, zag
opmerkzamer toe, voelde, hoe dit spelend beweeg van den tjanting toch eigenlijk
een virtuose uiting was, een bewijs van meesterschap over dit waslijnenspel.
En nu, terwijl die invoering toch niet zoo heel lang geleden is, zou het zeer moeilijk
zijn met zekerheid te zeggen, in welke der beschaafde landen van Europa niet gebatikt
wordt. Sinds verschillende werkstukken uit mijn afdeeling aan de Elberfelder
Kunstnijverheidsschool gepubliceerd zijn, komen van tijd tot tijd vragen om inlichting
binnen, die bewijzen, dat haast overal gebatikt wordt.
Van het Noordsche Stockholm tot het Zuid-oostelijke Odessa vindt men, hier en
daar, werkers, die bij gebrek aan vakliteratuur, zich moeien met batikproeven. Of
het nu allen voortzetters van den eeuwenlangen, Javaanschen kunstarbeid zullen
worden, dat is een andere vraag!
Het zijn meestal schilders en schilderessen, die misschien dragelijk een
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schilderijtje kunnen maken, doch nooit of te nimmer een behoorlijk ornament hebben
geteekend, menschen, die vergeten, dat het batikken is een heusch-ornamentale
arbeid, die technisch en esthetisch terdege verzorgd moet worden. Daarbij komt, dat
men in Europa op zuiver-ornamentaal gebied nooit heel sterk ter been is geweest.
Ornament is, na de Gothiek, steeds een bijvoegsel geweest van allerlaagsten rang en
men heeft die geestelijke armoe goedsmoeds bedekt met liefelijke, naakte engeltjes
en vruchten-guirlandes, die met schildershandigheid overal te gebruiken waren.
Alleen daar, waar de techniek een dwingend heerscherswoord meesprak, ontstonden
fraaie vlakornamenten, maar zoodra die techniek bijv. bij weefsels, zich tot hoogeren
technischen trap ontwikkelde, werd het najagen van plastieke effekten schering en
inslag. Een overvloed van zuivere ornamentweelde, die zich tot een eigen kunstvorm
heeft ontwikkeld, zooals we bijv. in de oude werken der Maoris op
N i e u w - Z e e l a n d aantreffen, daarvan kan zelfs geen enkele stijlperiode in Europa
een analogie aanbieden!

J.A. LOEBÈR JR.: Gebatikte boekband.

J.A. LOEBÈR' JR.: Gebatikt boekbandje.

Op tentoonstellingen ziet men nu en dan produkten
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van dit ‘batikken’. In de allermeeste gevallen heeft men er zich tamelijk gemakkelijk
vanaf gemaakt. En spreekt men met de lui zelf, verwijst men ze naar de meesterwerken
in Holland gemaakt, dan worden de schouders opgehaald. Ja, dat is overdreven,
zooals die Hollanders werken, dat is heelemaal overbodig! Ziet li, het batikken, dat
is kleurwerking en met een grandioos gebaar wordt zoo'n bonte lap in de hoogte
gehouden, over een pied-de-stal gelegd met veel vouwen en plooien. Men ziet dan
werkelijk kleurenmooi op de glanzende zijde, veel warm-gloeiend donkerrood met
doorgevloeid blauw en groen, opgelicht met toevallige strepen en vlekken als lichtende
punten.

J.A. LOEBÈR JR.: Gebatikt tafelkleedje.

En zijn die kleuren - kennelijk slechte aniline-waar - echt? Och neen, dat behoeft
niet! In welke salon komt zon, en welke kleur houdt het heden ten dage uit tegen
zonlicht?
En zoo heb ik weleens ‘batiks’ gezien, die op de volgende manier versierd waren.
De kunstenaar had daarbij een sneller instrument dan de
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kleine tjanting gebruikt, namelijk een bos rijsstroo. Die wordt in de gesmolten was
gedoopt en men sprenkelt daarmee wasdruppels op het doek. Tijdens het verven
worden die waspiekken duchtig gebroken en als dit niet ‘malerisch’ genoeg werkt,
smeert men met penseelen extra kleuren op het doek. Ziet u, kleurwerking, dat is
voldoende!

J.A. LOEBÈR JR.: Gebatikt kussen.

Dit internationale batikgebied breidt zich dus wel in de breedte uit met allerlei
variaties. Zelfs miskende profeten, die het heusche batik-evangelie bezitten, treft
men er aan. Dat batikken is nog echter dan het Hollandsche werk, dat volgens dien
profeet heelemaal niet echt is!
Deze Berlijnschen schilder is jaren geleden op avontuur naar Java gegaan. In dit
Mekka der batikkunst hebben de priesteressen hem de edele kunst geleerd, een
voorrecht, dat geen Hollandschen artiest ten deel gevallen is. Zij aan zij heeft hij met
haar gearbeid, misschien wel op z'n Javaansch gehurkt op den grond.
En bij zijn vertrek uit Java heeft hij een aantal tjantings en verfhouten meegenomen,
benevens een aantal pola's, de modellen, die de Javaansche vrouwen gebruiken. Zoo
batikte hij te Berlijn Javaansche motieven en verfde met Javaansche verven, die hij
met de Pruisische zonneschijn fixeerde. Zoo ik hoop, verrichtte hij deze
werkzaamheden in sarong-kabaai, wat zijn arbeid nog echter gemaakt zou hebben.
Intusschen, de belangstelling, die hem kort na de reis op Java ruimschoots ten deel
viel, is reeds lang verflauwd, daar zijn arbeid, hoe echt ook, heele-
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maal niet met de origineele Java-batiks te vergelijken is. Behalve het mooie, Indische
rood zijn de kleuren vaag en verwasschen; het ornament - quasi Javaansch - toont
duidelijk, dat alleen met pola's geen Javaansche ornamentiek te maken is.
En ook - dit moet ik waardeerend erkennen -werd in regeeringskringen met nadruk
gezegd, dat, hoe mooi de Javaansche batik ook is, dat onze kunstuiting onmogelijk
dezelfde kan zijn als die van een tropisch volk. Waarop de bewuste schilder in het
vorige jaar weer naar Java vertrokken is, blij zijn ondankbaar vaderland te verlaten!

MARTHA BARME: Gebatikte blouse.

Echter behoeft men zich over al die uitwassen niet te verontrusten. Waar jong
leven is, moeten die bokkesprongen voorkomen. En ze zijn ongevaarlijk, daar de
vergelijking met serieus werk ze onmiddelijk als zoodanig doet herkennen. Hoofdzaak
is, dat er overal hartelijke belangstelling is, die met goed onderlegde wetenschap
betere stukken zal kunnen voortbrengen.
Het batikken verdient ruimschoots die belangstelling! Want, als ik in den aanvang
van dit artikel releveer, dat ornament steeds het lijdenskind is geweest, vergeleken
bij de hoogstaande kunst niet meer dan... kunstnijverheid is geworden, dan geloof
ik ook, dat het den artistieken werkers veelal aan middelen heeft ontbroken met eigen
hand de artistieke gedachte te verwezenlijken. Bijna steeds was men gedwongen dit
door werkmanshanden te doen uitvoeren. Bij meubelen schaadt dit minder, daar
goede werkteekeningen veel onheil verhinderen.
Doch bij versiering komen meer gevoelsredenen, men moet voelen, hoever men
gaan kan in lijn en kleur, wat met elk technisch procédé te
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maken is, hoezeer van toevalligheden kan geprofiteerd worden en hoe men het
technisch karakter moet laten meespreken. Dat zijn altemaal dingen, die alleen de
geestelijke werker kan beoordeelen en beheerschen, hij alleen! Geen keurig uitgevoerd
ontwerp op papier kan een soortgelijke werking in uitvoering verzekeren. Evenmin
als het mogelijk is, dat een schilder door een handwerker zijn schilderij naar zijn
ontwerp laat schilderen, een beeldhouwer zijn groep naar zijn teekening laat
modeleeren, evenmin kan dit op ander en toegepast kunstgebied het geval zijn. Zelfs
met de beste technische krachten zou het resultaat heel anders geweest zijn, als evenals bij de schilderkunst denker en uitvoerder in één persoon belichaamd waren
geweest.
Dit nu is veelal niet te doen. De meeste technieken vereischen, behalve een
jarenlangen leertijd, uitgebreide inrichtingen met werktuigen en materiaal en sluiten
alzoo elke gedachte aan eigen uitvoering uit.
En dit is het belangrijk voordeel bij batikken; het technische deel is bescheiden,
wat den eisch van hulpmiddelen betreft. Men kan, zooals onze school te Elberfeld,
een mooi ingerichte ververij gebruiken, maar ook volkomen uitkomen met eenige
geëmailleerde pannen, een gootsteen en een waterleidingkraan. Voor een geoefend
ornamentteekenaar is het leeren allerminst moeilijk; in 8-14 dagen tijd is het met
eenige goede methode zeer wel mogelijk een eenvoudig ornament te batikken, terwijl
het verven evenmin tijdroovend in leertijd is.
Technische bezwaren staan dus allerminst in den weg en de kunstenaar is daardoor
in staat, zijn artistieke gedachte zelf in doeltreffende wijze in materiaal vast te leggen,
zonder van anderen hinderlijk afhankelijk te zijn. Zijn arbeid zal van dieper, hooger
waarde worden!
Daarbij komt aanmoedigend het bekoorlijke van het batikken. Het is iets heel
moois, waarvoor men steeds meer gaat voelen. Zelf batikkend gaat men begrijpen,
hoe die Javaansche vrouwtjes geduldig weken aan weken aan één doek werken
kunnen. Het is iets, dat niet loslaat, steeds verrassend blijft en telkens nieuwe vondsten
voortoovert. Ik merk het meermalen bij mijn eigen leerlingen; als ze door de een of
andere oorzaak een tijdlang den tjanting niet gehanteerd hebben, dan vragen ze
verlangend weer te beginnen.
Daar is allereerst die teekenarbeid, dat spelend voortglijden over het doek, weeke,
vloeiende lijnen gevend, die weer ingevuld worden met sterker vloeiende was, gulzig
de aangegeven ruimte bedekkend. Zienderoogen ontstaat het ornament, mooikleurig
goudgele was, zacht glimmend op het doffe, witte doek.
Dan het verven, dat al die blankheid wegneemt, de wasglans doet verdwijnen in
een doffe, donkere kleur. Het schijnt dan of al die arbeid te vergeefsch is geweest.
Maar in den ketel met het borrelend water komt een nieuwe sensatie. De was lost
zich op, in vettige blaasjes drijft ze naar boven, vormt een vieze, onsmakelijke laag.
Doch als die afgeschept is, ligt in het
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kokende, dampende water een helder kleurig doek met tintelende kleuren en blanke
lijnen, verrassend in den ketel omgetooverd. De kleuren zijn donker, veel te diep en
als de stof gedroogd is, komen de heusche kleuren te voorschijn in al hun gloedvolle
waarde. Fijne kleuraderen verschijnen in het smettelooze wit en vermooien het
ornament.

J.A. LOEBÈR JR.: Gebatikt avondtoilet.

Gebatikt gezelschapstoilet.
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Nu eerst komt verrassend te zien, wat men gewerkt heeft. Wat eerst in was te zwaar
was, wordt nu licht en kleurig; de magere wasteekening op het witte veld krijgt na
het verven zijn volle waarde, vertoont zich helder en fijn op donker kleurend fond.
Dat uitkoken van de was, dat is het mooie moment, dat bij elk nieuw stuk wel
teleurstelling kan geven, maar in de meeste gevallen van blijde, verrassende werking
blijft zijn.
Elberfeld. Maart 1908.
(Wordt vervolgd)
J.A. LOEBÈR JR.
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Amsterdam
Arti et Amicitiae werkende leden-tentoonstelling
Het lijkt mij niet des criticus' taak, waar zoovelen en zoovelen van geen beduidenis,
te samen zich te vervelen hangen, om een presentielijst te schrijven van aanwezigen,
wier al of niet tegenwoordigheid niet van zulk een belang is dat ze het opteekenen,
dat is, het bewaard blijven, waard zijn. Maar méér is het mij een schoone taak, om
als een speurhond rond te zoeken met een staag gespannen uitgaan van gevoel naar
de gevoelsuitingen rondom en luid aan te slaan bij 't treffen van wat edel wild.
Als ik op Arti's leden tentoonstelling ‘de neus in den wind steek’ en zoek, van
welken kant daar de wind waait, dan moet ik melden, dat weinig edel wild te vinden
was en dat, als er al een zuchtje van leven ademde in velen, bitter weinigen de stormen
van passie over hunne doeken deden daveren.
Want ik heb het lief, als er hartstocht laait in de lijsten.
Als de kleuren trillen en beven en rillen en leven en heerlijk zijn!
Kleur moet een zwijmel zijn van extaze-geluk, kleur zij een verrukking, zooals
geuren en mooie klanken verblijdingen zijn voor den geest. Kleuren zijn wijdsch
oneindig en onnaspeurbaar van oorsprong. De rooden als rozen donker, als pioenen
van bloed, en heel teeder rose als appelbloesems, de blauwen zoo zwaar als de hemel
van wolkenlooze nachten en zoo klaar als schitterende lichtzeeën, de gelen als
brandende avondgloeden zoo warm en als bezonde duinzandstuivingen zoo bleek!
En dan de bruinen gemaakt met warme diepten, de grijzen als parelen klaar zacht
en de groenen van alle nuancen rijk, zoo zie ik mij kleur.
Maar op Arti was van dien kleurdroom weinig te speuren.
Noch was er de extaze voor de lijn.
Lijn is de geest, waar kleuren zijn de zinnen. En lijn kan zijn een hoogen gang van
de Gedachte. Lijnen zwierend of vast-getrokken, bouwen het geheel, zij zijn het
geraamte en het fundament. Zij maken de Eenheid allereerst. De hartstocht kan
spannen in hun bochten en uitvaren in hun halen, maar de bouwende gedachte stuurt
hun bewusten gang.
Ik zag dezen bouw en dit groot samenstellen van lijn-gevaarten schier niet op de
doeken der Arti-leden.
Geen een gaf nieuwer horizonten ruimte, geen een opende verder verschiet, geen
bouwde nieuwe paleizen van den Geest en geen dageraad van nieuwer manier en
verder mooglijkheden en hooger kunnen gloorde in dit jaar onder de vele leden dezer
vereeniging.
En zoo komen we, afstappend van de belvedère der hoogere kritiek-eischen, vanzelf
weer op de beganen grond der, uitzichtlooze, noteering.
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En waar we, op hooger plan van uitzien, geen bestijgers van hooger toppen
ontdekten, ontmoeten we plots een tal van wandelaars zoo ‘in het gewone doen’,
waarvan enkelen wel waarlijk met buigingen van
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eerbeid en groeten van verblijde herkenning moeten worden welkom genoemd.
En dat gaat vóóraan Floris Verster met zijn voorname studie naar twee Doode
Roeken. De blauwzwarte vogels liggen op de ruggen naast elkander, de bekken
rechtgestrekt óppuntend en de klauwen kromgetrokken. De aard van dit werk, van
dezen werker dus, is een strakke, een overtuigde een vaste, stil emotievolle, maar
een beheerscht gedane, ziening. Het ware te wenschen dat Verster, na zijn
zelfoverwinning in ontzegging, weer kwam, met buit verrijkt van veel weten en veel
kunnen en veel geduld, tot nieuwere overwinning in weeldevolle uitbundigheid...
wat wel in zijn aard is geweest. Want heerlijker dan statigen gang is hoog rythmischen
dans.
Wiggers is een, die steeds belangrijke werken stuurt, door zijn stemmingsrijke,
fijngevoelige doeken. Deze zijner maanavonden is van een teertrillende stilrustige
voornaamheid, een zuivere wijdheid en een breeden bouw.
Daarentegen heeft Coba Rilsema een fel getoetst, sterklevend, diepkleurig schetsje
van donkermantelig bruin meisje tegen lichten fond in weelderijk gelen leunstoel.
Bauer: ‘Berglandschap’ met ruime, zwierige lijnenbouw in soberen toon, Suze
Bisschop-Robertson met een reel, ontzaglijk zwaar en zat stilleven, Juries, hoewel
belangrijk, vermoeid en gemaniereerd, Neuhuys, met zijn gewone kleurpracht, Savry,
gemakkelijk gedane boomschets, Jan Sluyters, tintellevende lichtsprankelende,
Franschachtige ‘Nachtkroeg’, Tholen, zwakgevoelig, Van der Ven, een zeer knappe
en technisch zuivere, boven dát een heel gevoelige en mooie ‘Winter’ en Jan Veth
een allerknapst en aller technisch-zuiverst, bovendien wel gevoelig maar niet mooi,
wijl verbeten geschilderd, doodgedord, portret van Prof. P.J. Veth, en de Zwart met
een kleurzware koestal zijn de vermeldenswaardigen dezer expositie, die allen goede
dingen van hun bekende soort zonden, zonder te stijgen boven eigen, oud kunnen
uit naar nieuwer wegen baan.

St. Lucas. Werkende leden-tentoonstelling:
Hoewel het er sommige jaren weinig naar lijkt, heeft St. Lucas dit jaar getoond dat
het reden van bestaan heeft, doordat het nog is de meer liberale, ruimere, en meer
plaatsverschaffende vereeniging van meest jonger artiesten dan Arti. In Arti walmt
het soms duf, op Lucas waait dit maal de wind uit den zonnigen kant.
Van gehalte, nu ja, is Arti meestal voor, maar van jong streven en in
bereidwilligheid om ook onerkende of betwistbare schilderwijzen plaats te verleenen,
is Lucas de meest vrijheidlievende vereeniging.
Wat dit jaar de tentoonstelling een bijzonder cachet geeft is niet alleen in de
verkregen zeventien werken van Toorop, maar ook in de, daarmee verband hebbende,
gedachten, die bij de al of niet toelatingen dezer expositie, wellicht onbewust, hebben
geregeerd. En wel het gunstig idée voor de nieuwst opkomende richting in ons land,
een uitbloei van het Moderne Fransche licht-impressionisme.
Heel anders dan Van Gogh deed, komt er zoo hier en daar een nieuw streven op,
naar ander licht, plein-air, en andere karakterisatie der stemmingen, naar vrijer,
uitbundiger, hartstochtelijker, lichter wijze van weergeven, technisch met ontleding
der kleur, snelle, directe toets, karaktervolle lijn.
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En het is deze richting, die een erkenning vindt, hier en daar over de zalen van
Lucas verspreid.
Toorop's inzending is de gebeurtenis van deze expositie. Zijn werk, waaronder
dat van den eersten en laatsten tijd, is altijd belangrijk en altijd vreemd van wezen
tusschen onze gemoedelijke Hollanders in. De drie Bruiden uit zijn symbolische tijd,
van zijn mystieke teekeningen: Kind met het A. Heiligst Hart, van andere portretten
dat van M. van Rees of van Dr. Ariens, van zijn decoraties een schets voor een
mozaïek tableau voor de St. Aloysiuskapel te Haarlem, een oude Zeeuwsche landman,
en vele gepointilleerde lichtimpressies, ziedaar een
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half leven van veelzijdigheid en vele gedachten.
De verscheidenheid zijner onderwerpen duidt op de veelvuldigheid in zijn Wezen
en het totaal aparte zijner opvattingen bewijst de sterkte van zijn onafhankelijken
Geest.
Toorop is nu de luminist bij uitstek die wij hebben.
Zijn tintellichtende, trillende zonlandschappen zijn de warme en blijde brandingen
van het zongedaver over Hollandsch land en water. En zijn verrukte, opgetogen
stemmingen deelt hij mee in juichende kleur. Ik houd niet, persoonlijk, van gestippel.
Ik zie zoo de natuur niet en zou haar zou ook niet willen maken, ik maak liever een
streek met élan en een toets die nog liever wat uitschiet, dan de wetenschappelijke
en beredeneerde toets der pointillisten. Maar ik houd toch van vele hunner werken
omdat zij zooveel schoone zon verrukking voor onze behoeftige oogen dansen laten.
En zoo houd ik ook van het sterk-ondergane, vibreerend levende, passierijke, zij het
onvoldragen, werk van Jan Sluyters, de verfijnde, die nog, in zoeken, grof en bruut
doet, maar wel tot evenwicht kan komen en dan zal kunnen geven de zeer buiten 't
gewone staande impressie's van zijn reeds sterk voelende observatie. Lichtgietend
is zijn werk reeds, sensueel en met een streven naar gezond raffinement, en zeer
krachtige karakterisatie, waarvan het eerste er nog niet is. Een talent voor de naaste
toekomst, wellicht.
Na dit woeste-verfijnde, maar zinlijk welbehaaglijke, dit barre lichtkleur getoets
wordt me alles bijna vervelend en uit den ouden doos.
Ware het niet dat Suze Robertson het bekende ‘Nelly’ stuk liet zien, waar het half
naakte meisje met het sterkteere lijfje zit tegen de fel goudgelen lap. Dit is een van
de krachtigste en kleur zwaarste uitingen van haar oer-talent.
De vele goeden, zooals iedere expositie velen goeden heeft, die uit het milieu
steken om een buitengewone, soms bovengew one eigenaardigheid zijn: Van Beever,
teertjes en kleintjes maar fijntjes en zeer knap Stilleven, Broekman, die, hoewel
zonder feu sacré of tintelenden geest, zijn métier verbazend meester is, Garf, goed
zwaar interieur, van Raalte, levend, David Schulman, gevoelig en nog onsterk, C.B.H.
Spoor, die kinderkopjes met volle begrip kan geven, en Van der Ven, met vele levende
studies, wat betreft de meer geëikte lichting, benevens, Breitenstein, nog te rauw
voor het zoo beschaafde gevoel, Co Breman, gevoelig gepointilleerd, Piet Mondriaan,
van de wijs gebracht uit zijn gevoelige sfeer, Monnickendam, kleur wellusteling, die
bovendien een groote eigenheid heeft verkregen en een sterk technisch kunnen bij
een mateloos teveel geven en P. Corn. de Moor, als immer teerdroomerig gevoelig,
wat betreft een zoeken naar ongeëikte zijden, waaraan Maks, zich galloppeert en
vele anderen zich hier verstruikelen.
Maar evenwel is van zoeken en vallen een staan en gaan te verwachten, wat nimmer
van het suffe zitten der overbodige middelmatigen zoo is.
CONRAD KIKKERT.

Uit Rotterdam
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Rotterdamsche kunstkring tentoonstelling van etsen, gravuren &
teekeningen van Romeyn de Hooghe en zwartekunst-prenten uit den
historischen atlas van Stolk (25 Mrt - 12 Apr.)
Uit de rijke verzameling historische prenten bijeengebracht door wijlen den heer A.
v. Stolk Czn. had de heer J. v. Stolk Azn. welwillend een gedeelte aan den Kunstkring
ter bezichtiging afgestaan. Het was de geschiedenis van een 30tal jaren in beeld: het glanspunt van de dagen van De Witt, de tocht naar Chatham, de feestelijkheden
bij gelegenheid van den vrede van Breda; de geweldige gebeurtenissen van het jaar
1672, de moord op de De Witten, de zeeslagen op de Engelschen en Franschen
gewonnen, het beleg van Groningen, zinneprenten vol hoon voor den vijand en
patriottische zelfverheerlijking, prinselijke almanakken niet zonder byzan-
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tijnsche kruiperigheid; een geheele serie betreffende de Engelsche revolutie en de
kroning van Willem III en Maria, waaronder de hoogst zeldzame zinneprent van den
Prins als koning van Engeland in zwarte kunst, een unicum in het werk van den
graveur; de slagen van den negenjarigen oorlog; de fraaie prenten ter gelegenheid
van het overlijden van koningin Maria; een zinneprent op den dood van den
Stadhouderkoning en enkele slagen uit het begin van den Spaanschen
successie-oorlog. Daarnaast een aantal zwartekunst-prenten, meest portretten, o a.
van Blooteling, Dusart, de Later, Vaillant, Troost, Hodges, Verkolje (twee zeer fraaie
en zeldzame exemplaren).
Het valt niet te ontkennen, dat Romeyn de Hooghe wat zijn techniek, zijn teekening,
zijn opzet, de decoratieve verdeeling van zijn prenten betreft, een graveur is als
weinigen. Vindingrijk en vernuftig, met die gemakkelijke fantasie begaafd, die aan
het voorgestelde gebeuren een zekere compleetheid en wijdschheid geeft, laat hij
zelden na, den beschouwer te interesseeren, zonder hem evenwel een dieper
belangstelling in te boezemen. Hij heeft de groote verdienste een getrouwe spiegel
te zijn van zijn tijd; doch het holle en leege, het kil pompeuze van zijn periode geeft
hij dan ook. men zou haast zeggen zonder genade weer. Zie b.v. het praalbed van
koningin Maria, met Willem III weenend ter zijde gezeten, terwijl de Lords in groot
ornaat hem hun deelneming komen betuigen. Hoe heeft de meester zijn best gedaan,
vooral het uiterlijke, het pompeuze, van de vertooning te geven; hoe
hoofsch-plechtstatig naar de regelen der étiquette is niet het knielen der heeren, hoe
officieel vallen niet hun slepende mantels, hoe onberispelijk is niet het heele geval
geïnscèneerd! Let ook op de voorgronden der slagen en belegeringen, waar Willem
III met zijn staf verschijnt. Met meer byzantinisme heeft Andries van der Meulen
den Zonnekoning niet te paard gezet, dan De Hooghe het den Oranje-veldheer doet:
een volmaakte maskerade-generaal! Deze nietige man met het onvermoeid, als een
schaakspeler combineerend brein was méér. Maar het was de opzichtige, door de
barok bedorven smaak van den tijd, die van de geschiedenis een militaire parade en
van de historische personen tooneelspelers maakte.

Kunsthandel Oldenzeel tentoonstelling van werken door mevr. M.
Terpstra-Reerink en mej. B. Valkenburg. etsen door J.F. Obbes en
beeldhouwwerk door mej R.M. van Dantzig (19 Mrt-12 Apr.)
Het boetseerwerk van Mej. van Dantzig is in vele opzichten nog zwak. Aan
anatomische observatie en aan proportie laat het vaak te wenschen over. In
verscheiden naaktfiguren is een wanverhouding op te merken tusschen bovenlijf en
onderstel: de beenen zijn meestal te zwak en te kort en wat modeleering betreft,
oppervlakkig en met onvoldoende constructief gevoel behandeld. Natuurlijk komt
deze fout het sterkst uit bij liggende figuren, waar de beenen niets te dragen hebben;
zette men het corpus overeind, dan zou men eens wat zien!
Dit neemt echter niet weg, dat het werk van Mej. van Dantzig smaak en distinctie
verraadt en vooral (een zeldzaamheid in ons schilderlijk landje) een treffend
statuarisch gevoel. Verschillende figuurtjes zijn wal hun opvatting aangaat, beslist
goed; evenwichtig in zichzelf, compleet, niet boven-op bekeken, maar, om zoo te
zeggen van binnen-uit opgebouwd. Karakteristieke koppen met sterke trekken
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behandelt zij op een ietwat ouderwetsche en uitheemsche manier; de bustes zijn altijd
kantig en op de juiste manier afgesneden.
In 't kort: haar gebreken kan Mejuffrouw van Dantzig gemakkelijk overwinnen;
het goede heeft ze in zichzelf: ze heeft haar aanleg slechts te volgen.

Tentoonstelling van werken door Otto van Rees en van schetsen en studiën
door David Ovens (16 Apr.-10 Mei)
Het is eenigszins moeilijk, het werk van Otto van Rees te waardeeren, wanneer men
in het voorzaaltje met bewondering gestaan heeft voor de kleine, vluchtige, luchtige
doekjes van den voortreffelijken David Oyens. Wat blijft er van het geschil-
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der van Van Rees dan over, dan verf, verf, zeer zware en onaangename verf? Al die
gewelddadige pogingen om heftig licht te verkrijgen, al dat smijten met ongebroken
kleur gaat zoo volmaakt nutteloos lijken tegenover de gemakkelijke manier, waarop
David Oyens met een likje en een zetje zijn brillante licht-opnamen vastlegt. Het
treft voor den heer Van Rees waarlijk ongelukkig, dat hij zulk een buurman heeft.
In de eerste plaats is het tentoonstellinkje van David Ovens een verrassing. Deze
hokvaste atelierschilder blijkt ook een landschapsmeester van buitengewone kracht
te zijn geweest! Zij waren minder eenzijdig dan men steeds gemeend heeft, de
gebroeders Oyens. Het atelier-stuk was nu eenmaal hun genre, maarzij hielden hun
geest frisch en hun oog helder en gevoelig, door zich te baden telkens weer, in het
helle buitenlicht, in de volle natuur. Daarvan getuigen hier Davids verwonderlijk
blinkende buitenstudies. Nog minder dan zijn broeder heeft hij zich ooit geroepen
gevoeld zulk een schets tot een schilderij op te werken, - met het noteeren van den
indruk was hij tevreden; maar het was dan ook niet meer of minder dan de volle
schijn, de essence van het geziene. Daartoe was niet meer noodig dan éen enkele
smeer, een licht frottis soms op het doek, dat zooveel mogelijk gespaard wordt, een
enkele aanduiding van den vorm, zonder meer dan even te appuyeeren. De liefhebbers
van de doorwerkte en doorgecomponeerde schilderij zullen vragen, wat er
mogelijkerwijze van deze aanzetten terecht gekomen zou zijn, als de meester erop
doorgegaan was. ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’, en het wordt maar al
te vaak vergeten, dat dergelijke vluchtig-heidjes even gemakkelijk te bederven zijn,
als wat men dan een ‘schilderij’ pleegt te noemen.
Waarlijk, wat zou men meer verlangen? Men zie b.v. het Opkomend omveer, dat
in zijn gewichtigen ernst, in zijn stille blinkendheid, in zijn rijpe, verzadigde kleur
de waarde heeft van een voldragen werk, al is de factuur dan ook die van een
uiterst-vluchtige studie. De verwantschap met Pieter's meesterwerk de Smidse te
Doorn is niet te miskennen; een bewijs te meer, hoe deze tweelingen van eenen geeste
waren.
Deze impressie overtreft weliswaar al het andere, - maar ook daaronder is niet
weinig van hooge waarde. Telkens treft de feillooze beslistheid, waarmee hij de
kleuren in hun eigenste waarde tegen elkander doet uitklinken. Er is b.v. een
berglandschapje, waarin tegen de donker-groene hoogte de vlakke weide aangevlijd
ligt, zoo blinkend van smaragd-goud, dat ge een oogenblikje stil wordt onder den
indruk van zult een fijn-gegrepen realiteit. En met welk een vreugde wordt ge de
hier wat uitvoeriger gegeven détails gewaar: een sierlijk boompje o.a. met zijn jeugdig
wuif kruintje aan den kant van het blank-grijze riviertje; hoe werkelijk, hoe nabij
lijkt dit miniatuur-paneeltje, zóé) dat ge wel meent erin te kunnen stappen.
Och, het is alles eigenlijk goed, zooals het er is, voor zoover het er is. Welk een
rasschilder was die man! Hoe langer hoe meer raakt men ervan overtuigd, dat hij een
glorieuze naam is in onze negentiend'eeuwsche kunst. Als nu maar niet, zooals zoo
dikwijls, deze overtuiging hier te lande eerst begint door te dringen, wanneer zijn
beste werk voorgoed naar den vreemde verhuisd is.

Kunsthandel Beckers werken van W.B. Tholen en Charles van Wijk
(maand maart)
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Wat er aan Tholen's werk ontbreekt, is niet gemakkelijk te definieeren. Ziehier een
goed schilder, meer dan middelmatig begaafd en beschaafd, met een fijn-ontwikkeld
gevoel voor kleur, een deugdelijk compositie-talent, een wezenlijke intuïtie voor
moment en stemming; en die er toch zoo zelden in slaagt waarlijk te boeien. Mij
althans en mij niet alleen. Hij bezit alle eigenschappen, om een aangenaam schilder
te zijn (in den besten zin van het woord), omdat hij betrekkelijk objectief en neutraal
tegenover zijn onderwerp staat, nooit te veel den nadruk legt op een bepaalden kant
van het geval; - indien het niet zoo moeilijk was voor den beschouwer, minder de
stemming uit de dingen te halen, dan wel ze vast te houden. Telkens als men
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het meent le hebben, glipt het weer door de vingers. Het gaat er mee als met het
zonnetje in ons waterland; op het oogenblik, dat het schijnt te zullen doorbreken,
verflauwt zijn glans en wordt alles weer dof en doomig. Het is er steeds bijna, maar
nooit (of tenminste zelden) geheel. Er is een zekere schuchterheid en
terughoudendheid, die onverklaarbaar is, wanneer men bemerkt (aan dat eigenaardig
gevoel in de oogen bij het kijken van het eene doekje op het andere) dat zijn momenten
toch beslist momenten zijn. Een tekort aan energie, aan volhoudingsvermogen, dat
men echter weer niet constateert in zijn voortreffelijke en krachtige dingen uit de
papierfabriek; een serie kleurrijke teekeningen met zooveel liefde en begrip behandeld,
als men bij dergerlijke onderwerpen niet vaak waarneemt. De Drogerij o.a., waar de
vellen bovenin hangen en de zon door het latwerk zoo het en glunder op de
vloerklinkers schijnt! Dat is niet alleen forsch gezien, maar ook forsch gepakt. Zulk
een parti-pris zou men in zijn olieverfwerk ook wenschen. De studie van het Blauwe
schip was naar den goeden kant; een frisch, winderig moment, waar het licht nu
eindelijk eens niet in kwijnde.
Van den knappen Charles van Wijk weinig nieuws. Zijn werk is ongetwijfeld zeer
bekoorlijk, maar het blijft te picturaal gezien. Er blijft te veel atmosfeer aan dit
beeldhouwwerk hangen, het maakt zich als zuivere vorm niet genoeg los. Men weet
niet waar het begint en waar het eindigt. Dit geldt niet alleen van de figuren als
zoodanig, maar van de geheele compositie. Ze is uitgesneden, met meer of minder
geluk, uit een grooter geheel, gelijk een teekening. Ze sluit zichzelf niet af, ze vindt
haar evenwicht niet.
Een van zijn laatste werken is, naar ik meen, de groote pleister van de Ploegende
Ossen. De beesten zijn goed van actie, staan stevig op hun pooten en niet onaardig
klompert het boertje erachter aan, dat den ploeg bestuurt. Maar staat hij er niet achter,
op het randje van het stuk akkerland, alsof hij er af zal vallen? Ik wil onmiddellijk
gelooven, dat het in orde is, dat het waarschijnlijk zoo gezien is. Doch dat stuk voren
en klonten is maar een willekeurig uitgesneden brok zonder begin en zonder eind,
dat een grooter aardvlek suggereert, en het diende als voetstuk behandeld te zijn.
Van Wijk beheerscht zijn onderwerpen meesterlijk. Het is echter te vreezen, geloof
ik, dat hij zichzelf zal blijven herhalen en in een vicieusen cirkel zal geraken, als hij
de grenzen van zijn tegenwoordige opvatting niet allengs verwijdt.

Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van mevr. Marie de
Roode-Heyermans (maand april)
Het is werk met een scherpe ‘tendenz’, zooals we nu eenmaal met een leelijk
germanisme gewoon zijn te zeggen. Sommige teekeningen dragen onderschriften,
als waren ze documenten van een sociale enquête. Zoo vernemen we, dat een sjofel
loopmeisje voor een week van 75 arbeidsuren met de kapitale som van zes kwartjes
beloond wordt en dat een rampzalige stakker er zoo ellendig uitziet, omdat hij
tengevolge van een val van een stelling rugge-mergstering gekregen heeft. En in het
besjeshuis heeft een uitgezakte oude ziel het faveur bij een temperatuur van tachtig
graden te mogen strijken. Elders ligt het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij, in
meer dan een exemplaar op den grond, den titel demonstratief naar boven gevouwen.
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Niets ligt me verder, dan met een eerbiedwaardige overtuiging te spotten. Maar
wat heeft dit alles nu met kunst te maken! De kleurtjes van Mevr. De Roode s
schilderijen blijven onder dat alles vroolijk genoeg. Heldere ultramarijntjes en
poeslieve roodjes maken haar armhuis tot een bijna-blijgeestig verblijf. Ik wil niet
zeggen, dat deze schilderes de schrijnende misère van al die ongelukkigen niet voelt;
ik ben zelfs zeker van het tegendeel... Doch wie voor haar werk staat, wordt daar
maar weinig van gewaar; de bourgeois gaat niet minder satisfait heen, dan hij er
gekomen is. Mogelijk zelfs neemt hij de troostrijke overtuiging mee, dat het nog zoo
kwaad niet is in een wel hol, maar schortenbont-kleurig gesticht
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‘van den arme’ verzorgd te worden. En daaraan is de ultramarijn-blauwe formule
van Mevr. De Roode schuld!
Dat verscheiden teekeningen (al doet het roode en zwarte krijt een beetje
zonderlingouderwets aan) van een respectabel kunnen blijk geven, is maar een schrale
vergoeding voor wat de schilderes in gebreke is gebleven te leveren: een aanklacht
in beeld (zonder enquête-onderschriften) tegen een maatschappij, die misère van
allerlei aard in de grootste gemoedsrust laat voortbestaan, zoolang haar rustige rust
niet bedreigd wordt.
R.J.

Kunstveilingen
Veiling van oude schilderijen bij Fred, Muller & Co, te Amsterdam van
28 tot 29 April 1908
Meer dan 350 schilder-stukken werden weder in de Doelenstraat geveild. Van deze
verzameling vormden de vrouwelijk-sierlijk gecomponeerde en coloristisch zeer
aantrekkelijke Twee drinkers van Judith Leyster (no 70), een prachtig groot zeegezicht
van van Goyen (no 41) en een important hoewel niet in alle deelen even stemmig
landschap van Salomon Ruysdael de hoogte-punten:
Ziehier eenige hooge prijzen:
C. Dusart, Dorpsfeest (no 38), f 4500; J. van Goyen, gezicht op de Zuiderzee (no
41), f 21100; gezicht op Leiden (no 42). f 2200; Het Fregat (no 43), f 2350; Th. de
Keyzer. Mansportret (no 68), f 3025; Judith Leyster, Twee drinkers (no 70), f 6000;
Hollandsch Meester, Vredescongres te Nijmegen (no 83), f 6000; A. van der Neer,
Maneschijn (no 98), f 2550; S. Buysdael, Landschap met een slot (no 113), f 11500;
Dorp in een vlakte (no 114), f 2400; J. Vrel, Straatje (no 144), f 2700.

Veiling van antiquiteiten en kunstvoorwerpen. en van Delftsch aardewerk,
bij Fred. Muller & Co, te Amsterdam van 28 April tot 1 Mei 1908
Slechts enkele prijzen: no 559, een groepje in Höchst-porcelein, 40 cent. hoog, f
10000; no 560, een andere groep, eveneens Höchst, f 3050 en no 558, een derde groep
van hetzelfde maaksel, f 1425.
Voor Oud-Delftsch: no 199, een kannetje, f 820; no 202, geribde, door Pynacker
in kleuren gedecoreerde schotel, f 850; no 204, een scheerbekken, f 800; no 286, een
zeer vroeg bordje, met geel en groen gedecoreerd, f 296.
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In drie, op de bij Fred. Muller gewone wijze royaal uitgegeven en rijk geillustreerde
catalogi, werden de Oude schilderijen, de Antiquiteiten, het Delftsch aardewerk,
beschreven.

Veiling van moderne schilderijen, aquarellen en teekeningen, bij Fred.
Muller & Co, te Amsterdam den 12en Mei 1908
Deze veiling was wel van een mindere qualiteit dan die der oude schilderijen. Toch
werden eenige goede prijzen betaald.
Jozef Israels, Moederzorgen (no 162), f 3575; V. Maris, stukje weide no 182), f
3100; Vochtig weder, aquarel (no 183) f 705; A. Neuhuys, Vader en moeder, (no 197),
f 5250; J.H. Weissenbruch, Vaart in de schemering, aquarel (no 248), f 2450.
De reeks van 100 in een afzonderlijken catalogus beschreven en in losse bladen
gereproduceerde bijbelsche voorstellingen, was voornamelijk van belang omdat ze
een kleine lezing (aquarel) van Jozef Israël's schilderij in het Stedelijk Museum te
Amsterdam, David en Saul, en drie zeer primitief aandoende, zeer sterke teekeningen
van Segantini bevatte. De aquarel van Israël (no 40), bracht f 1500 op; de teekeningen
van Segantini, no 73, De zondebok, f 790; no 74, Maria, zuster van Mozes, uitgesloten
uit het kamp, f 1350 en no 75, Rahab de spionnen verbergend, f 740.
BTS.

Onze Kunst. Jaargang 7

245

Inhoud van deel XIII
(zevende jaargang - eerste halfjaar - 1908)
Blz.
BEETS (Mr. N.):

Dirick Jacobsz. Vellert
165
(III): Vroege teekeningen

BREDIUS (Dr. A.):

Een onhekende Jordaens

154

JACOBSEN (Dr. R.):

De Gebroeders Oyens

89

LOEBÈR JR. (J.A.):

Elberfelder Batiks

231

MARIUS (G.H.):

Matthijs Maris

150

MARTIN (Prof. Dr. W.):

Oude Teekeningen in het
Amsterdamsche
Prenten-kabinet

103

NIJHOFF (C.W.):

K.P.C. de Bazel

220

PIT (Mr. A.):

De Grafmonumenten van 21
Jan van Polanen, te Breda
en van Adolf VI, te Kleef

REESEMA (E.S. van):

Oud-Egyptisch Vlechtwerk 111

ROOS (S.H. de):

De Tegenwoordige
Drukletter

SCHMIDT-DEGENER (F.):

Adriaen Brouwer en de
1-45-129
Ontwikkeling zijner Kunst

STEENHOFF (W.):

Anton Mauve en zijn tijd

12-58

De Collectie Six en de
aanwinst eruit door het
Rijksmuseum

205

Huldeblijk aan Dr. A.
Kuyper (Album)

189

VRIES JR. (R.W.P. de):

26-66

Onze Kunst. Jaargang 7

Kunstberichten
UIT AMSTERDAM:

UIT ANTWERPEN:

UIT BRUSSEL:

Tentoonstelling
Mastenbroeck - Van
der Valk Collectie Six

(W.S.)

79

Larensche
Kunsthandel

(W.S.)

120

Arti

(W.S.)

155

Arti - St Lucas

(Conrad Kikkert)

238

Frans Block (zaal
Buyle)

(J. d. B.)

37

Tentoonstelling
Herman Richir

(B.)

121

Inhuldigingstentoonstelling (B.)
der Stadsfeestzaal

157

‘Vie et Lumière’ De Scalden

197

(J. d. B.)

In den Sillon - Bij (G.E.)
de Akwarellisten In den Kunstkring:
Isidoor Meyers en
Herman Courtens

81

Tentoonstelling
‘Voor de Kunst’ In den Kunstkring

(G.E.)

157

Emiel Claus - Libre (G.E.)
Esthétique Koninklijke Gallerij

199

Onze Kunst. Jaargang 7

246

UIT PARIJS:

UIT ROTTERDAM:

MARIUS (G.H.):

Belgische kunst op (L.
de
Dumont-Wilden)
Herfsttentoonstelling

82

Verspreiding van de (Jacq. Mesnil)
Verzameling Rudolf
Kann

121

Tentoonstelling van (J.M.)
Vincent van Gogh,
in de Gallerie
Bernheim

158

Museum Boymans (R.J.)
- Kunstzaal
Oldenzeel - August
van Voorden Rotterdamsche
Kunstkring

40

Academie - Vincent (R.J.)
van Gogh Rotterdamsche
Schilders en
Beeldhouwers - Ch.
Dankmeyer. Kunsthandel
Oldenzeel

125

Rotterdamsche
(R.J.)
Kunstkring Hedendaagsche
Friesche
Kunstnijverheid Voor de Kunst - W.
de Zwart

160

Kunstkring (R.J.)
Oldenzeel - Tholen
en Ch. van Wijk Marie de
Roode-Heyermans

240

Matthijs Maris

202

KUNSTVEILINGEN:

41-85-161-244

Onze Kunst. Jaargang 7

Boeken & tijdschriften
BRUEGHEL DER
AELTERE (Peter):

Kirmes mit
tanzenden Bauern

(B.)

161

GLÜCK (Gustav):

Nederländische
Gemälde aus der
Sammlung des
Herrn Alexander
Tritsch in Wien

(B.)

42

HYMANS (Henri):

Die belgische Kunst (B.)
des XIX.
Jahrhunderts

87

KLEINCLAUSZ:

Les maîtres de l'Art: (B.)
Claus Sluter et la
Sculpture
Bourguignone du
xve siècle

127

LEEUWEN (A. van): Letterboek voor den (de R.)
Teekenaar en
Ambachtsman

164

ROOSES (Max):

Jordaens, Leven en (B.)
Werken

85

De Schilderkunst
van 1400 tot 1800

86

VOLL (Karl):

(B.)

Die
(W.B.)
Altniederländische
Malerei von Jan van
Eyck bis Memling

De ‘Gesellschaft für vervielfältigende
Kunst’

43

(M.R.)

127

Handschriften u. Drucke des Mittelalters (d. R.)
und der Renaissance, Katalog des
Antiquariates Joseph Baer & Co Frankfurt
a/M

162

Illustrirte Geschichte des Kunstgewerbes (B.)

203

Die Mode; Menschen und Moden in
Neunzehnten Jahrhundert

(B.)

203

Overzicht van Tijdschriften

(C.G.)

87-128-204

Platen

Onze Kunst. Jaargang 7

N.B. De cijfers met * gemerkt geven de bladzijden aan tegenover dewelke de platen
buiten tekst moeten tusschengevoegd worden.
Tekstversiering in hout gesneden door Ed. Pellens.
Omslag in hout gesneden door G.W. Dijsselhoff.
BARMÉ (Martha):

Gebatikte blouse

235

BAZEL (K.P.C. de):

Hofstede ‘Oud Bussem’

*220

Tuinhek huize
‘Dennenoord’

220

Situatie en tuinaanleg van 223
het huis ‘De Wilgenakker’
Plan en opstandteekening 225
van het huis ‘De
Wilgenakker’
Kast uitgevoerd in
mahoniehout

227

Detail van den terrasvloer 228
van huize ‘Petersburg’
Terrasvloer van huize
‘Petersburg’

229

Onze Kunst. Jaargang 7

247

BLOCK (FRANZ):

Minnewater

39

BORCH (Gerhard ter):

Jongenskop

106

BROUWER (Adriaen):

Zelfportret

*1

De Dorpsbarbier

3

Boerenrondedans

4

De Moerdijksche Boeren

*4

Huiselijke Twist

7

Boerenfeest

*8

De vroolijke Gezel

*10

Avondtoilet

46

Interieur van een
Tabakskroeg

*46

De Operatie

*47

Tabakskroeg

47

Drinkebroers

48

De Vroolijke Maaltijd

49

Expressiekop

50

Tabakskroeg

*50

Twee Expressiekoppen

51

Twee rookende Boeren

52

De Rooker

53

Interieur van een kroeg

54

Zich afzonderende rookers 55
De kleine Rooker

*56

De Traagheid

130

De Toorn

131

De Mandolinist

132

Het Gehoor

*132

Het Gevoel

133

Landschap

134

Schemering

*134

Maneschijn

135

Landschap

136

Onze Kunst. Jaargang 7

Gezicht in een vesting

139

Vechtpartij

140

id.

*140

De Meesterdronk

142

Goede Vrienden

143

Het laatste Nieuws

145

Dobbelende soldaten

*146

BROUWER (Adriaen) en
TENIERS (David):

Zonsondergang

*136

BROUWER (Adriaen) (en
CRAESREECK?):

Tabakskroeg

147

DUCK (Ant. van):

Mansportret

43

EECKHOUT (Gerbrand van Teekenaar gezeten vóór
den):
een boerenhuisje

107

ELLENS (H.):

194

Albumblad in waterverf

Albumband in bruin leder 194
Albumblad

194

Sluitvignet

195

Goes (Hugo van der):

Maria, het Kindje Jezus
aanbiddend

105

HALS (Frans):

De Rooker

10

HEER (Guilliam de):

Mansportret

*110

HEUKELOM (J.B.):

Oorkonde

*120

ISHOVEN (J.L. Van):

Albumband in bruin leder 195

Onze Kunst. Jaargang 7

248

ISHOVEN (J.L. Van):

Albumblad

196

JORDAENS (Jacob):

H. Familie

*154

LELY (Sir Peter):

Heraut van de orde van den 104
Kouseband

LEYSTER (Judith):

De Serenade

217

LOEBÈR JR (J.A.):

Batiks

232-233-234-237

MARIS (Matthijs):

Stadsgezicht

*150

MAUVE (Anton):

Bosch met Schapen

13

Heide met Sneeuw

14

Koeiën aan de Plas

*14

Portret

16

In den Tuin

*16

Koeien

*18

Op weg naar huis

59

De Melkbocht

*60

Winterlandschap

61

Huisje buiten

*62

Houthakkers

63

Het Kalfje

*64

METSU (Gabriël):

De Haringkoopvrouw

219

OSTADE (Adriaen van):

De Klosbaan

110

De Schaatsenrijder

213

Portret van Pieter Oyens

*89

Bezoek aan het Atelier

93

De Bezoekers

96

Naaktstudie

*96

La Reine-modèle

101

OYENS (Pieter):

Polderwei

99

REESEMA (E.S. van):

Taschje in zijde gevlochten 116

OYENS (David):

Taschje in zijde gevlochten 116
Taschje in linnengaren

117

Tasch met relief
117
vlechtwerk in linnengaren

Onze Kunst. Jaargang 7

REMBRANDT:

Pilatus wascht zich de
handen

*124

RUISDAEL (Jacob):

De Voorde

211

RUYSCH (Rachel):

Bloemen

215

SAVERY (Roelant):

Aap

*106

SLUTER (Claus):

Beelden van Margareta van 22
Vlaanderen en Ste
Catharina

STEEN (Jan):

Vioolspeler

VELLERT (Dirick):

Onthoofding van Johannes 169
den Dooper

108

Sterfbed van Ste Anna

171

De Tiburtynsche Sibylle

173

Het Oordeel van Salomo

*174

Petrus op het Water

176

Nood Gods

177

De Heilige Drieëenheid,
Mozes en Petrus

179

Episode uit de stichting van *180
Rome
Phaëton's val

183

Steekspel

184

De macht van Venus

186

De opening van het vijfde *188
Zegel
VERMEER (Johannes):

De Keukenmeid

*208

VORKINK (P.):

Lezenaar

192

Onze Kunst. Jaargang 7

249

WEIDITZ (Hans):

Houtsnede

163

WORMSER (Jac. Ph):

Monogram Dr. A.K.

190

Titelblad

191

Band

193

ONGENOEMDE OF ONGEKENDE MEESTERS:
Portret van Jan van
Bronckhorst

109

Bas-relief aan de
Graftombe van Jan van
Polanen

} *22

Beeldjes afkomstig van de } *22
Graftombe van Adolf VI
Zegel van Willem Sluter

24

Twee heiligenfiguren in
hout gesneden

*24-*25

Houtsnede uit ‘Leven ons 162
liefs Heeren’
De tegenwoordige drukletter:
Letterproeven van
verschillende Gieterijen

28-29

Letter in het Didot-type

30

Proef van Larische Antiqua 31
Bladzijden uit het
‘Drukkers-Jaarboek’

*32

Letterproeven van
verschillende Gieterijen

33

Romein van Nicolaas
Jenson

67

14 Verschillende
letterproeven

68-69

14 Verschillende
letterproeven

72-73

Breede ‘Cheltenham’

*76

Liturgisch van Otto Hupp 77
Oud-Egyptisch Vlechtwerk:
Afb. 1: Vlechtwerk

112

Onze Kunst. Jaargang 7

Afb. 2: Rutheensch
vlechttoestel

113

Afb. 3, 4, 5, 6

114

Afb. 7

115

Afb. 15: Gordel in
kaartweefsel

115

Afb. 8: Touw van
wilgentakken

115

Afb. 13: Kaartweefsel met 119
het geopende vak
Afb. 14: Kaartweefsel; de 119
draaiïng van den steel
toonend

Onze Kunst. Jaargang 7

1

[Deel XIV]

Een schilderij in tempera toegeschreven aan Hugo van der Goes
DE Heer C.J. Holmes, redacteur van het Burlington-Magazine, plaatste in den vorigen
jaargang van dat tijdschrift een belangrijke nota onder den titel: ‘Een schilderwerk
van de Doorniksche school’. Naar hij ons mededeelt, is er hier sprake van een
schilderfragment in tempera op doek, dat zich in de bibliotheek van Christ-Church
College te Oxford bevindt. Dit stuk stelt voor de hoofden (buste) van de H. Maagd
en Johannes. De Moeder des Heeren rechts, houdt de handen gevouwen en het hoofd
lichtelijk geneigd; op haar gelaat een verpletterde smart; de geliefde discipel buigt
zich over haar henen en houdt de oogen, in innerlijke beschouwing, gesloten. Deze
beide figuren zijn, zooals we zullen zien, zeker van een Graflegging afkomstig. De
geschreven catalogus in de bibliotheek van Christ-Church College, deelt ons mee
dat dit een fragment is van een groote schildering, die in een Genueesch paleis door
brand werd vernield en op het oude etiket stond: door Bellini of Mantegna. De koppen
zijn hier drie kwart natuur. De achtergrond is klaarblijkelijk goud, het gezicht van
Johannes is veeleer van donker koperrood, de handen van Maria zijn bleeker en
kouder van toon. St Jan draagt een kleed van verslenst oranje met een blijkbaar
donkergroenen schijn, bijna zoo donker als de sluier der H. Maagd. De schildering
is herhaaldelijk uitgestukt, op een wijze dat de oorspronkelijke vormen niet
gemakkelijk te herkennen zijn. Voeg hierbij een dikke laag vernis. Een eenvoudig
onderzoek dezer schildering stelt ons in staat om ons te verzekeren dat er hier van
Italiaansch werk geen sprake kan zijn.
De schrijver dezer nota, die we hier vrij vertalen, heeft een foto van dit fragment
onderworpen aan het onderzoek van den heer James Weale, en deze laatste stelt voor
om er een werk in te zien van de Doorniksche school. De schilders dezer school
waren inderdaad gewoon om in tempera op doek en op
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groote schaal te schilderen, vooral als er sprake was van 't uitvoeren van ontwerpen
voor tapijten. Het is zelfs mogelijk dat te dien einde het werk naar Genna gezonden
werd. Maar naar het ons voorkomt was het waarlijk niet noodig om zijn toevlucht te
nemen tot Italiaansche kunst, om een dergelijke compositie te doen weven. Het was
voldoende om zich te wenden tot Brusselsche, Brugsche of beter nog Doorniksche
kunstenaars. Uit de stadsrekeningen, uitgegeven door den heer Soil de Moriamé,
blijkt inderdaad dat het tapijtwerkersgilde dier stad bloeide. Hoewel niets bepaald
weerspreekt dat men in Italië naar een uit Vlaanderen afkomstig model geweven zou
hebben, is dit toch niet waarschijnlijk, terwijl daarentegen onze wevers wél heel vaak
werden aangezocht om de modellen der kunstenaars van het schiereiland te vertolken:
ze voerden die in onze eigen streken uit of wel werden ze geroepen om ze ter plaatse
te weven.

Fig. 2. DE GRAFLEGGING. - Copie volgens van der Goes.
(Nationaal Museum te Napels).

In ieder geval duiden, zooals de Heer C. J Holmes zegt, de eigenaardige fijnheid der
faktuur en de breede teekening op een der grootste meesters onzer oude school en
nadat hij inlichting had ingewonnen aangaande dit
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Fig. 1. - FRAGMENT EENER SCHILDERING IN TEMPERA.
(In de Bibliotheek van Christ-Church-College te Oxford).
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interessante werk, kwam hij tot het besluit dat het in ieder geval mag worden
ondergebracht ‘in het dossier van dat geheimzinnig personnage: Rogier van
derWeyden’. Dat dit kostbare fragment herinneringen aan den Doornikschen meester
opwekt, mogen we m.i. niet betwijfelen. Men vindt er inderdaad tot op zekere hoogte
zijn diep aangrijpenden toon in weer. Niettemin toont de auteur er van zich meer
realist, dieper ook en machtiger in de vertolking der fysionomieën, maar aan de
andere zijde verschillen de typen van die, waar Rogier van der Weyden zooveel van
hield.

Fig. 8. - GRAFLEGGING.
(Museum Doornik).

We vinden deze beide figuren weer op een compositie die ons enkel uit talrijke copiën
bekend is. Met al de karakteristieke details van houdingen, draperieën en tot op zekere
hoogte met dezelfde uitdrukking, vinden we deze beide koppen ook op een
Graflegging in het Museum te Napels, een werk waarop de heer Friedländer vooral
de aandacht heeft gevestigd(1). Deze

(1) Jahrbuch der Königlich preussischen Kunstsammlungen D. XXV, (l904) Hugo van der Goes.
Eine Nachlese No 108 à 118. Deze compositie werd o.a. door den heer H. Hymnus
toegeschreven aan Rogier v/d. Weyden, het Schildersboek van Carel van Mander Deel I, p.
106, Hieron. Wiericx heeft de groep gegraveerd, doch zonder vermelding van den
schildersnaam. De gravure, waarom het hier gaat, is niet zooals ik heb vastgesteld een
weergave van het stuk te Napels. Het herinnert veeleer aan het paneel in het Museum te
Doornik, dat vooral door den kop van den gebaarden grijsaard, rechts, wordt gekarakteriseerd.
Deze triviale fysionomie is getrouw door den Vlaamschen graveur weergegeven, maar de
plaat levert geen enkel gegeven aangaande den oorsprong van het paneel.
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geleerde is van oordeel dat die kopie, niettegenstaande de vele gebreken, ons beter
op den weg naar het origineel helpt en hij grondt zijn conclusie o.a. op de
overeenkomst, die er bestaat tusschen het hoofd van Maria-Magdalena en diezelfde
heilige op de Portinari-Triptiek in de Uffizi te Florence en op den baardeloozen
grijsaard in de galerie Liechtenstein, die door verscheiden bevoegde critici aan Hugo
v/d Goes is teruggegeven.

Fig. 4. - GRAFLEGGING. - Fransche bewerking; XVIe eeuw.

Deze Graflegging moet groot succes hebben gehad, want we vinden haar herhaald
op een aantal min of meer getrouwe copieën, vooral wat het aantal, de houding en
de kleeding der figuren betreft, maar het uitgedrukte karakter wordt telkens zwakker
door het feit dat de gaandeweg veranderende copieën niets dan luk-rake herhalingen
werden van een zeer populair onderwerp, van vaak zeer middelmatige schilders, die
waarschijnlijk van het oorspronkelijke werk of de eerste replieken, nooit hadden
gehoord.
Te Doornik gaat de kopie nog door voor een werk van Rogier v/d Weyden, hoewel
ze moet dagteekenen van het eind der XVde eeuw. Zonder vooringenomenheid
beschouwd, roept ze niet langer voor ons op de groote hoedanig-
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heden van den grooten meester, maar evenmin vinden wij er een der gebreken of
overdrijvingen op, die het Napelsche paneel ontsieren. De schilder is er in geslaagd
om alle overdrijving te vermijden; hij heeft de typen der Maagd en St. Jan verzacht,
terwijl de grijsaard een gemeen, bruut gezicht heeft.

Fig. 5. - GRAFLEGGING. - Gedeelte eener tempera-schildering.
(Museum Berlijn).

De onlangs door den Louvre aangekochte copie bezit niets van de gedrongen
teekening en het indrukwekkend karakter, die het primitieve werk onderscheidden
en bovendien is het geschilderd in dien klaren gulden toon, die men nooit in het werk
van den Gentschen meester vindt. Verder kunnen we nog noemen de kopie uit het
Museum te Gent, in de hoogte genomen, die van de
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kerk te Veurne en van de St Pieterskerk te Leuven, maar geen enkele er van voldoet
ons inderdaad. De Heer Hulin bezit een copie welke bij, volgens verdienste, vóór
die van het Museum te Gent plaatst. Dan bestaan er nog kopieën, zonder groote
waarde, in de sacristie van de St. Barbara te Gent en bij de Paters-Capucynen, Place
du Jeu de balles, Brussel. Verder - heel eigenaardig - was 't ons gegeven om er drie
van verschillende afmetingen in een particuliere verzameling te Luik te vinden Te
Nijvel werd onze aandacht onlangs getrokken door een reductie, - dertig centimeters
in de lengte, - zeer verzorgd werk, maar zonder eenige buitengewone verdienste.
Op de tentoonstelling der Fransche Primitieven te Parijs(1) vond men, doch hoe
zwak en verzoetelijkt! de Graflegging, waar we het hier over hebben; de gulden
achtergrond wordt thans door een middelmatig landschap ingenomen; het is niet
langer een copie, maar een ware interpretatie. De wijzigingen, die men in de typen
opmerkt, verraden een geheel Franschen invloed, of beter nog een Fransche hand.
Het zij mij thans vergund om het Oxfordsche fragment te stellen naast het paneel
in het Nationaal Museum te Napels, waaromtrent men overeen gekomen is om het
althans onder de copieën een eerste plaats toe te kennen, en dan verdient volgens ons
het in tempera uitgevoerde stuk onbetwistbaar de superioriteit. Men raakt diep onder
den indruk van het gevoel van smart op die gezichten en de expressie is overigens
op bewonderenswaardige wijze bij het karakter der figuren aangepast. In dit opzicht
vooral is het doek in Christ-Church-College veel schooner dan de paneelen te Napels
en elders. De copiïst moet het oorspronkelijke werk hebben gekend maar hij is toch
niet bij machte geweest om behoorlijk de monden te teekenen: in plaats van ze half
open of even licht gesloten te laten, heeft hij ze zóo stijf op een geklemd dat 't
overdreven samenpersen van de lippen op 't gezicht van St. Jan een soort van
ontevreden grimas heeft doen ontstaan en de Maagd een gezicht trekt, dat volstrekt
niet bij de oneindige droefheid in haar oogen past. Die zwakheden in de vertolking
zijn overigens gemakkelijk te verstaan, wanneer

(1) Exposition des Primitifs français au palais du Louvre, Pavillon de Marsan, et à la Bibliothèque
Nationale, par MM. Bouchot, L. Delisle, G. Guiffrey, Franz Marcou, Martin et Vitry. ‘Cette
pièce a été longtemps regardée comme une oeuvre flamande, mais la copie qui en existe dans
l'église d'Auxerre, le type si formel des personnages encore retrouvés dans la Bourgogne,
une Pseudo-Agnés Sorel figurant la Madeleine, nous inclinent à attribuer ce travail à un des
peintres de Champagne ou de Bourgogne, travaillant dans ces contrées dans la seconde moitié
du XVe siècle.’ Het paneel, dat aan den heer Munier-Jolain te Parijs behoort (H. 0m75, L.
1m25), is, naar we zeiden, geheel Fransen van expressie, maar de vinding van het onderwerp
behoort ontegensprekelijk tot de Vlaamsche kunst. Dit feit toont aan tot welke hoogte van
populariteit in het Frankrijk van de XVIE eeuw, de Vlaamsche voortbrengselen waren gestegen
en het is niet te verwonderen dat de Meester der Bourbons, Nicolas Froment en anderen,
zich op de Meesters van het Noorden hebben geïnspireerd.
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men zich rekenschap geeft van de knappe teekening en het mooie modelé van het
Oxfordsche stuk. De fijne, lange, onpersoonlijke handen van Maria op het paneel,
worden vol kracht en leven op de temperaschildering, ook de beide koppen zijn veel
beter van compositie.
Wanneer men vervolgens het Oxfordsche stuk vergelijkt met het doekfragment in
het Berlijnsche museum, dat door den heer Friedländer wordt toegeschreven aan
Hugo van der Goes, kan men zien dat dit laatste ook in tempera geschilderd is en dat
het met den tijd denzelfden donkeren toon heeft aangenomen, zooals men dien ook
te Oxford waarneemt. Het verdient bovendien vermelding dat het uit Italië, uit de
verzameling Panciatichi afkomstig is. Voor zoover men over een fotografische
weergave oordeelen kan, is het stuk te Oxford veel mooier dan het Berlijnsche
fragment: de koppen zijn veel beter geteekend, het modélé is veel vaster en soberder
van lijn.
Bij nader onderzoek ontdekt men echter dezelfde manier in het teekenen van den
neus en de monden. De handen van Maria, op de schildering te Berlijn, zijn echter
minder krachtig dan die te Oxford, doch hetzelfde procédé is gebruikt ter aanduiding
der verschillende plans. Op het Oxfordsche stuk zijn de draperieën veel soberder,
om niet te zeggen sommair, evenwel schijnen deze beide werken ons van denzelfden
kunstenaar afkomstig te zijn. En het ware niet onbelangrijk om hier het gevoelen
mee te deelen van den heer Durand-Gréville, hier te belangrijker omdat bij het
uitspreken er van de Fransche kritikus niet over de hierboven vermelde termen van
vergelijking beschikte.(1) ‘Nous nous garderons bien’, zegt hij, ‘d'exprimer une opinion
définitive sur un tableau qui nous est connu, non pas même par la photographie mais
par une simple reproduction pholotypique, d'ailleurs bonne; toutefois, quand cette
reproduction nous est tombée sous les yeux, nous avons eu brusquement l'impression
d'un Hugo van der Goes, sobre et robuste. L'examen du détail nous a fait persister
dans cette impression. Un élève pourrait avoir imité les mains aux articulations
noueuses, que le maître emploie couramment; mais il n' aurait pas imité ce dessin
et ce modélé simplifiés, cette expression si voisine de la nature, cette tenue générale
des valeurs qui sont autant de caractères de Hugo van der Goes.
‘De Tournai à Gand, la distance est courte, nous ne modifions donc pas beaucoup
les opinions qui ont été émises avant la nôtre. Mais, encore une fois, celle-ci est
exprimée sous la réservé d'une verification directe.’
Er bestaan dus twee groote kansen dat we thans in het bezit zijn van een
oorspronkelijk werk van de hand van denzelfden genialen artist. En nooit kan het
genoeg betreurd worden dat een noodlot op al deze tempera werken

(1) Bulletin de l'Art van den 5en October 1907.
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van Hugo schijnt gerust te hebben, die in dit opzicht veel minder fortuinlijk zijn
geweest dan de doeken in het museum te Reims, waarvan de oudste ongeveer tot
den tijd van den Vlaamschen kunstenaar hehooren.
Er bestaat hier aanleiding om aan te nemen, dat de Graflegging van Hugo van der
Goes ook den meester zelf moet hebben opgewekt tot verscheiden replieken op
paneel. Anders is de inderdaad buitengewone verspreiding van dit onderwerp niet
verklaarbaar.
De fragmenten uit de Galerij te Berlijn en de bibliotheek van
Christ-Church-College, hebben hertoetsingen, herstellingen ondergaan en, wat meer
zegt, zijn alle vernist geworden. We bezitten dus geen enkel onbetwistbaar getuigenis
aangaande het talent van den schilder, en niettemin openbaart zich zijn meesterschap
in het fragment te Berlijn, zij 't daar dan ook omsluierd door afwijkingen en vlekken,
door zichtbare fouten in de structuur der koppen, daarentegen veel vaster en zekerder
op het Oxfordsche stuk. Men voelt dat Hugo vooruit is gegaan, en dat, zoo hij door
de wijze van opvatten nog verwantschap vertoont met Rogier van der Weyden, hij
op weg is om de meest besliste persoonlijkheid te verkrijgen. Het Maria-type
verwijdert zich ver van het zooveel edelere van den Doornikschen Meester, zooals
we dat kennen van de Drieluiken in de Galerij te Berlijn en van de Triptiek met het
Laatste Oordeel in het museum te Beaune; het is zoo reëel en de er op uitgedrukte
smart maakt het zoo menschelijk, zoo voor ons begrip bevattelijk, dat men de ruwheid,
ik had bijna gezegd het vulgaire van het masker er om vergeet. De kop van Johannes
drukt zelfs, als ik me niet vergis, een zeker gevoel uit van moderniteit, uitvloeisel
van een studie naar de natuur, die geheel vrij is van alle conventioneele verzwakking.
In niets doet hij denken aan het reeds geziene of aan de een beetje verpieterde type
van Memling of Gerard David. Hij onderscheidt zich integendeel door iets forsch en
mannelijks, het lijkt de Maagdelijke discipel, maar in den vollen opbloei van
zelfhewuste kracht; in ieder geval staat hij ver verwijderd van die grimassen-trekkende
figuur van het Napelsche paneel. Vergelijken we het hoofd van dezen heilige met
de fragmenten te Oxford en Berlijn, dan zien we, dat indien al niet niet dezelfde
persoon in beide gevallen model heeft gezeten, het in ieder greval een na-bestaande
moet zijn geweest.
De Graflegging wordt voorafgegaan door den Nood Gods en we gelooven dat
zekere miniatuur, behoorend bij het Vlaamsche Handschrift van 41 (cimelien) van
de Bibliotheek te Munchen, die dit zelfde onderwerp voorstelt, in betrekking moet
staan tot een verdwenen werk van Hugo van der Goes; ten dien opzichte zullen we
ons veroorloven om den lezer te verwijzen naar een mededeeling door ons tijdens
het verleden jaar te Gent gehouden congres gedaan.(1)
25 Oct., 1907.
Jos. DESTRÉE.

(1) HUGO VAN DER GOES: Notes pour servir à une communication accompagnée de projections
lumineuses.
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Kunst van heden
DE tweede tentoonstelling van moderne kunst, ingericht door de maatschappij Kunst
van Heden, werd 21 Maart ll. te Antwerpen geopend. Waar ze belangrijk was door
de algemeene inrichting, door de groote hoedanigheden der tentoongestelde werken,
- ze onderscheidde zich vooral door het feit dat het Antwerpsch publiek, dat zich tot
hiertoe tegenover de pogingen van Kunst van Heden tamelijk onverschillig getoond
had, deze tentoonstelling dadelijk met warmte ontving.
Ten dien opzichte wil ik in herinnering brengen wat de heer Emmanuel de Bom
destijds schreef over de vorige expositie en waarin de schrijver, nadat hij het
bestaansrecht van het Genootschap had aangetoond, het maatschappelijk belang er
van beschouwd en de tentoongestelde werken besproken, met deze woorden besloot:
‘In elke andere groote stad ware een tentoonstelling als deze eerste van KUNST VAN
HEDEN een “gebeurtenis” geweest. Te Antwerpen was zij dit ook, maar voor een
kleine minderheid! Hoe dikwijls heb ik de uitgestrekte zalen, waarin men de
kelderachtige academielokalen niet meer herkende, voor mij en de heeren opzichters
geheel alleen gehad!’ Maar hij troost zich over dit échec, beschouwt het slechts als
schijnbaar en eindigt met 't uitspreken van zijn vertrouwen in de promotors dezer
kunstbeweging, gesteund door de weinigen, die de toekomst zijn, niettegenstaande
de geringe belangstelling der menigte(1).
Wat een voldoening moet het thans voor de inrichters zijn om eindelijk hun
pogingen te hebben zien slagen! De kring van ‘eenige weinigen’ voor wie het vorig
Salon enkel scheen te bestaan, had zich aanmerkelijk uitgebreid en men mag
aannemen dat het programma der verspreiding van den echten kunstgeest op het punt
staat om zich te verwezenlijken.
We weten uit de voorrede van den catalogus, dat het streven van de pas afgeloopen
tentoonstelling is geweest om het werk van éénzelfden kunstenaar op synthetische
manier te rangschikken ‘om hem te vertegenwoordigen op zoo

(1) Onze Kunst, Januari 1906.
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volledig mogelijke wijs, ten einde hem te kunnen volgen in de ontwikkeling zijner
kunst, in de uitdrukking die hij vermocht te geven aan zijn streven’.
En deze schikking gaf inderdaad rust en eenheid aan den algemeenen aanblik der
tentoonstelling; de kunstenaars, als vertegenwoordigers van verschillende
kunstrichtingen, zagen zich in staat gesteld om hun bedoelingen in hun geheel
duidelijk te maken en bleven toch onderling door den band van kunstenaars-eerlijkheid
verbonden.
Zoo was de kleur, als element der illusie-gevende weergave der dingen en tegelijk
als uitdrukking der eigenaardige bekoring, die elk er van afzonderlijk bezit, met
zeldzame ooggevoeligheid door Jan Stobbaerts verstaan en door ze recht in hun
innige betrekking tot elkaar en in hun opvolgende en als vanzelf in 't oogvallende
herleidingen te gevoelen, heeft hij een belangrijk werk geschapen, dat de eereplaats
wettigde die men hem op de tentoonstelling had gegund.
Als hij eerst in het sujekt het stevig gestel van het geheel heeft opgetimmerd, ieder
voorwerp zijn eigen plaats aangewezen, de omtrekken zijner menschenfiguren en
dieren bepaald en het stuk op die hoogte gebracht, waarop de meesten meenen het
als voltooid te mogen beschouwen, aanvaardt hij 't enkel nog maar als schets! Dan
begint hij, met een zeldzame volharding, het in alle deelen en onderdeelen te
doorwoelen, ontdekt meer en meer het onderling verband tusschen het trillende licht
en de maische kleur van de motieven, waar hij van houdt. Nadat hij dan zoo de
hoofdaccoorden heeft vastgesteld, verdeelt hij, altijd in betrekking hiermee, de
opeenvolgende kleur-verbuigingen, tot dat hij het onmiddellijk verband tusschen de
kleurenaandoening, waaruit ze ontstonden, gevonden heeft. Dit onverpoosde,
geduldige, volhardende werk, verwekt stukken van een volmaakte schildersbekoring,
door de gemeenschap die er bestaat tusschen den maker er van en de essentie - den
geest zelf van zijn geboortegrond, het vruchtbaar sappige land van Vlaanderen, dat
hem met zijn onmiddellijk te grijpen schilderachtigheid en uiterlijke welvarendheid,
de schoonheid zijner werken ingeeft. Hij doet niets dan haar maar gehoorzamen en
volgen als uit instinkt. Hij verduidelijkt wat hij er van heeft te zeggen en doet vaak
met al zijn naïeveteit belangrijke vondsten op 't gebied van tooneelmatige schikking
en mise en page. Ik heb hier vooral het oog op zijn Antwerpsche Slachtplaats. De
os, die gekeeld wordt, ligt opzij, met gebonden pooten; het geheele midden van het
stuk is met zijn rossig-geokerde kleuren gevuld. Voeg daarbij den breeden gulp van
het roode bloed, dat uit den afgesneden hals vloeit en door een knecht rechts in een
lang-gesteelde pan wordt opgevangen. De slachter zit op zijn hurken achter het dier
en maakt het af.
Het tooneel heeft plaats in een met tegels bevloerd binnenhuis, met effen
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JAN STOBBAERTS: ANTWERPSCH SLACHTHUIS.
(Verzameling Lequime, Brussel).
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muren, waartegen aan blokken bevestigde takels zijn opgehangen, een open deur
ziet uit op een helder belichte binnenplaats, die zeer te pas in de compositie
aangebracht is. Onmogelijk om een, op zichzelf afstootend onderwerp, met meer
breedheid, meer genereuse veredeling mede te deelen in kunst.
Er bestaat verband tusschen deze schilderwijs en die der oude Meesters, vooral
Vermeer van Delft en Pieter de Hoogh, want het is Stobbaerts' eerzucht om hen te
gelijken, evenals die van Hendrik de Braekeleer, met wien hij samen zijn eerste
kunstenaars-opvoeding in het atelier van Leys had ontvangen. De verwantschap, die
deze drie kunstenaars in hun werk verbindt, zal zeker eerlang hun namen meer en
meer tot elkaar doen naderen; er zou een bizondere studie te maken zijn over hun
betrekkingen onderling en met hunne voorgangers uit vroeger eeuwen, een studie
die de individueele kenmerken van elk hunner op den voorgrond zou kunnen plaatsen.
De beperkte ruimte, waarover we ditmaal beschikken, laat echter niet toe om
zoover te gaan en we bepalen ons dus tot het vaststellen van nog éen enkel feit
aangaande den meester, die ons thans bezig houdt. Mijn bedoeling is om een parallel
te trekken tusschen de dieren, die hij schildert en die van een anderen schitterenden
dieren-schilder, die Jozef Stevens heette. Deze laatste schiep vooral behagen in zijn
rol van verteller van dikwijls aandoenlijke fabelen, waar het masker, aan de dieren
geleend, de menschelijke nooden moest vertolken. Slechts bij uitzondering gaf hij
dit mensch-ontleedkundig aspect prijs, bij voorbeeld in dat stuk in het museum te
Brussel, Plus fidèle qu'heureux, waar de eenvoudige, recht tot het hart sprekende
voorstelling van een aap, die van kou in de sneeuw is gestorven, meer treft door de
kracht der vertolkte werkelijkheid dan het ensemble van het stuk, waarin de
anecdotische geest overheerscht. Deze geest bestaat bij Jan Stobbaerts niet meer en
zijn dieren zijn juist daarom zoo krachtig van uitdrukking, omdat men geen
menschen-intellekt bij hen veronderstelt; - we voelen ze hun eigen leven ademen.
De ziele-studie is des te belangrijker omdat de kunstenaar het werkelijk leven volgt
en diep gevoelt - een leven verschillend van aard met het onze: Dat is het erfrecht
van het ras, om in die mate het gevoel der werkelijkheid te bezitten en door verinnigde
waarheid, van het schijnbaar vulgeere een werk van schoonheid te maken.
Indien de kunst van Fantin Latour niet de verscheidenheid van aanblik van die van
Jan Stobbaerts biedt, indien hij de natuur niet zoo diep doorwoelt, heeft hij
daarentegen de werkelijkheid even gewetensvol en met den noodigen eerbied gevolgd
om een voornaam picturaal gevoel in sobere zinnen weer te geven. De volkomen
afwezigheid van alle aanstellerij, een edele en zuivere smaak, een eenvoudige en
volmaakte weergave, zijn er de kenmerkende
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eigenschappen van. De handeling wordt op het doek in zilverige halftonen vertolkt,
door verzwaarde zwarten onderstreept, die een mooie tegenstelling met het vleesch
vormen; détails van levendige kleur: een lichte doek, een bloemenruiker geven de
uitspringende noot, in verband waarmee de nauwlijks merkbare veranderingen in
den vorm, zachtkens in den toon zelf aangegeven, met een schijnbaar minimum
inspanning worden verwezenlijkt en waarin de zaakkundige verdeeling der groote
partijen vooral bijdraagt tot het verkrijgen van het effekt.
Twee heel mooie stukken Lektuur en Studie (jong meisje, dat zit te schilderen),
geven een duidelijk denkbeeld van deze eigenaardige werkwijs; ze werden heerlijk
omlijst door studies van bloemen, teer-fijne stillevens en door enkele dier musikale
droomerijen, waarin hij tegen 't eind van zijn leven zooveel behagen schiep en die
hem voor een groot deel door zijn vurige bewondering voor Wagner werden
ingegeven.
Wat we vinden in deze schildering, is de kracht verkregen door besparing der
middelen, een factor in de kunst, die onze schilders in hun overborrelende levenskracht
en levensmoed maar al te dikwijls verwaarloozen, maar die vooral de Engelsche en
Fransche kunstenaars in hooge mate onderscheidt. Evenals bij Fantin Latour springt
dit bij Ménard en Sauter in het oog.
Fantin, altijd bekommerd om de algemeene, de héele volle noot, dringt allengskens
en met steeds toenemende zielkennis in het innigst van zijn onderwerp door; Sauter,
hierin meer virtuoos, stelt daar vlug geschetste stukken tegenover met nieuwe,
zeldzaam-verrassende en meeslepende kleuren en kleurenharmonieën. Deze
verbindingen van eigenaardige tinten en tonen, die als gedroomd zijn op het palet,
worden voor ieder nieuw werk vernieuwd, veranderd en frisch gehouden door al de
stadiën der uitvoering heen.
De afstand tusschen zijn portretten en zijn verbeeldings-composities, is niet heel
groot, zooals de Bruidsmorgen, de schoone Dame, Moederschap of Kameraden,
waarin we overal weervinden het muzikale contrast en waar het schoonste grijs en
blauwachtig zwart, door teergroene en rose waduwen heenspeelt.
Als tegenstelling voor deze lieve fantaisieën in groenen toon, de glans op zijde en
brokaat, met zilver overloverde stoffen, zijn enkele mansportretten, vooral dat van
Prof. F.M. Müller, Cardinaal Rampolla en Prins Troubetzkoy behandeld volgens
gestrenger tucht, de vormen zijn neergezet met de begeerte naar het vastleggen der
meest kenmerkende trekken en de bedoeling is om het plotselinge, het op eens ontstane
van den indruk te handhaven, van het oogenblik der conceptie af tot aan de
naamteekening op het stuk.
Wanneer we dan overgaan tot het werk van Ménard, bij wien we eveneens het
sobere in zijn uitdrukkingsmiddelen op prijs stellen, vinden we daar
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vooral in de picturale ontwikkeling van zekere dichterlijke denkbeelden, in betrekking
met heerlijke landschappen, die voor ons oog in schijnbaar doezelige tinten oprijzen.
Het heimwee naar antieke schoonheid zingt in die idyllen met droomerig gulden
luchten en vijvers als spiegels van metaal, waar de maan zich in baadt, - die
landschappen in de opalen uren van den morgen met de baadster in den kleinen poel.

G. SAUTER: Portret van Prof. F.M. Müller.

Elke onrustige beweging is vermeden in die stukken, die door een samenwerking
van uitdrukkingsvolle lijnen, van zijde-zachte tinten den indruk geven van ver
verwijderd zijn, van een innig tot zichzelf inkeeren, van herinneringen aan den
klassieken grond. Het pastel Pâris, dat eigenlijk niet meer is dan een fragment van
een belangrijker compositie, heeft vóor
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zich reeds de concentratie in de handeling, de vormenzuiverheid van 't een of ander
antiek marmer. Daarbij toonen twee portretten ons de eerlijkheid van den kunstenaar
aan en dezelfde eigenschappen leven in de doeken die een meer onmiddellijk volgen
eischen van de natuur; we vinden er in weer dezelfde voornaamheid, dezelfde
instinktmatige zuiverheid, die we in die heerlijke eenzame landschappen bewonderden.

E. MÉNARD: Pâris.

Een vergelijking tusschen Ménard en Böcklin, die op de tentoonstelling met
eenigszins gelijksoortig werk vertegenwoordigd was, zou wellicht eigenaardig de
moeite loonen. Ongelukkig echter zou de vergelijking dan niet ten gunste van den
laatste uitvallen; een zekere onsamenhangendheid in de kleur zou leiden tot voorkeur
voor den Franschen schilder. Maar we behooren er hier bij te voegen dat aangezien
zijn voornaamste doeken in het bezit van musea zijn, men voor de Antwerpsche
tentoonstelling alleen eenige eigenaardige stukken los kon krijgen, die echter geen
kenmerkende uitdrukkingen zijn van zijn kunst, zooals het Doodeneiland in het
museum te Leipzig en de Verblijfplaats der Zaligen in dat te Berlijn.
De afstand tusschen de Vlaamsche opvatting der schilderkunst en die van Böcklin,
blijft zich echter altijd duidelijk doen gevoelen. Terwille der verfijningen in de
kleurschakeeringen zullen de Vlamingen wellicht nog een
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Ménard aanvaarden, maar ze zullen zich tot oordeelen onbekwaam achten tegenover
de theoretische kleur-vertolkingen en den berekenden en berekenenden stijl der
ordonnanciën, als zoovele aanduidingen van het Germaansche temperament, dat
onder een Toskaanschen hemel vertoefd heeft. Hier dringt zich een verschillend
criterium dus als van zelf aan ons op, en terwille hiervan moeten we onze aandacht
vestigen op de baanbrekerszijde van Böcklin's talent, dat geen onmiddellijke
voorloopers had, en dan zal men, in zijn geheel beschouwd, de rijke verbeelding in
het werk bewonderen en de dichterlijke zienersgave, die echter nader aan de litteratuur
dan aan de schilderkunst is verwant. Uitdrukking hieraan wordt gegeven door een
decoratieven smaak, die zich uit bij de algemeene schikking en de kleuren aanbrengt
in glacis, welke het pleisterachtig-gemarmerde van Romeinsche encaustieken hebben.
Op verschillende plaatsen breken nieuwe kleuren uit, die niet door overgangstonen
zijn verbonden; de welbegrepen verdeeling verhindert echter het stuk om druk te
schijnen.

EMIEL FABRY: Lachésis.

Emiel Fabry, wiens werken wat streven naar stijl en rytmus betreft, niet
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zonder eenige overeenkomst met de voorgaande zijn, toont een scherper omlijnde,
meer geserreerde en vaster teekening, die meer streeft naar het behouden van den
juisten vorm, dan naar het verhevene der beweging.
De tinten: bronsgroen, wijnrood of bister geven de halfvlakken, de uitstekende
deelen en de spierbewegingen aan. Men herleeft in zichzelf, voelt en volgt door
bemiddeling der voorgestelde lichamen het leidend denkbeeld van den teekenaar.
De kleur, in den eigenlijken zin van het woord, is opgeofferd aan de vorming van de
lijn en de ontheffing aan de werkelijkheid wekt het kunstgevoel op, zooals het bij
wélbegrepen decoratieve werken past. Het paneel Lachésis stelt dit rylmenspel voor
in de vereeniging van houdingen, die hoewel eenigszins gedwongen en verwrongen,
hoegenaamd niet den indruk geven van vermoeidheid, dank aan het welgeëvenreedigd
tegen elkaar Opwegen der verschillende deelen.
Uitgaande van de heftig realiste, instinctieve kunst van Jan Stobbaerts, zijn we
uitgekomen bij de abstrakte van Fabry, die zoo ver verwijderd is van de onmiddellijke
beschouwing der zichtbare dingen, - een ander machtig kunstenaar, Jacob Smits, zal
deze beide uitersten voor ons met elkaar doen versmelten; hij vereenigt in zich de
zinnelijke waarname van den artiest, die door de levende natuurkrachten is ingenomen
en den zin voor synthese, die den ontvangen indruk in den geest vergroot en tot aan
het zinnebeeldige doorvoert. Met een zeldzaam vermogen begaafd om tusschen
hevige en geweldige tegenstellingen het evenwicht te bewaren, zet hij zijn kleuren
tegen elkander, doet ze geweld aan, zonder ze af te doen wijken van hun onderlinge
harmonie. Hij aarzelt niet om de grootste moeilijkheden aan te pakken,
verlichtingsproblemen, die enkel met die van Rembrandt te vergelijken zijn, zooals
het vasthouden van de schitterende witheid van een muur in een interieur in bezonken
toon, dat weerstand biedt aan lichtende wolken, door een schuifraam gezien en strijd
voerend tegen een enkele, losse lap intens blauwe lucht.
De kunst om zich tegen zijn wil verzettende elementen te breken, stelt hem in staat
om te voltooien wat minder ervarenen enkel maar kunnen beproeven: de weergave
in levende symbolen van het godsdienst-gevoel dat bij hem gewekt wordt in een
zeker land, het dorre, elegische land der Kempen, waarvan hij de groote rust
geschilderd heeft. Soms, ter weergave van zijn denkbeeld, bedient hij zich van den
nimbus of den gouden achtergrond en door het zoodanig beperken van zijn arbeidsveld
houdt hij vast al wat kan zeggen de naïeve blik van een Kind der Kempen, of van
een gelukkige jonge moeder met een kindje op den schoot. Op de stijlvolle verdeeling
wordt nadruk gelegd door de uitdrukkingsvolle teekening van breed opgevatte
bloemen, die zich huwen aan het door hem uitgedrukte gevoel, terwijl zijn akwarellen
met den breeden penseelslag van een fresco-schilder zijn behandeld.
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JACOB SMITS: Judaskus.

Een andermaal, waar hij elk ander hulpmiddel versmaadt en enkel werkt uit
schildersdrang, gevoelt hij al de verschrikking van een dreigend landschap dat hij
weergeeft in al zijn pracht; of wel hij formeert, als in den Judaskus als grootsche
silhouetten tegen den gloeienden hemel, waar een rouw gordijn is opgehangen over
de zwarte heuvelen van Golgotha. Het voorgevoel van den Christus lezen wij in zijn
vochtige, in de verte wegziende oogen; bij Judas schijnt de enorm breede slaap het
karakter aan te duiden dat we bij hem veronderstellen; zijn zware baard mengt zich
met de haren van den Christus in tinten die aan Giorgone's glorieuse tonen herinneren.
Hetgeen niet onmiddelijk tot de uitdrukking bijdraagt, wordt enkel aangeduid en het
geheel, met zijn vlammengloeiende lucht, is als de levende oproeping van een
noodlotsontwerp, zooals hem dat waarschijnlijk door een Onweersavond in de
Kempen werd ingegeven. Van datzelfde land, dat hij zoo geerne ziet, geeft hij de
levende synthese op het door het Museum te Brussel ingezonden stuk. - Met
eenvoudigen zit Christus aan tafel. Er waast iets van innige vroomheid in dit landelijk
binnenhuisje, men voelt al die wezens ademen in de stilte van 't warm omhuivende
licht, dat door 't schuifraam dringt. Door de zijverdeeling van het licht doet het de
omtreklijnen uittreden
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en geeft net als bij beeldhouwwerk iels opgewerkts aan de menschenfiguren. Iets
van magistrale grootheid heerscht in dit tooneel, dat met gloed geschilderd en met
eerbied gevoeld is. Heel het menschenbestaan in het land der Kempen met zijn zware
luchten, het doffe zand, zijn primitieve boeren, wordt ons door dit hutten-binnenhuis
met zijn mystieke verschijning verhaald.
Het is misschien niet overdreven om te beweeren dat met de stukken van Stobbaerts,
het Smits-zaaltje de belangrijkste inzending op deze tentoonstelling is geweest.
Bij het doorloopen der zalen merkten we bij de inzenders een aanmerkelijke
toename der figuurschilders op. Het feit, waaruit we niet verlangen dat men conclusies
zal trekken, is overigens enkel als opmerking in margina van belang; niettemin
veroorlooft het ons vast te stellen dat, indien dit ten nadeele van de middelmatigen
onder de landschapschilders wezen mocht, het in tegendeel ten voordeele strekt van
hen, die als de fysionomisten der natuur zijn, d.w.z. zij die zich niet tevreden stellen
met een verbinding van tonen, die enkel door het netvlies vast gehouden wordt, maar
die de landschapsziel of het daarin vermoedde karakter weten weer te geven. Jaak
Rosseels en Richard Baseleer behooren tot die innige landschapschilders.
De zaal, die aan Rosseels was toegewijd omvatte het overzicht van een
kunstenaarsleven; hij is een der baanbrekers geweest van de groote kunstbeweging
in ons land, waarover we ons heden in den uitslag verheugen. Een der eersten gaf
hij vooroordeelen van toenmaals prijs, om volgens de heerschende meening te
Barbizon de schoonheden onzer Heiden op te gaan merken. Stille eenzame hoekjes
in de duinen, met hun lagen plantengroei, smalle wegeltjes in het dennenbosch,
werden de onderwerpen die hij met liefde behandelde en waarvan hij op alle uren
de eindeloos verschillende kleurschakeeringen heeft geschilderd. Mysterieuse
momenten, zooals zijn Opgang van de Maan getuigen door hun wijze van weergave
van de innige liefde van dezen gevoeligen schilder voor de natuur en zijn bekommerd
zijn om enkel kunst met de zorgvolste nauwgezetheid uit te voeren. In het ensemble
bevat elk werk den echten polsslag van het leven en geeft de warme innigheid van
het oogenblik weer.
Baseleer, die in zijn zeestukken van den aanvang aan de fundamenteele
grondbeginselen heeft vastgelegd van de doorschijnendheid van de lucht, de
gesteldheid van het terrein, het vloeiend-transparente van het water, als stevige
grondslagen, waar de atmosfeer doorspeelt, heeft er vervolgens toevals-elementen
in binnen gevoerd, het geraamte van een boot, de omtrekken van een bewegende
figuur, de vlotte beweging van een zeil. Als hij dan zóo zijn factoren heeft neergezet,
dat de indruk er van gróot schijnt, werkt hij geleidelijk voort op een wijze om aan
den beschouwer mee te deelen wat
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de natuur hem indrukwekkends heeft verhaald. Zoo schildert hij glanzende bladzijden
met gebistreerde luchten, die zich terrasgewijs langs de verre einders uitstrekken en
breede vlakken water, waar zich de vele bewegende vormen der wolken in
weerspiegelen. Deze stukken zijn zeer doorwroet en bewerkt en doen ons de wijze
van uitvoering vergeten. Deze merken we echter nog op, in aanmerking nemend de
groote moeilijkheid bij 't voorstellen van het onderwerp, in zijn groote gezichten op
de Haven, die tot zijn stoute pogingen behooren.

RICHARD BASELEER: In het Droogdok.

We zien hem de door zware schaduwen afgebakende massa der kaden omlijnen,
de kiel van een schip in het Droogdok vergroot en vervormd in aangrijpend relief
naar voren doen treden, wijl zijn veel ervaren blik de geheele scheepstimmermanswerf
omvat. Stevig zet hij de zware, zwarte sluisdeur tusschen de wallen van de dijken,
geeft ons aan de andere zijde den indruk van een veel hooger gelegen waterpeil,
waarop zeilschepen met blanke vleugelen drijven, terwijl op de opzettelijk leeg
gehouden ruimte van het voorplan, een menigte figuurtjes in kleine toetsen losjes
met de punt van het penseel
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zijn neergezet en de ladder der tonen de grootsche verhoudingen van het geheel wél
aangeeft.
Die niet te onderdrukken neiging tot het steeds weer opzoeken van nieuwe
moeilijkheden, is een der groote punten, die we in Baseleers kunst zeer op prijs
moeten stellen. Zijn buurman Marcette, eveneens een zee-schilder, zondigt
daarentegen door het telkens, hoewel niet eentonig herhalen van een eenmaal
aangestemde landschapsnoot, die zijn persoonlijk eigendom is geworden. Hij brengt
ze in toepassing met veel succes en borstelt of wascht met groot gemak vaak heel
wel gevonden, schilderachtige hoekjes, die hij weergeeft op zeer aantrekkelijke wijs.
Albert Crahay, altijd op hetzelfde terrein, legt evenwel in zijn studies meer
verscheidenheid dan Marcette; hij beschikt over een rijke techniek, die hij aan een
frissche wijze van zien paart. Door zijn groot stuk de Schelpenvisschers heeft hij ons
verbaasd. Het blok der paarden dat de visschers draagt, bestaat de oppervlakte van
het doek in de breedte, de groote partijen zijn stevig neergezet en lossen met hun
roode, bruine en geokerde kleuren af tegen de diepte van den hemel en de zee,
waartegen de figuursilhouëtten als gebeeldhouwd uitstaan. Het geëmailleerde en als
gepaarlmoerde vlak van het doek, stemt met het gevoel dat de wazige atmosfeer bij
ons opwekt, wél overeen.
De voorbereiding tot dit stuk, dat een keerpunt aanduidt in het werk van een
kunstenaar, werd door talrijke kleurennoten van aangename samenstelling omringd.
We onderbreken hier dit verslag, waarin we getracht hebben om het verband te
schetsen tusschen enkele kunstenaars, die in eenig opzicht aan elkaar gelijken, doch
we behouden ons de mogelijkheid voor om in een volgend opstel te spreken over
andere schilders, die mede belangrijke inzendingen hadden gedaan, zooals James
Ensor, Léon Frédéric, Larock, Oleffe, Mertens, Vaes, Vloors, Looymans, Hageman,
Luyten, Verhaert alsmede de buitenlanders Bauer en Bracht, waarbij we, in kleiner
aantal, de beeldhouwers zullen voegen, zoomede de vervaardigers van teekeningen
en etsen, waaronder we verscheiden der reeds genoemde namen weer zullen vinden.
JULES SCHMALZIGAUG.
(Slot volgt).
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K.P.C. de Bazel
(Vervolg).
DE Bazel werd den 14n Februari 1869 te den Helder geboren, maar woonde vanaf
zijn derde jaar te 's Gravenhage. Toen hij aldaar de Lagere School had doorloopen
en de vraag aan de orde kwam wat hij zou worden, bracht zijn vader hem naar de
timmerwerkplaats. Een uitgesproken neiging om timmerman te worden, was bij den
aanstaanden gildebroeder niet bepaald aanwezig; toch was hij met hart en ziel bij
zijn werk, omdat technische arbeid hem zeer aantrok en zijn besliste wensch om te
teekenen, te beeldhouwen en te schilderen ook in het timmervak eenige bevrediging
kon vinden, want de timmerkunst kan reeds tegemoet komen aan het verlangen, om
voort te brengen in verband met het teekenen. Zijn patroon was een uitstekend
vakman, zeker geschikt om bij een jong, ontvankelijk leerling den zin voor goeden
technischen arbeid op te wekken en hij stelde den aanstaanden gezel dan ook in de
gelegenheid aan werk van zeer verschillenden aard deel te nemen. Dat deze zorgen
aan het goede adres kwamen, werd bewezen door het feit, dat de Bazel op zijn
achttiende jaar het volle loon als timmerman kon verdienen.
Intusschen was hij, zooals dit bij de jonge beoefenaars der technische vakken in
de hofstad de gewoonte is, leerling geworden van de avond-klasse der Haagsche
Academie, aan welke inrichting de architect H.P. Vogel als hoofdleeraar voor de
bouwkunst fungeerde, terwijl de heer L. Faber als leeraar voor de bouwkundige
constructies optrad. Na Vogel, die men klassisist zou kunnen noemen, werd diens
plaats ingenomen door den architect Mialaret, een leermeester, die, als constructeur
met ruime begrippen, toch meer de rationalistische school vertegenwoordigde. Beide
laatstgenoemde leeraren hebben in zooverre invloed gehad op de Bazel's ontwikkeling,
dat zij hem reeds vroeg in de gelegenheid stelden om kennis te maken met de twee
richtingen, die, een vijf-en-twintigtal jaren geleden, de bouwkunst beheerschten: de
klassieke en de rationalistische school. Van zijn leermeesters spreekt de Bazel met
waardeering en eigenaardig mag het heeten, dat de
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leerling, na later jarenlang in de zuiver rationalistische school te zijn werkzaam
geweest, toch geen rationalist is geworden, maar de goede beginselen van beide
richtingen in zijn persoonlijken arbeid vertegenwoordigt.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Prijsvraag ontwerp voor een Bibliotheekgebouw.

Het schijnt dat de leeraren der Haagsche Academie wel iets in hun leerling hebben
gezien, dat naar verdere ontwikkeling heenwees, want ze brachten hem van den
timmerwinkel naar één der Haagsche architectenbureaux. Door zijn ouderen broeder
echter, die bij zijn leven in letterkundige richting arbeidde, maakte de Bazel kort
daarna kennis met pastoor Brouwers van Bovenkerk-aan-den-Amstel, welke
geestelijke bevriend was met den architect der Rijksmuseumgebouwen en den
aanstaanden bouwkundige bij den heer P.J.H. Cuijpers aanbeval. Zoo kwam de Bazel
op twintigjarigen leeftijd op het bureau van den grooten Nederlandschen bouwmeester,
die den opbouw van het Rijksmuseum had voltooid en bij wien tal van gewijde en
burgelijke bouwwerken aan de orde waren.
Op het bureau van Cuijpers kreeg de Bazel veel onder de oogen; hij deed werk
van zeer verschillenden aard, mocht veel inkijken en kwam met velen in aanraking.
Toen hij een werkzaam aandeel had gehad aan het maken van de bestek- en
detailteekeningen van de St-Vitus-kerk te Hilversum en de aanbesteding van dit werk
had plaats gehad, droeg Cuijpers hem ook de leiding der uitvoering op. Zoo stond
de één en twintigjarige timmermansgezel, na een zeer korten maar werkzamen arbeid
als teekenaar, als verantwoordelijk opzichter tegenover de uitvoering van een vrij
groot en ingewikkeld bouwwerk. Het is aan de Bazel een raadsel gebleven hoe
Cuijpers hem zulk een taak heeft
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durven opleggen, ook waar hij zelf den moed vandaan heeft gehaald om haar te
aanvaarden. Intusschen is hij zijn arbeid met veel toewijding begonnen en heeft hij
hem ook met succes voleindigd. Maar de jonge opzichter, die den weinigen tijd,
welke hem van zijn dagelijksche bezigheden overbleef, nog besteedde aan studiewerk,
heeft zich in deze periode overwerkt en de gevolgen hiervan zijn niet uitgebleven.

K.P.C. DE BAZEL: Ingang woonhuis van Dr. M.W.J. Moltzer, te Alkmaar.
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Na de voltooiing van de Hilversumsche kerk keerde de Bazel naar het bureau van
Cuijpers terug en arbeidde daar als chef-de-bureau van het teekenatelier. Mochten
reeds in den Haag soms vage verlangens zijn opgerezen, verlangens naar iets, wat
mogelijk in de toekomst lag, maar hem nog weinig duidelijk voor den geest stond,
iets, dat wel is waar verband hield met alles wat hij tot nu toe had gedaan, maar toch
nog zooveel mooier was, zooveel omvattender, iets, dat hoog boven dit alles uitging,
ook in Amsterdam bleven deze verlangens bestaan, maar ze werden overstemd door
den inspannenden arbeid die den werker gevangen hield, zonder dat deze arbeid het
zich flauw op den gezichtseinder afteekenende beeld, dat onverwacht en ongeroepen
steeds weer naar voren trad, geheel kon verdringen. Zooals het meer gaat ging het
ook hier: de omstandigheden drongen de Bazel den weg op dien hij gaan moest,
omdat deze weg in overeenstemming was met zijn aard en zijn aanleg.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Perspectiefschets van een ontwerp voor Hotel ‘Nieuw Jan Taback’.

In Cuijpers' dienst ging de Bazel, zooals gezegd, geheel op in zijn arbeid en hiertoe
zullen én die arbeid en de persoon van Cuijpers aanleiding hebben gegeven. Was nu
de Bazel niet meer geweest dan een zeer talentvol vakman in uitgebreiden zin, dan
zou hij zich zeker langzamerhand ook geheel aan dien arbeid hebben gewijd en een
buitengewone kracht zijn geworden van Cuijper's atelier. Zelfs is de veronderstelling
niet al te gewaagd, dat Cuijpers aan een dergelijke verhouding wel eens heeft gedacht;
maar in de gegeven omstandigheden behoorde iets dergelijks niet tot de
mogelijkheden. De Bazel had bij Cuijpers zeer veel geleerd. Zijn zin voor
monumentaliteit was er tot ontwikkeling gebracht, het verband tusschen bouw- en
nijverheidskunst was hem getoond geworden, zijn begrip van de waarde van het
ambacht, reeds van nature zijn deel, had hij er bevestigd gevonden, zijn lust in
versieren was er opgewekt. Toch scheen zijn ontwikkeling nog op andere wijze geleid
te moeten worden. Hij moet de behoefte hebben gevoeld vrij tegenover dit alles
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te komen, de behoefte om, wat hij gezien en geleerd en gedaan had, te toetsen aan
eigen wezen en daarom scheen het, dat de band moest worden verbroken. Dat dit
geschiedde is noch het werk van Cuijpers, noch van de Bazel, maar dat van de
omstandigheden. Zonder twijfel hebben zij veel overeenkomst, de oude en de jonge
meester en langen tijd gaan hun wegen, schijnbaar, langs dezelfde baan. Dan wijken
zij van elkaar af, omdat beide kunstenaars in hun innerlijk wezen niet dezelfde zijn.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: 't Velthuys te Hattem.

Op het teekenbureau van Cuijpers heerschte, een vijftiental jaren geleden, een zeer
opgewekt leven. Verschillende talentvolle, jonge krachten waren er werkzaam,
waarvan J.L.M. Lauweriks, Jan Stuijt en H.J.M. Walenkamp wel de meest bekende
zijn. Vooral met eerstgenoemde kwam de Bazel in nauwere betrekking, wat geen
verwondering kan wekken, daar Lauweriks een sterk omlijnde persoonlijkheid was,
zeer positief denker en eminent ornamentist. Of de Bazel zich tot dit scherp geteekende
karakter bepaald aangetrokken heeft gevoeld, weet ik niet, maar aangenomen mag
toch wel worden, dat het opwekkende van een voortdurende uitwisseling van
gedachten met een zoozeer van hem verschillende, maar even karakteristieke als
hoogstaande persoonlijkheid als Lauweriks was, hem in buitengewone mate moet
hebben bekoord. Toen hij dan ook het bureau van Cuijpers verliet, om op eigen
wieken te gaan drijven, associeerde hij zich met Lauweriks en richtte in 1895 te
Amsterdam een atelier op voor bouw- en sierkunst. Van dien tijd dateert dus de sedert
ontbonden, maar nog zoo goed bekende, firmanaam ‘de Bazel en Lauweriks’, die
minder herinneringen op het gebied der bouw-, meer op dat der meubel- en sierkunst
opwekt.
Ook werd de Bazel in dezen tijd bekend in den kring van het Genootschap
‘Architectura et Amicitia’ te Amsterdam. In het jaar 1892 ingeschreven als gewoon
lid dezer Vereeniging, trok hij weldra de aandacht door de antwoorden,
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welke hij op prijsvragen van zeer verschillenden aard inzond (bouwkunst, kleinkunst
en grafische kunst). Het is thans, nu de Bazel zijn naam als bouw- en sierkunstenaar
heeft gemaakt, moeielijk zich nog een juiste voorstelling te vormen van den indruk,
die deze prijsvraagantwoorden teweeg brachten. Men bewonderde de zorg waarmee
de arbeid was volbracht, het talent waarmee de opgave was opgelost, de vakkennis
die in het werk doorstraalde, de ingehouden teekenvaardigheid waarover de maker
beschikte, maar de gedachte, die aan deze prijsvraagantwoorden ten grondslag lag,
het begrip van eene organische eenheid, was den meesten jongeren vreemd, die echter
met veel belangstelling den arbeid van hun buitengewonen kunstbroeder bleven
volgen. Voor een goed deel mag dit gemis aan volle waardeering dus geweten worden
aan het standpunt, dat deze jongeren nog een vijftiental jaren geleden innamen, een
standpunt, dat hun meer ontvankelijk maakte voor de brillante eigenschappen van
den architectuurteekenaar, dan voor het wezen der architectuur zelve; maar ook in
de Bazel's arbeid zal nog te veel zijn geweest wat niet genoegzaam bezonken was,
om volkomen begrijpelijk tot anderen te kunnen spreken. Bij hem was het bewustzijn
van eigen wezen ontwaakt en naarmate het eenheidsbegrip in deze bewustwording
zich vaster formuleerde, trachtte hij dit grondbeginsel zijns levens ook in zijn kunst
duidelijker uit te zeggen. Tot nu toe had hij echter nog steeds opgenomen; thans zou
de tijd moeten aanbreken om dit opgenomene te zuiveren en in overeenstemming te
brengen met de wetten die zijn wezen beheerschten.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Kantoorgebouwtje ‘Oud-Bussem’.
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Uit deze eerste periode, liggende tusschen 1889 en 1895, welke ik die der opneming
zou willen noemen, dateert, (naast de Bazel's eigenlijke werk, dat aan het bureau van
Cuijpers gebonden was) o.a. de volgende persoonlijke arbeid: Een bekroond antwoord
op een, door de Afd. Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst,
uitgeschreven prijsvraag voor een Plattelands Herberg (1890);

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Detail van een ijzeren balkonvulling.

Een bekroond antwoord op een door de Afd. Groningen van bovengenoemde
Maatschappij, uitgeschreven prijsvraag voor een Provinciaal Museum van Oudheden
(1890, 2e Prijs);
Een bekroond antwoord op een, door de Afd. den Haag van dezelfde Maatschappij,
uitgeschreven prijsvraag voor een Ingang met Portierswoning van een Buitenplaats.
(1891);
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Een Hoofd van een Bouwkundig Weekblad (1892), een Schildersatelier (1893, eervol
vermeld), een Raam van gebrand geschilderd glas (1894, bekroond), een Badinrichting
(1894, premie), een Omslag van het plaatwerk ‘de Architect’ (1895, bekroond) en
een Titelvignet van het Weekblad ‘Architectura’ (1895), alle deze antwoorden op
prijsvragen door het Genootschap ‘Architectura et Amicitia’ te Amsterdam
uitgeschreven.
Deze serie werd besloten door de ingezonden en bekroonde antwoorden op de
wederom door bovengenoemd Genootschap uitgeschreven prijsvragen voor een
Genootschapsgebouw voor Architecten (1895) en een Bibliotheekgebouw (1896).
Gedurende de jaren 1892, 93 en 94 volgde de Bazel de avondlessen in het
modelteekenen aan de Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en
vervaardigde, als laatste teekenarbeid op het atelier van Cuijpers, grootendeels na
zijn vertrek vandaar, voor den architect Jos. Th.J. Cuijpers, een groote
perspectiefteekening van de Kathedrale Kerk van St. Bavo te Haarlem. Als vrije
studies verdienen daarenboven de teekeningen naar Egyptische en Assyrische Kunst,
in het Britsch Museum te Londen gemaakt, de volle aandacht. De meeste der
genoemde prijsvraagantwoorden, de perspectief van de Kathedrale Kerk te Haarlem
en verscheidene der studies naar Egyptische kunst zijn opgenomen in de jaargangen
van het plaatwerk ‘de Architect’ van het Genootschap ‘Architectura et Amicitia’.
(Zie o.a. de jaargangen 9 en 10).
De eerste jaren van de Bazel's zelfstandig optreden, van zijn associatie met
Lauweriks, zijn ten nauwste verbonden met de geschiedenis van het reeds genoemde
Genootschap ‘Architectura et Amicitia’. Met zijn compagnon was hij in deze
Vereeniging al meer en meer naar voren getreden en zeker juist ter rechter tijd.
‘Architectura’ toch had de laatste tien jaren eenigzins van de hand op den tand geleefd.
Na een zeer opgewekt, zij het dan ook niet al te diepzinnig, leven onder de
veelbewonderde leiding van den architect Jan Springer was er botsing gekomen
tusschen dezen gevierdien voorzitter en de jongere krachten en had eerstgenoemde
het bijltje er bij neergelegd. Verschillende leidsmannen traden na elkaar op, allen
bezield met de beste bedoelingen voor de hun toevertrouwde taak; maar de man,
waaraan behoefte bestond, de persoonlijkheid, die karakter en kunst, moed en macht,
wil en waarde in genoegzame mate aan den dag legde, om voor een nieuwe periode
den weg af te bakenen, was niet naar voren gekomen. ‘Architectura et Amicitia’ had
geen profeet meer en hij, die dit misschien had kunnen worden, Willem Bauer, de
dichterlijke architect, zou eenmaal zijn jonge leven in lichamelijke verkommering
en geestelijke verslagenheid moeten eindigen. Toen dan ook in 1899 uit een, voor
een deel vernieuwd, Bestuur een Voorzitter
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moest worden gekozen, viel de keuze op de Bazel, die reeds vanaf 1897 Secretaris
van de redactie der Vereeniging was geweest, terwijl Lauweriks, die al gedurende
eenigen tijd als redactielid en 1e secretaris van het Genootschap was opgetreden, het
secretariaat van de redactie op zich nam, waardoor de Bazel en Lauweriks feitelijk
de leiding der zaak in handen hadden.

K.P.C. DE BAZEL: Ingang woonhuis aan de Koningslaan te Amsterdam.

De verdiensten van beide compagnons voor ‘Architectura et Amicitia’ kunnen
moeielijk te hoog worden opgegeven. Al wat van de Vereeniging uitging droeg hun
stempel, getuigde van hooge beschaving en zuiver gevoel en deed zijn invloed gelden
op gansch een schare van jongeren. Met groote vrijgevigheid stelden beide mannen,
soms in vereeniging met andere geestverwanten als K. van Leeuwen en H.J.M.
Walenkamp, hun talent en hun krachten ter beschikking van hunne medeleden of
van hen, die zich door ernstige studie verder wilden bekwamen, (cursus voor
sierkunstenaars en kunstenaressen). En in volle oprechtheid nam de Bazel met
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woord en daad aan dit alles deel en vervulde zijn moeielijke en veelomvattende taak
op een wijze, die slechts hun eigen is, die gelooven aan hun plicht. Zeer zeker zou
het kenmerkende tijdperk in de geschiedenis van het Genootschap ‘Architectura et
Amicitia’, dat nog steeds als dat van ‘de Bazel en Lauweriks’ wordt aangeduid, nog
rijker vruchten hebben afgeworpen, ware het niet dat de Bazel's gezondheid hem
midden in zijn werkzaamheden in den steek had gelaten, om hem langen tijd aan het
ziekbed te binden. Toch waren de enkele jaren, die hij als functionnaris in
‘Architectura et Amicitia’ doorbracht, voldoende om hem de dankbaarheid, achting
en vriendschap van zeer velen te verzekeren, terwijl, omgekeerd, dit Genootschap
in dit korte tijdsbestek zijn blijvende belangstelling heeft verworven.

K.P.C. DE BAZEL: Detailschets voor beeldhouwwerk aan den ingang v.h. woonhuis van Dr. Moltzer,
te Alkmaar.

Het heeft lang geduurd eer de Bazel zijn krachten heeft herkregen en de tijd
tusschen 1900 en 1902, die te Putten en Sandpoort werd doorgebracht, was voor hem
en zijn vrouw een zware beproeving. Zij, die hem meer van nabij kenden, hebben
zich verbaasd over de schier ongeloofelijke wilskracht, waarmede hij de grootste
lichamelijke uitputting is te boven gekomen, evenals over het feit, dat hij, zoo ziek
als hij was, toch geen oogenblik van zijn leven verloren heeft laten gaan. Zeker zal
zijn zeer ontwikkeld bewustzijn tot zijn herstel hebben bijgedragen; in niet minder
mate de taktvolle toewijding van zijn vrouw, Mevr. de Bazel-Oosschot, die thans
zeker wel zal weten, dat de echtgenoote van een kunstenaar niet alleen met haar man
doch ook met de kunst is getrouwd, maar daarbij de groote voldoening zal hebben
leeren kennen, om in den kunstenaar de kunst te mogen dienen.
Reeds vanaf 1897 had de Bazel een leeraarsambt waargenomen aan de School
voor Kunstnijverheid te Haarlem. Hij behield deze betrekking tot 1902, terwijl hij
ook aan de ‘Quellinus School’ te Amsterdam van 1901-1903 enkele lessen per week
gaf in toegepaste versiering (versiering, toegepast op verschillende materialen, in
verband met de bouw- en beeldhouwkunst.) Met Lauweriks leidde hij de redactie
van het mooie tijdschrift ‘Bouw en Sierkunst’, door de firma C. Kleinmann en Co te
Haarlem uitgegeven en later, helaas, naar eigen inzichten door dezen voortgezet.
Verder beperkt zich de Bazels's arbeid in dit tijdvak van bezinking, tusschen 1895
en 1901, in hoofdzaak
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tot uitvoerenden arbeid op het gebied van meubel- en houtsnijkunst. Genoemd kunnen
o.a. worden: de voor de familie Schuurman, destijds te 's Gravenhage, ontworpen en
uitgevoerde meubelen, opgenomen in het plaatwerk ‘Bouwen Sierkunst’ en die voor
den heer W. van der Schalk te Amsterdam.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Detailschets voor beeldhouwwerk a.d. ingang v.h. woonhuis van
Dr. Moltzer, te Alkmaar.

Het derde tijdvak van de Bazel's werkzaamheid, voornamelijk op het gebied van
bouw- en meubelkunst ligt tusschen 1901 en het heden; ik zou het dat der ontplooiing
willen noemen. De nog jonge kunstenaar had de dertig jaren bereikt en reeds veel
doorgemaakt. Hij had zijn ambacht geleerd als handwerksman en was daarna in de
gelegenheid gesteld geworden zijn natuurlijken aanleg te ontwikkelen in een
omgeving, die voor deze ontwikkeling zeker zeer geschikt genoemd mocht worden.
Intusschen had bij hemzelf een geestelijke hergeboorte plaats gevonden, die hem
vrij stelde tegenover het leven en tegenover zijn kunst, welke voor hem zulk een
onafscheidelijk deel van dit leven uitmaakte. Toen was hij onder den arbeid
neergezegen en had in zijn gedeeltelijke afzondering alle gelegenheid gehad om het
zuiveringsproces, dat door den aard der dingen eenmaal komen moest, geheel aan
zich te voltrekken. En toen hij weer vol in het leven kon terugkeeren en gelukkige
omstandigheden hem in de gelegenheid stelden een deel zijner idealen op
architectuurgebied te verwezenlijken, had hij zijn kunst aan zijn toekomstige
levensopvatting getoetst, een levensopvatting, waarin de begrippen ‘goed, waar en
schoon’, omvattende het ‘stoffelijke, verstandelijke en gevoelvolle’, zich
veralgemeenen in het begrip ‘eenheid’, een eenheid, die zich uitstrekt over de idee,
het stelstel, de geestelijke en materieele oplossing en de uitvoering. Voortaan zou
de vorm voor hem niet meer bestaan om den vorm, de verhouding niet om de
verhouding, de versiering niet om de versiering, de uitvoering niet om de uitvoering,
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eenheidsstreven geworden, losten zich op in dit streven op gansch
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aannemelijke en natuurlijke wijze. De Bazel's arbeid is een goede daad van algemeene
beteekenis geworden en neemt als zoodanig een zeer bijzondere plaats in te midden
van onze twintigste-eeuwsche bouw- en nijverheidskunst.
Het spreekt vanzelf dat in de voortbrengselen van de laatste jaren een opklimming
is waar te nemen; want, hoe knap de Bazel ook moge zijn, op hoe bijzondere wijze
hij als ambachtsman, denker en kunstenaar zijn vak ook moge beoefenen, ook voor
hem geldt de regel: dat willen geen kennen en kennen geen kunnen is, en kunst komt
van kunnen. Elk zijner scheppingen is dan ook het vervolg van wat vooraf is gegaan,
in elk werkstuk zijn alle ervaringen van vroegere werkstukken neergelegd, plus
datgene, wat onder de nieuwe omstandigheden en door intuitie aan nieuwe oplossingen
is uitgedacht geworden. Wie het heerlijke buitenhuis van den kunstschilder van
Blaaderen te Oud-Bussem (Huizen) vergelijkt met de eerste, reeds zoo mooie huizen,
door de Bazel te Bussum gebouwd; wie een parallel trekt tusschen het prachtige
ingangspoortje van het woonhuis van Dr Moltzer te Alkmaar en dat van het dubbel
heerenhuis in het Willemspark te Amsterdam; of wie vergelijkt de meubels, welke
prijkten op de tentoonstelling van den Haagschen Kunstkring, in Sept. 1907, met
die, welke omstreeks 1900 ontstonden, zal de waarde dezer evolutie erkennen en
met klimmende belangstelling den arbeid blijven volgen van den erkenden
kunstbroeder, die van het vele, dat hem door de natuur is geschonken geworden, zulk
een voortreffelijk gebruik weet te maken.
Van den uitgevoerden arbeid op het gebied van bouw- en meubelkunst, liggende
tusschen de jaren 1901 en 1908, treden de volgende werken op den voorgrond:
Het woonhuis van Mevrouw Boxman aan de Parklaan te Bussum (1901), eenige
arbeiderswoningen te Oud-Bussem (1902-03), het kantoorgebouw van Oud-Bussem
(1903), 't Veldhuys te Hattem (1903), de hofstede Oud-Bussem te Bussum-Naarden
(1903-04), een dubbel heerenhuis aan de Koningslaan in het Willemspark te
Amsterdam (1903-04), het woonhuis van Dr Moltzer aan de Wilhelminalaan te
Alkmaar (1904), een brug met twee arbeiderswoningen te Oud-Bussem (1904), het
woonhuis van den heer Frans Coenen Jr, bij den Brediusweg te Bussum (1905), het
woonhuis van den heer C. Kloos aan den Amersfoortschen straatweg te Bussum
(1906), het woonhuis van Mr A.L. Waller aan de Torenlaan te Blaricum (1906), het
woonhuis van den heer van Blaaderen te Huizen (1906-07) en het woonhuis van den
heer van Dissel te Stratum bij Eindhoven (1907). (Het laatste nog in aanbouw).
Vanaf 1905 ontstonden daarenboven zeer mooie meubelen, van welke de bijzondere
aandacht verdienen: die van den heer Wittop-Koning te Bussum (1905), de
eetkamerbetimmering van den Huize Petersburg te Bussum (1906), de meubels van
Dr Boonacker te Apeldoorn (1907), die van den heer Monté Verkoren te 's Gravenhage
(1907) en de kamerbetimmering in het woonhuis van den kunstschilder van Blaaderen
te Huizen (1908).
C.W. NIJHOFF.
(Slot volgt).
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Elberfelder batiks
II. (Slot).
ZEKER, het batikken is een prachtig procédé, dat een belangrijke toekomst tegemoet
gaat. Maar het wil verzorgd zijn! Niet alleen technisch, doch ook esthetisch en 't is
veel en veel gemakkelijker iemand het eerste te leeren dan hem zoover te brengen,
dat hij er een passend gebruik van kan maken.
Het nieuwe brengt steeds moeielijkheden met zich mede, maar ook het voordeel,
geheel frisch tegenover de materie te staan en dit is, gevoegd bij den technischen
invloed, van zooveel belang, dat er met dit batikken een heuschelijk nieuwe
ornamentstijl gaat komen, dat we ons reeds kunnen verheugen over een aantal werken
van verschillende batikkers, wier arbeid in vorm en kleur de lang gemiste schoonheid
als versiering gaat brengen. De buitenissigheden in het vorig opstel geschetst,
verdwijnen, daarbij vergeleken, geheel op den achtergrond.
En van zoover ze voor Duitsche rekening komen, vinden we een passend
tegengewicht in de belangstelling van officieele zijde, die het batikken hier te lande
vindt. In tegenstelling met de Nederlandsche kunstnijverheidsscholen(1) heeft men
hier al dadelijk het belang dezer nieuwe versieringskunst ingezien en getracht deze
op scholen in te voeren. Op de school te Breslau wordt naar de methode van Prof.
Fleischer-Niemann gebatikt, te Krefeld en Dusseldorf heeft de Praetere, nu direkteur
te Zürich de gewijzigde, Indische techniek ingevoerd, terwijl aan de Elberfelder
school sinds 1904 studies onder mijn leiding gemaakt zijn.
Deze medewerking van scholen biedt niet geringe voordeelen. Als publiek instituut,
dat officieel karakter bezit, kan de school aan nieuwe siertechnieken een zekere
sanctie geven, die de verbreiding ten goede komt. Esthetiek en techniek kunnen beide
verzorgd en beoefend worden en men vindt onder de leerlingen uitstekend materiaal,
waaruit men de meest geschikten kan uitzoeken.

(1) Of dit den laatsten tijd veranderd is, weet ik niet.
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Vooral bij een nog jonge techniek als het batikken kan de school een gewichtigen
invloed uitoefenen. Hier kan door ruimere hulpmiddelen veel meer gezocht en
beproefd worden dan ooit een alleenstaand werker in de praktijk mogelijk is. En wat
gevonden is, blijft niet, zooals vroeger, particulier eigendom, dat angstig voor derden
wordt behoed, doch komt vruchtbaar in het bezit der gemeenschap.

CARL BUCHHOLZ: Buiten- en binnenzijde van een linnen portefeuille.

Als leerkracht heeft men bovendien de rustige gelegenheid studies te maken en
men kan door een aantal leerlingen het gevondene doen uitwerken in zoo groote
mate, dat men sneller dan anders de kwaliteiten en fouten kan opmerken. In deze
richting arbeidend doet de kunstnijverheidschool op het gebied der toegepaste kunst
hetzelfde, wat de universiteit voor de wetenschap doet en het behoeft niet met nadruk
gezegd te worden, dat er voor de veronachtzaamde sierkunst werkelijk wel eenige
steun van bovenaf mag komen.
Bij het liberale bewind, dat de Pruisische regeering over haar scholen voert, was
het in Elberfeld mogelijk, de studie van het batikken geleidelijk te ontwikkelen.
Hoewel het hier iets nieuws gold, dat gewoonlijk duchtig bezinken moet, eer een
regeering lot hulp te bewegen is, ontving ik reeds in 1905 een assistent met het doel,
mij meer vrijen tijd te laten, een bijstand, die ik te meer waardeeren moet, daar deze
betrekking aan de Pruisische scholen niet bestond en dus ook een ambtelijke noviteit
was.
In aansluiting met de klasse voor kunstbinderij werd het batikken het eerst voor
boekbanden aangewend, ook in dit kunstvak nieuw leven brengend.
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Want vroeger bezat de artistieke boekbinder slechts de handvergulding met
ledermozaïek en het snijwerk in leder als middelen ter versiering. En nu is het drukken
met stempels iets, dat heel mooie resultaten kan geven, maar men is daarbij aan de
donkere kleur van het blinddrukken en aan de goudkleur gebonden. Ook met de
kleuren van het leder is men geheel afhankelijk van hetgeen de fabrieken maken en
bij minder bloeiende kunsthandwerken, zooals het boekbinden, is het slechts zeer
zelden mogelijk een grooten voorraad van verschillende lederkleuren beschikbaar
te hebben. Voor de versiering is men weer afhankelijk van den stempel voorraad en
feitelijk staat de kunstbinder met handen en voeten gebonden, kan zich allerminst in
vorm en kleur vrijelijk uiten.

GUSTAV BENSE: Gebatikte Wandversiering voor kerkelijk gebruik.

Daarbij komt een overwegend bezwaar! De technische volmaking der machines,
die in grooten getale banden afleveren, waarbij wel degelijk groote, ornamentale
vrijheid bestaat, dwingt tot het inslaan van andere wegen, die in vroegere periodes
niet noodig waren.
Toen was de handvergulding het eenige en mooie middel zonder andere, ernstige
mededinging. Sinds dien zijn en handvergulding en machinale gouddruk enorm
verbeterd en nu staat men voor den zonderlingen toestand, dat een uitstekende band
in handvergulding bijna niet te onderscheiden is van een machinalen gouddruk. Men
moet al een zeldzaam kenner zijn om dat kleine verschil te kunnen opmerken. Slechts
het verschil in prijs is gemiddeld honderdvoudig.
Het batikken van leder en perkament voor boekbanden stelt wel is waar hoogere
eischen in artistieke kracht, geeft daarentegen vollere vrijheid in
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vorm en kleur. Het individueele in den werker kan zich rijper uiten en ook het
aansluiten bij het boekkarakter kan volkomen verkregen worden. Met het batikken
is een nieuw moment in de oude boekbandkunst ingetreden, die bovendien de
eeuwenlange overheersching van Parijschen smaak over boord werpt.

WILLY DEFFKE: Gebatikte perkamenten band.

Vanzelf spreekt hierbij, dat de Javaansche techniek in ongerepten vorm voor dit
doel niet bruikbaar is. Ginds batikt men uitsluitend stoffen en voor gansch ander
materiaal moet ook de techniek gewijzigd worden.
Vloeibare was dringt, indien het iets te warm is, in het perkament en laat dan
donkere vlekken na. Schellak-vernis doet dit niet en als men een glazen buisje
gebruikt, verkrijgt men dezelfde mooie, weeke lijnen als bij was-batik. Niet het
minste onderscheid is daarin te zien! Slechts de wasbreuken vallen weg en dit is geen
te betreuren nadeel. Op boekbanden - kleinere vlakken dus - zal een meer gedetailleerd
ornament het meest geschikt zijn en daarin zouden wasbreuken zeer storend doen.
Ook op Java vermijdt men bij de fijnere patronen steeds het breken der was en rekent
dit voorkomen zelfs als een fout aan.
Met deze lakbatik, reeds in Leiden met Smits gevonden, openen zich voor het
batikken nieuwe wegen. De schellak-lak is als reservage voor leder en perkament
beter geschikt dan was, dat bij elke te groote hitte in het materiaal doordringt en
vetvlekken nalaat en het is evenzeer als was tegen beitsen en verven bestand. Voor
leder is de keuze in beitsen niet groot,
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bestaat slechts in de bruine nuances van licht tot donker. Daarentegen kan men voor
perkament beschikken over rood, geel tot donkerbruin, blauw, groen en zwart. Deze
beitsen zijn alle lichtecht en verdragen het afwasschen zeer goed.
De gebatikte perkamentbanden zijn voor ons vochtig klimaat duurzamer dan de
lederen banden met handvergulding. Hoeveel leder is reeds niet door vocht bedorven
en hoe slecht is het niet met de lederkleuren gesteld! In enkele jaren is soms de blauwe
kleur in vuilig bruin veranderd en door het wegvallen der oude looimethodes is het
leder zoo teer geworden, dat het niets meer verdragen kan; vandaar, dat de kostbare
banden steeds in etuis bewaard moeten worden en het beste bewaard blijven, als...
ze niet gebruikt worden.
Het perkament verlangt zulke overdreven voorzichtige behandeling niet. Het wordt
spoedig zoo hard als hoorn, is ongevoelig voor vocht en krassen en andere
beschadigingen komen weinig voor. Na verloop van eenige jaren wordt het materiaal
steeds geler en transparanter, wint aan schoonheid. Men behoeft slechts in enkele
bibliotheken oude perkamenten en lederen banden te vergelijken om van de
schoonheid en duurzaamheid van het eerste materiaal ten volle overtuigd te zijn. En
men kan het dan van harte betreuren, dat ons mooie perkament, dat vroeger toch het
meeste gebruikte in Holland was - men had zelfs perkamentbinders in iedere stad onder den invloed der bibliofielen in onbruik geraakt is.

GUSTAV BENSE: Studie op rundsleder gebatikt.

Natuurlijk is deze gebatikte perkamentband geen kostje voor den gewonen
boekbinder. Met behulp van calques en plaatwerken kan men, zonder veel teekenen
te kennen, versieringen in handvergulding ‘ontwerpen’ en uitvoeren. Maar het
batikken vraagt ernstiger voorbereiding en wie geen teekenpotlood hanteeren kan,
moet ook het batikken in rust laten. In mijn afdeeling geldt dan ook als vaste regel,
dat slechts die boekbinderleerlingen batikken leeren, die aanleg en tijd voor teekenen
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zijn uitgezonderd, daar ze
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geen lijd hebben voor teekenarbeid. Dat is nu wel hard, maar toch beter dan het
kweeken van dilettanten!

WILLY DEFFKE: Studie op papier gebatikt.

Doch ook buiten het boekbindersvak heeft deze lakbatik beteekenis! Ten eerste
het gebruik voor oorkonden en geschriften, die onvergankelijk en onveranderlijk
moeten zijn. Goed perkament vervult deze voorwaarde ten volle en de tekst, door
goede beitsen vastgelegd, laat zich nimmer veranderen of verwijderen. Geen
onbevoegde hand, geen ongeluk met lekkage kan het schriftstuk bederven en, afgezien
van de esthetische voordeelen, is dit van onuitsprekelijk belang.
In de klasse voor ornamentaal ontwerpen, die eveneens onder mijn leiding staat,
is verder het batikken van papier, hout en andere materialen ingevoerd. Er zijn steeds
een aantal leerlingen, die later als teekenaars hun brood moeten verdienen en dus
geen tijd kunnen missen om een handwerk erbij te leeren. Ook heeft niet iedereen
daartoe aanleg. En toch is het zoo nuttig, als zulke lui in aanraking komen met
techniek, als ze proefondervindelijk zien, welken invloed een techniek op het ontwerp
kan uitoefenen.
Hiervoor dient het batikken op papier, dat weinig tijd om te leeren kost en tevens
een aangename afwisseling van het eeuwige papierteekenen geeft. Men kan er
bovendien mooie dingen mee maken, die meer dan schoolwerk zijn. De gebruikte
verfstof dringt in het papier door en verkrijgt meer diepte in tint dan bij het gewone
aquarelleeren te bereiken is. Ook voor zincografische reproduktie zijn deze
papierbatiks in zwart op wit zeer geschikt.
Voor het versieren van hout, ivoor en metalen kan de lakbatik prachtig aangewend
worden. Ter uitvoerige, kleurige versiering van hout heeft men slechts de intarsia
ter beschikking en dit werk kost zeer veel tijd en heefthet nadeel in een vochtig
klimaat na eenige jaren hier en daar los te springen.
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Nu is men, vooral bij de Hollandsche meubelkunstenaars, over versiering bij meubelen
niet bizonder goed te spreken, maar het is toch niet te ontkennen, dat bij grootere
vlakken, zooals tafelbladen en kast- of wandpaneelen, een fraaie, ornamentale
versiering dikwijls zeer geschikt kan zijn; men denke slechts aan de mooie werken
in den Renaissancetijd gemaakt, een toepassing van versiering, die later door overdaad
berucht is geworden! Theoretisch laat het zich echter niet veroordeelen en het komt
geheel op de uitvoering en het aansluiten bij den meubelvorm aan, of een versiering
het doet.

GUSTAV BENSE: Gebatikte Wandversiering voor een Krematorium.

Met de beitsen, die een chemicus Zimmermann te Barmen, gevonden heeft, is de
lakbatik ook voor hout zeer bruikbaar. De meeste dezer beitsen zijn lichtecht en ook
het afwasschen met water oefent geen schadelijken invloed uit. Hiermee zijn eveneens
zeer mooie dingen te maken. De weeke lijnen geven het ornament een bizondere
bekoring en de nerf van het hout, die overal blijft doorloopen, verlevendigt de
versiering in buitengewone mate. Vooral op eikenhout zijn in kleur werkstukken te
maken, die op meubelgebied nieuw leven kunnen brengen.
Voor deze lakbatik opent zich dus een geheel nieuw gebied, dat stellig ter verrijking
der sierkunst verder bearbeid kan worden!
Met deze proeven met lakbatiks zijn de twee eerste jaren van mijn hierzijn
voorbijgegaan en toen kwam vanzelf de oude wasbatik om zijn rechten vragen.
Voor het batikken met was stonden ons nu wel de Hollandsche ervaringen, nl. die
van het Koloniaal Museum te Haarlem ten dienste, maar toch leek het beter een eigen
weg te zoeken.
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Plantaardige kleuren zijn van veel waarde, wat kleurschoonheid betreft, maar ons
leek het meer aktueel op uitsluitend chemisch gebied de passende verfstoffen te
vinden. Wanneer men ziet, welk een enorme uitbreiding de vervaardiging van
chemische verfstoffen heeft verkregen, hoe elke kleur wordt verkregen en steeds
meer verbeterd, dan zou het reaktionnair zijn bij de oude, plantaardige verfstoffen
te blijven staan.
Nu trof het, dat in Elberfeld een reusachtige fabriek van chemische verfstoffen is,
die met duizenden werklieden en eenige honderd gestudeerde chemici werkt. En
deze was bereid ons ter hulp te komen en richtte in een der lokalen een proefververij
in, van alle noodige hulpmiddelen voorzien; zelfs een droogkast ontbreekt niet.
Tevens stelde deze firma Bayer & Co, verfstoffen en chemikaliën ter beschikking en
de hoofden der afdeeling katoendrukkerij hielpen ons met raad en daad.
Deze proeven zijn met goed resultaat bekroond. Als batikmateriaal wordt was
zonder eenig toevoegsel gebruikt en in de groep der zwavelkleurstoffen
(Kategenfarben) zijn de bruikbaarste verfstoffen gevonden. Deze zijn zeer echt en
door geschikte menging zijn er mooie kleuren mee te maken, die met de plantaardige
gelijk staan. Daarbij komt, dat de toebereiding veel en veel eenvoudiger is! Men
vermengt de verfstof met zwavelzure natrium en soda, kookt het even door en als de
verfstof koud geworden is, kan ze gebruikt worden.
Het is ongelooflijk, wat deze verfstof verdragen kan! Onmiddelijk na het verven
wordt de stof afgespoeld en zoolang met zeep gewasschen, tot het niet meer afkleurt
(blutet, zooals men hier eigenaardig zegt). Dan kan ze gerust koken, zelfs een uur
lang in zeepwater en geen minimum kleur vermengt zich in het water. Dat is een
paardemiddel, die zelfs de Javaansche batikkleuren niet uithouden! Naar mij bij
proeven gebleken is, gaat de sogankleur zelfs zeer spoedig bij koken in zeepwater
uit; alleen de indigo is beter bestand.
Ook staat met deze chemische kleuren een grootere kleurengamma ter beschikking
en wel geel tot donkerbruin, blauw, groen en zwart, die vermengd nieuwe nuances
geven. Bood ontbreekt nog en wordt slechts duurzaam en mooi verkregen door het
zoogen. Paraminitrit procédé, dat echter te kostbaar door de ingewikkelde toepassing
wordt.
Naast deze voordeelen hadden echter deze kategen-verfstoffen een groot nadeel.
Om diepe kleuren te verkrijgen was het noodig een sterk gecomprimeerd verfbad te
maken, dat kwantitief zoo groot moest zijn, dat men de stof gelijkmatig kon
onderdompelen. Daarbij ging veel verfstof verloren en ook bij het verven van
verschillende stukken, die dezelfde kleur moesten hebben, deden zich zwarigheden
voor; elke lap neemt een hoeveelheid kleurstof mede en daar per minuut geverfd
moet worden, levert zelfs een meerdere verftijd van 30 seconden verschil in kleur
op.
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Maar ook dit nadeel is overwonnen en de groote, kostbare verfbakken staan
tegenwoordig in zoete rust. De gebatikte stoffen blijven op de ramen opgespannen
en de verfstof wordt met een spons van gummi opgedragen.

WILLY DEFFKE: Gebatikte perkamenten portefeuille. Geschenk der stad Elberfeld aan den Duitschen
Keizer.

Dit gaat uitstekend! Door het wegvallen der verfbakken wordt het verven minder
kostbaar en de verfstofbesparing is buitengewoon.
Ook door het opgespannen verven vermijdt men alle wasbreuken, die bij menig
ornament hinderlijk doen. Wil men wasbreuken, dan wordt de stof op kleur geverfd,
van het raam afgenomen, gebroken en zwak nageverfd; de wasbreuken zijn dan
steeds ondergeschikt aan de hoofdkleur zonder te sterk te spreken.
Met deze manier verkrijgt men weer geheel nieuwe effekten. De stof wordt bijv.
donkerbruin of olijfgroen geverfd; geen enkele breuk komt er dan in. Daarna wordt
de was gebroken en met geelbruin of geel nageverfd, zoodat op de wit gebleven
gedeelten teere wasbreuken van geelbruin te voorschijn komen.
Ook met de toepassing van dit wasbatikken wij verder gegaan. Eerst zijn natuurlijk
kussens en dergelijk kleingoed gemaakt, maar al spoedig volgden grootere panneaux
voor wandversiering. Deze, die tot nog toe alleen geweefd en geborduurd werden,
zijn sneller en haast even mooi met het batikken te maken De wandversiering voor
het krematorium, in deze afl. afgebeeld, kostte aan het batikken en verven slechts
vijf dagen tijd en
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voor dergelijke wandversieringen is het van veel belang, dat ze afneembaar en
gewasschen kunnen worden.
Een eveneens veelbelovend terrein biedt de vrouwenkleeding aan en hiermee
werken we parallel met de Javaansche vrouwenkunst. Kleederen, die wasch- en
lichtecht zijn en tevens artistieke waarde hebben, die hebben veel te lang ontbroken.
Door het snellere procédé is een uitvoeriger versiering mogelijk, die door de teere
lijnen steeds decent blijft. In kleur kan men de kleederen naar de huidkleur
‘abstimmen’ en de versiering kan men zoo vormen, dat ze zich nauwkeurig bij de
figuur aansluit.
Om snel een kleedingstuk te versieren hebben we de wasbreuken ter hulp genomen.
Voor blouses bijv. wordt de geheele stof met wasbreuken versierd en daarop komen
gebatikte strooken voor mouwen en hals, die het beweeg der breuken afsluiten.
Voor het eigenkleed der vrouw is het batikken hiermee van veel belang geworden.
Met de zeer vereenvoudigde verftechniek komt het binnen het bereik van vele
artistieke vrouwen, die nu slechts het tijdroovende en oogenvermoeiend borduren
ter hunner beschikking hebben. Door de artistieke vermooiïng wint zelfs gewoon
materiaal als katoen in waarde en kan met niet veel kosten een fraai kleed gemaakt
worden.
Natuurlijk speelt het artistieke ook hierbij de groote rol. Wel zal men aanvoeren,
dat men geen tijd heeft. Echter, als men ziet. hoeveel tijd door meisjes vermorst
wordt met schilderen, dan blijkt het alleszins mogelijk op dit eenig vrouwelijk gebied
met meerderen ernst betere, bruikbare resultaten te verkrijgen, die met recht tot het
‘Eigenkleid der Frau’ in heuschen zin kunnen leiden.
Elberfeld, April, 1908.
J.A. LOEBÈR JR.
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Amsterdam
Larensche kunsthandel B. Laguna, B. Schregel, V. Bauffe
De armoede aan te beoordeelen tentoonstellingen is recht evenredig aan hunne
onbelangrijkheid... Slappe maanden van een slap jaar. Want toch zeker kan geen der
bovenstaande namen waard zijn om veel klank te verschaffen, daar van hun werk
geen geluid uit gaat.
Laguna, de figuur-in het Larensch-binnenhuis-maker zou 'k, als zoodanig, liever
onbesproken willen laten. De onmacht om zich te verheffen boven gewoon peil,
hoewel de macht om voldoend peil te halen aanwezig is, maakt de lust tot kenschetsing
in dat genre niet grooter... Het voldoendene bereikt hij door zijn technische, sappige,
vaardigheid, doordat hij zijn, niet sterke kleur wel malsch weet te houden, verder
door zijn, wat anecdotische typeering van het figuur, een zeer wenschenswaardige
eigenschap, waar voor zoovelen het figuur niet meer is dan lichtvangend kleur- en
vorm-voorwerp; maar het onvoldoendene van bovengewoonheid komt wel allereerst
doordat het versuffende van het doodwerken en het espritloos maken van
goedgerenommeerde marktsoort als een dufheid over deze paneeltjes is.
Iets wat ik niet gaarne van enkele bloemstukken zou willen beweren.
Want waar deze, klaarblijkend, zijn liefde en zijn frissche verrukking kregen, en
waar hij deze niet doodwerken kon in hun kort poseeren, zijn deze bloemen ineens
op een veel levendiger plan van schilderen gekomen en is vooral één Rozenstuk (de
bloemen blankzilverig in het licht, ruim in de atmosfeer, de fond blauw-goud, vér
om hen heen, de ruimte op den voorgrond breed, met een lichten doek) superieur
van vlotte, vierkante, rijpe verfzetting aan al de beste brave Larensche
boerenbinnenhuizen.
Met Bernard Schregel is het bedenkelijker, daar hier, waar gansch de vonken van
vernuft niet afspatten, geen voortreflijker werk buiten zijn genre
van-belichte-boerderij-muurtjes-onder-groen bewijzen brengt dat deze schilder, in
gunstiger omstandigheden, nog wel een artiest zou kunnen zijn, terwijl dit genre zelf,
waar de witte muurtjes geen zon en de buitensfeer geen tinteling heeft, waar de
hardheid kil en de zonnigheid koud is, geen getuigenis van geestesbewegen verschaft.
Jammer dat ook enkele landschappen, gemoedelijk en gevoelig, versuft zijn door
doodwerken.
De Aquarellist Victor Bauffe is een copie, maar waarlijk een vrij goede, van J.H.
Weissenbruch. Wat er echter, bij zóóvele eigenschappen van een meester voor eigens
zou blijven van zijn karakter is nu, met geen vergrootglas te bespeuren.
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Mevrouw Terpstra-Reerink bij den kunsthandel C.M. van Gogh
Het werk van Mevr. Terpstra, beminnelijk in zijn gevoelige kleine stemminkjes, is
van een techniek, die op 't eerste gezicht een oogenblik kan bekoren, bij nadere
beschouwing toch niet meevalt.
De kunde is de grond voor de weergave
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van het gevoel. Het gevoel ia 't werk van deze schilderes is in het zilverige van grijze
fijnheid over plasjes, van groentjes en blauwtjes en witjes teer gemaakt. Maar waar
dit werk blijkt geeft dat wel begrepen is wat gezegd moest worden, daar bewijst het
tevens dat het ondergane niet kon worden vertolkt.
Daar het hecht staketsel van wetenschap ontbreekt. De bouw der dingen en hun
karakter waren niet zoo zeer de voordachte begrippen bij het ontstaan van dit werk,
dat zijn aardigheid heeft in het, met slijpen glaceeren, glad maken en verfijnen van,
opzichzelf reeds niet sterke of belangrijke gegevens.
En zoo belet een dieper beschouwen van dit zoo goed bedoelde werk een
waardeering die het eerste zien van de onmiskenbare gevoeligheid er voor opwekt.
Bij het ontbreken van het weten omtrent de vele karakter aanduidende trekken,
die de dingen hebben moeten, komt, als gevolg daarvan, ook een ontbreken van eigen
kijk op sommig werk en hadden, bijvoorbeeld, de portretten, een kasteelschilderij,
en zoo meer, achterwege moeten blijven, daar zij niet gekomen zijn tot een hier
raison-d'être hebben, waar ook pogingen van heel modern schilderen in witte bloemen
tegen lichten fond een bedenkelijke onkunde tentoonstellen. Beter is dan een oud
zwaar eendenstilleven en, van gevoeligheid, een onvoltooid bakerkindje.
Maar het beminnelijk gevoelige en het wèl aparte van haar werk blijft te
waardeeren, bij alle onmacht.
CONRAD KIKKERT.

Uit Antwerpen
Kon. maatschappij tot aanmoediging van schoone kunsten driejaarlijksche
tentoonstelling Mei-Juni 1908
Het verschil tusschen een tentoonstelling als deze, en een als van ‘Kunst van Heden’
b.v., ligt hierin, dat laatstgenoemde vooral werd ingericht tot genot en leering van
het publiek, - eerstgenoemde vooral tot voordeel en profijt van de kunstenaars zelven.
Beide opvattingen hebben zeker evenveel recht en reden van bestaan; het is heel
mooi om een keuze te doen uit het werk van een klein aantal beroemde of reeds
gestorven meesters, en dit, met jongere elementen aangevuld, tot een soort museum
te vereenigen, waar ieder ontwikkeld mensch genotvolle uren kan slijten. Maar de
massa, het gros, de overvloed der schilderende en boetseerende gemeente is daarmee
niet veel gebaat. Deze heeft tentoonstellingen noodig als de ‘Driejaarlijksche’, waar
eenieder slechts met één of hoostgens twee werken toegelaten wordt; - waar tombola,
stadsen staatsbestuur over tienduizenden beschikken voor aankoopen; waar eenieder,
die met genoegzame hardnekkigheid inzendt, bijna zeker is om ten slotte toch iets
te verkoopen, en in ieder geval om zijn naam in catalogus en dagblad-artikels gedrukt
te zien. Men moet toch ‘leven’ eer men produceer en kan, - en de Driejaarlijksche
tentoonstellingen voorzien dan ook in een zeer wezenlijke levensbehoefte van onze
hedendaagsche kunstenaars.
Dat ze ons echter veel leeren en veel te genieten geven, kunnen we niet zeggen.
Men kijkt er in, als in een kaleïdoscoop, en wanneer men dit wat lang volhoudt, wordt
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het u paars en groen voor de oogen, en snakt men naar de frissche buitenlucht. Mag
men, zelfs van een armzalig criticus verlangen, dat hij voor het werk van ruim
vierhonderd kunstenaars, dat hem als een bonte staalkaart wordt voorgehouden,
telkens een juist en afdoend oordeel gereed heeft? Dat gaat de menschelijke kracht
te boven, en bovendien, wat zou de lezer aan die wijsheid hebben?
Wij vergenoegen er ons mee, de orde van den catalogus volgend, enkele op goed
geluk aangeteekende werken te vermelden: Rookende stoomschepen van Maurits
Blieck; een Leysachtig gezicht in de St Jacobskerk van Theod. Cleynhens (het
Godshuis van denzelfden schilder bevalt ons minder); de bekende Schiedamsche
vrouwtjes van Courtens; twee eigenaardige maar wat droge
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landschapjes van Valerius de Saedeleer, eer Westvlaming; een flink geborstelde
Parisienne van Jan Gouweloos; een helderen Maannacht van A.J. Heymans; een
Pensverkoopster van den Gentenaar Jos. Horenbant, waarvan de doorschijnende
lichtwerking te prijzen is, en die we verkiezen boven zijn wat vage lamplichttooneel;
een mooie groote koe (Middag) van Luyten; een paar breed-geborstelde studies van
een jongere: John Michaux; een sappig stilleven (Stokrozen) van Mej. Alice Ronner;
een goeden Lentemorgen van Henry Rul; een groot, luchtig Berkenbosch van Edm.
Verstraeten.
De Paris Society of American Painters, die ‘en bloc’ was uitgenoodigd, gaf niet
veel bijzonders te kijk, en vooral ontbrak hier wat men in de eerste plaats had mogen
verwachten: oorspronkelijkheid. Uitstekende stof om heele Studio-nummers tot
vervelens toe mee te vullen, - maar bijna geen enkel werk met eenig persoonlijk
karakter; alleen een portret van Max Bohm viel een beetje uit het banale.
In de afdeeling beeldhouwkunst was, buiten een fragment van Lambeaux uit de
‘Menschelijke dritten’, een ander fragment van Rodin (deze kunstenaar heeft een
zwak voor fragmenten) en de reeds in ‘Kunst van Heden’ tentoongestelde fries van
Frans Huygelen, niet veel te noteeren.
Over 't algemeen was dit salon niet lawaaierig, niet overvuld, niet zoo indigest als
naar gewoonte, - negatieve kwaliteiten, zoo men wil, maar die er dan toch toe
bijdroegen om een verblijf in dit milieu te veraangenamen, en om zwartgalligen met
deze inrichting te verzoenen...
We hopen dat ook deze tentoonstelling aan haar doel zal beantwoord hebben - en
vele schilders en beeldhouwers hunne werken zullen kwijtgeraakt zijn. We gunnen
het hun van harte - en wanneer ze dan veel gewerkt zullen hebben, hopen we hun
werk nog eens weer te ontmoeten op een meer overzichtelijke tentoonstelling, waar
het dan voor ons plezier evenzeer als voor het hunne vereenigd zal zijn.
B.

Uit Brussel
Lente-tentoonstelling (XVde expositie der koninklijke maatschappij voor
schoone kunsten, 2 Mei-14 Juni 1908)
WE herinneren ons geen beter ingericht en mooier salon dan deze
lente-tentoonstelling, de vijftiende die de vereeniging voor Schoone Kunsten in den
rechtervleugel van het Paleis van den Cinquantenaire had uitgestald. We mogen er
de inrichters geluk mee wenschen en vooral den heer Jan de Mot, sekretaris der
maatschappij, die bij deze gelegenheid blijk heeft gegeven van evenveel ijver als
goeden smaak. Het was ditmaal inderdaad een salon en geen kermis of pakhuis of
automobielen-barak.
Er was geen overlading en de stukken hingen niet te dicht op een. In het geheel
een goeie vijfhonderd werken, zorgvuldig gekeurd, geschift, en op hun voordeeligst
vertoond, alle aan den richel en ver genoeg van elkaar gehangen, dat de een niet door
zijn buurman gehinderd werd.
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Een der hoofd-elementen voor het slagen van deze expositie lag in een vereeniging
van werken van Jozef Stevens, een goeie vijftien jaar geleden gestorven en die
ongeveer een dertig stukken heeft omvat, d.w.z. een aanmerkelijk deel van het werk
van den grooten kunstenaar, waaronder zich het meeste zijner beste scheppingen
bevond. Sedert Fyt, Snijders en Jordaens, had de Vlaamsche Kunst geen dierschilder
van die kracht gekend en men mag zelfs beweren dat hij zijn beroemde voorgangers
aan zielontleedkundige gaven overtrof. Ja zeker, - de gaven van een ziel en niet enkel
van een simpelen dierenkenner of verteller van een beesten verhaaltje, want indien
we al geneigd waren om aan de honden die ziel te ontzeggen, waarop de menschen
zich zoo fier verheffen, zouden de stukken van Jozef Stevens daar zijn om ons
zegevierend te bewijzen, dat ‘les bons toutous’ ons in
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zedelijke waarde minstens evenaarden, zoo niet overtreffen. Welk een gedicht van
trouw en teederheid is die Hond van den Gevangene, welk een moed, welk een
resignatie, welk een stoïcisme in een Hondenbaantje, dat meesterstuk in het bezit
van het Museum te Rouaan, dat ons zes rampzalige trekhonden toont vóor een
overladen kar gespannen, die uitgeput, met de tong uit den bek, neergevallen zijn of
op 't punt om neer te vallen, niet in staat om zich verder voort te sleepen. Ik heb
nergens ooit iets aangrijpenders gezien! In een beroemd geworden stuk heeft
Baudelaire terecht zijn vriend Stevens geluk gewenscht dat hij mede de honden had
bezongen: ‘les chiens et de préférence, les chiens calamiteux, les chiens crottés,
cenx-là que chacun écarte comme pestiférés et pouilleux; les associés du saltimbanque,
les aides du gagne-petit, du marchand de sable et de moules, les prunelles de l'aveugle,
ceux qui ont dit à l'homme abandonné, avec des yeux clignotants et spirituels: ‘Prends
moi avec toi et de nos deux misères nous ferons peut-être une espèce de bonheur!’
Alles is reeds gezegd aangaande het krachtige, sappige werk van Jozef Stevens,
als zuiver schilder op zijn minst de gelijke van zijn broeder Alfred, den
geschiedschrijver der elegante mondaines van het tweede Keizerrijk en dan begrijpt
men dat deze aan Jozef schreef: ‘Moi je suis de mon temps, mais toi, Joseph, avec
Fyt, Snyders et Jordaens, tu es de ta race... Ainsi tu es de tous les temps!’
Hij ook is wel inderdaad van zijn ras en op kracht daarvan is het zeker dat hij alle
mogelijke modes, werkwijzen, systemen en cosmopolite invloeden zal overleven,
die andere, niet minder groote dierschilder van wien de lente-teutoonstelling een
dertigtal doeken vereenigd had: Jan Stobbaerts. Evenals Jozef Stevens telt deze
eerbiedwaardige Antwerpsche meester tot de grootste van België en bijgevolg van
alle landen. Hij ook vertegenwoordigt de stoere kracht van ons volk, een onberispelijke
techniek, een superb temperament, gepaard aan een hooge, edele bewustheid van
zijn roeping als kunstenaar. We stellen ons voor om in een der eerstvolgende nummers
van dit tijdschrift een bizondere studie aan Stobbaerts te wijden, laten we er ons
voorals nog toe bepalen om van de bewondering te gewagen, die het prachtig geheel
der in het Lentesalon geëxposeerde werken heeft opgewekt, nog vollediger dan de
inzending, die we reeds te Antwerpen in Kunst van Heden hadden bewonderd.
We mogen zelfs wel zeggen dat Stevens en Stobbaerts de eer van dit salon met
elkaar hebben gedeeld. De Brusselaar en de Antwerpenaar wegen wederkeerig tegen
elkander op, beide schilders, beide even groote technici, de een als de ander even
gewetensvolle en gevoelige opmerkers, men mag zelfs beweren dat beide bij hun
vertolking van eenvoudige dieren een mate van diepzinnige waarneming aan den
dag hebben gelegd, die hen tot den rang der innigste en meest ontroerende
portretschilders verheft.
Een andere veteraan der Vlaamsche schilderkunst, Eugeen Smits, was op deze
tentoonstelling met eenige zijner beroemde composities vertegenwoordigd: Geluk
en Ongeluk, Susanna en de Ouderlingen, een Napolitaansch Huis, Oorlogsroem en
een repliek in waterverf van de Groenmarkt uit het Brusselsch Museum, alle werken
gemerkt met een cachet van elegantie, bevalligheid, plastische schoon heid, patricische
verfijning en kwijnende aristocratie, die van dezen meester een welkome verschijning
hebben gemaakt in het vaak wat brute, volbloedige materieele koor onzer
kleuren-borstelaars. Camille Lemonnier heeft zoo terecht van hem gezegd: ‘C'est le
rêve de la vie qu'il exprima avec des harmonies douces et ardentes comme des cuivres
lointains; ses oeuvres tiennent d'une sorte d'état d'âme silencieux et nostalgique. De
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tous les peintres de son temps il fut peut être celui qui symphonisa le plus
expressivement la figure. Ses femmes ont un charme musical, s'il se peut dire, qui
fait penser à des harpes finement bruisantes. Il suscite une impression de magnificence
tranquille, de noble clarté apaisée et d'aspiration au crépuscule’.
Jacob Smits stelde een tiental werken tentoon, die men ook onlangs te Antwerpen
gezien had, waar ze een diepen indruk

Onze Kunst. Jaargang 7

47
hebben nagelaten. Te Brussel is hun uitwerking niet minder geweest. Onze Kunst
geeft elders een analyse van deze ontroerende scheppingen: De Judaskus en het
Symbool van de Kempen. Bij dezen godsdienstigen en gevoeligen vertolker der
Antwerpsche heide, evenaart de landschapschilder den figurist. Wat hij ons toont is
de landstreek, zooals die geheel bij de inboorlingen past. Er is hier niet sprake van
een eenvoudig, min of meer schilderachtig decor, maar van een ziel, minstens even
innig en met evenveel fludium als die der peinzende en een weinig visionaire
landbewoners gevuld. Zoo verleent een landschap, in het bezit van den heer Delloye,
aan een eenzamen molen op de heide de houding en de beteekenis van een loteling,
die zich verzet, van een strooper, van den een of anderen buiten de wet staand en
vogelvrij verklaarde. Maar buitengewoner nog is wellicht het landschap in 't bezit
van den heer de Jongh. Opvatting, wijze van uitvoering zijn overstelpend.
Dit landschap is niet luminist en hoegenaamd niet impressionist, hetgeen me niet
beletten zou om alle mogelijke min of meer vergulde improvisaties van Franschen,
Navarezen en zelfs een aantal Belgen te geven voor dit pathetische, ware of liever
beter dan ware, omdat het is synthetisch zinnebeeldige stuk, omdat het niet uit een
impressie maar uit een duurzame aandoening gevloeid is, - uit een lang aangehouden,
lang natrillenden zielestaat; omdat het het uitvloeisel is van een innige gemeenschap
tusschen dezen uithoek van het Kempische land en van den dichter-schilder, die het
heeft beschouwd en tot in de diepste hoeken doorwoeld heeft. Er is hier geen sprake
van een gril, maar van een gedachte, die niet meer loslaat. Die zwarte, door nevel
verduisterde hutten en die hemel als een antithese van wit en zwart ‘Bituum en
loodwit’ zouden onze regenboogschilders verachterlijk zeggen! En toch is er niets
meer noodig geweest om een meesterstuk voort te brengen. En des te erger voor de
anderen als hij niet bij een zekere orde is onder te brengen en zich buiten de reien
beweegt!
James Ensor heeft ook voor goed de aandacht op zich gevestigd. Men verbaast
zich zelfs dat er zoovele jaren moesten verloopen om een der oorspronkelijkste en
aantrekkelijkste koloristen te begroeten, een dier zeldzame kleurenschilders, die de
tonen op een wijze weten te verbinden dat hun peintuur tegelijk innig, lachend,
vroolijk, tragisch of uit zich zelf sinister doet zijn, zonder behulp van onderwerp of
verhaaltje. Zoo wordt de titel Dame en détresse, volstrekt niet door het onderwerp
zelf, - de een of andere stervelinge, die lang uit op haar bed ligt, gerechtvaardigd,
maar wel door de bewegende kleur, de beteekenis, de betoovering der tonen. Ensor
was er ook met uitstekende portretten, zijn eigen, van zijn moeder en van een dame
met een blauwen sjaal.
De Versieringskunst vierde triomfen met Constant Montald in zijn compositie
Onder den heiligen Boom, met naakte of gedrapeerde figuren, alle even edel van
lijnen, houding en gelaat, wezens van een ideale schoonheid, die den ritus van een
droomen-godsdienst plegen. De drie paneelen van Ciamberlani vroegen eveneens
onze aandacht om hun fraaie schikking en rythmische verhoudingen. De Begeestering,
decoratief paneel van Fabry, beveelt zich aan door al de goede hoedanigheden die
elk der scheppingen van dezen eerlijken en edelen kunstenaar eigen zijn.
Van de zijde der figuurschilders valt er veel te prijzen in het werk van Gouweloos,
die sedert eenigen tijd uitmunt in het schilderen van de Vrouw, in allerhande
bevallig-natuurlijke of behaagzieke houdingen. Zijn doek Hun Lot, even belangrijk
om de keus van het model als de wijze waarop hij er alle voordeelen van heeft doen

Onze Kunst. Jaargang 7

gelden en door zijn teedere, lichte kleur, was zelfs op deze tentoonstelling een der
opvallende doeken. Bij de ‘féministen’ voegen we verder nog Charles Michel, Albert
Pinot, Georges Morren en de vreemden Jacques Blanche, John Lavery, Ch. Shaw,
G. Sauter en Auguste Renoir. De Baadster van dezen laatste was veel mooier dan
een Naakt van Maurits Wagemans, even vulgeer van vormen en gezicht als van
gebaar en compositie. De Engelschman is echter zoo overvloedig
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op de tentoonstelling van Kunst van Heden vertegenwoordigd geweest, dat ik mij
hier onthoud om zijn verdienste uit te doen schijnen. Ik bepaal er mij enkel toe om
te zeggen dat zijn inzending te Brussel nog vollediger en meer verscheiden was, ze
toonde al de zijden van een tegelijk schitterend, teeder en krachtig talent, dat zich
met hetzelfde meesterschap op elk gebied der schilderkunst beweegt van af het
landschap tot aan het portret.
Onder onze schilders van figuur moeten we verder nog Victor Hageman noemen,
die zich een specialiteit maakt van het beste allooi in het typeeren en ons vertellen
van Russische landverhuizers en uitlandsche zeelui in de Antwerpsche haven. De
Avond van Léon Frédéric, brave burgermenschjes om de avondmaalstafel, onder de
huiselijke lamp, schielen te veel te kort in stijl en accent, zijn te veel maar zoo te
hooi en te gras bijeengevoegd, om als onderwerp te dienen van zulk een geduldig
uitgevoerd en belangrijk stuk. Eugeen Laermans, wiens Heldere Morgen, veeleer op
een verbleekten of wit verschoten avond lijkt, Herman Courtens, die in zijn Pruilen
en Trage uren een belangrijke individualiteit als kolorist en intimist onthult, eindelijk
Albert Cels, een nieuwe, die enkele goede portretten had tentoongesteld. Vergeten
we vooral niet de Portretten van Max Stevens, een documentair stuk, dat enkele
onzer belangrijkste artistieke en letterkundige persoonlijkheden omvat, Albert Giraud,
Iwan Gilkin, Maurice des Ombiaux, Dumont-Wilden, Glesener, Hendrik de Groux,
Octave Maus en Gust van Zype.
Een geheele zaal was met een goeie twintig stukken ingenomen door Alfred
Verhaeren, als zoovele getuigen van zijn krachtig en prachtig talent. Landschappen,
Stillevens, hoekjes van oude hoeven, maar vooral zijn Binnenhuizen als
kleinoodiën-schrijnen, vlammend van rijke kleur. Verhaeren schijnt te schilderen
met opgeloste robijnen, smaragden en safieren. Hij aanbidt alle open, vrije en zuiver
omschreven kleur. Hij is een bij uitstek plastisch kunstenaar, de volmaakte tegenvoeter
der Impressionisten. In plaats van de voorwerpen te doen verslinden door het licht,
zijn het bij hem veeleer de voorwerpen, die het licht indrinken, om het weer uit te
ademen, in brandende kleuren, als van den zonsondergang of van den dageraad. ‘Dat
is valsch, zoo is het niet in de natuur’ zullen de woest geworden stippelaars en
al-verlichters roepen. Dat kan mij weinig schelen. Het is waarschijnlijk en dat is
voldoende. We hebben nu genoeg van fysika, mathematika en alle zoogezegde
afgetrokken wetenschap! Dat de natuur zich tevreden stelle met fenomenen, de kunst
heeft mirakelen van doen! En de wonderdoener heeft even veel recht als de
goochelaar.
Van de zijde der landschap- en steden-schilders, is Breitner de krachtige,
schilderachtige Hollander, het meest gevierd. Hij trekt op bewonderenswaardige wijs
partij, vooral van de werven van in af braak zijnde huizen. Niet dat hij er de
aangrijpende poesie, het droeve, wreede van uit doet komen, hij geeft er enkel het
kleuren-warmoes van weer, het trapsgewijs verminderen, de harmonieuse
schakeeringen, de onverwachte lijnen en kronkellijnen, waarin het gewriemel en
gewroet van de werklui met hun oude bullen en lompen zoo sappig samenstemt met
het patina van het puin. En het is mij een vreugd geweest om eindelijk een goeden
schilder te zien, die partij wist te trekken van dergelijke schouwspelen, die zich zoo
uitstekend aanpassen aan de grillen en combinaties van een palet, dat op zeldzame
tonen en aan een stift dat op vluchtige architectuur belust is. En dan te denken dat
Brussel in dit opzicht zooveel hulpmiddelen bood en dat geen van het legioen onzer

Onze Kunst. Jaargang 7

doekbekladders ook maar heeft getracht om eenige dezer tooneelen van grandiose
alluur vast te leggen! Zijn ze ook zelfs maar in staat om er het oorspronkelijke van
te zien? Indien men de versiering van de kleur aan de beweging der werklieden
paarde, welke suggestieve en aangrijpende bladen zou men dan niet nalaten aan de
nakomelingschap! In dit opzicht verdient de Brusselsche kunstenaar Prosper Colmant
een woord van lof, die bij het voorstellen van zijn Vlaamsche aardwerkers hun
kleeding en athleten houding zoo uitstekend heeft doen uit-
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komen; een studie wellicht eer dan een schilderij, maar een uitstekende studie en die
den lust tot vele oorspronkelijke werken zal opwekken.
De eigenlijk gezegde landschapschilders waren zooals overal overvloedig
vertegenwoordigd. Taelemans is nooit gelukkiger, nooit vollediger geweest dan in
zijn drie wintermaanden in Brabant, November, December en Januari, uitstekend
van techniek, die een heel diep gevoelde, heel ontroerde kunst des te beter deden
gelden. Maurits Blieck, met twee krachtige evocaties aan onze groote
koopmanshavens: Landingsplaats en de Theems, waartoe zijn krachtig en rijk palet
de heerlijkste kleurschakeeringen heeft gevonden, diskrete rozen, tinten van berusting
en hoop in tegenstelling met het spelen van roetkleurige bruinen. Paul Matthieu had
drie stukken tentoongesteld, alle in verschillenden toonaard en alle bekoorlijk. Noemen
we dan verder nog Emiel Claus, Marcette, Coppens, Julius Merckaert, Baseleer en
onder de vreemden Grosvenor Thomas.
Op 't stuk der beeldhouwkunst niets nieuws, behalve wellicht de dierstudies van
Rembrandt Bugatti.
GEORGES EEKHOUD.

Uit Rotterdam
Rotterdamsche kunstkring tentoonstelling van werk van G.W. Dysselhof
(19 April-17 Mei)
Dit werk is in zijn soort volmaakt. Men moge het genre te speciaal vinden, des
schilders kijk te zeer begrensd door de wanden van het aquarium, maar hij had zich
dan ook de kleur, het licht, den toon, bijna had ik gezegd, de atmosfeer van dit
fantastische waterrijk eigen te maken; wat wel onmogelijk was zonder beperking.
Hier moest toch een illusie bereikt worden, die aan het technisch kunnen hooge
eischen stelt, het glanzig-geschubd gedierte met zijn weinig-gelede beweeglijkheid
als ‘mobile in mobili’ gegeven worden, de stof gedeeltelijk van zijn tastbaarheid en
hardheid ontdaan, de kleuren met een metallieken glans overtogen en het aldus met
de betoovering van het water omgevene tot een geheel van decoratieve schoonheid
opgevoerd. Om dit alles te verkrijgen moest de schilder als het ware verzinken in de
wonderwereld, die in de wateren onder de aarde is.
Dat is hem gelukt. Men zie den geweldigen vooruitgang van de Haringen van
1901 (in het bezit van den Heer D. Croll te Rotterdam), dat wel van een zekere
decoratieve deftigheid, maar troebel van kleur en zwak van illusie is, tot een zoo
glanzend, waterklaar ding als Goudvisschen (no 8), waar de weeldig-gladde
luxe-visschen hun oranjegouden lijven licht glijdend door het het goudgroen der
waterplanten sturen, lot Zeewier (No 33) met het fijne zilveren vischje, voltigeerend
naar het invallend bovenlicht als een dartele zeemeermin, tot Poonen in het
Anemonenrijk (No 35), als een vlucht bontgevlerkte wezens, boven het wonderzwerk
eener andere planeet. In een wereld, waarin de rotsen week als wolken zijn, waar het
licht in kwikzilver-bellen omlaag parelt, waar vleezig-blanke en roode bloemen in
gaarden bloeien, gaan de visschen in scholen op avontuur uit, wei-gericht als een
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vloot in slagorde. Roovers die ze zijn, de diepmuiligen met hun wezenloos-happende
lippen en starend-felle oogen, hebben ze in hun gladde gesmijdigheid, in hun lenige
beweging iets van het ideale, als gingen ze op ontdekking naar wonder wat. Op het
zand omlaag liggen traag de gedrochtelijke donderpadden met hun nurksche gezichten,
loenzen met hun turkooisblauwe oogen omhoog naar de statig-zeilende school, als
in ontevredene mokkende verwondering. De dwergen, de Alberiks van de
waterwereld, liggen ze met datzelfde zwijgend-ironische leedvermaak te kijken naar
de van rotsen omgeven arena, waarin twee geweldig-gewapende langousten in hun
goud-bronzen rusting aangekrauweld komen om elkander te bevechten, twee grimmige
kluizenaarskoningen, die elk het rijk voor zich alleen wenschen. Met zulk een aandacht
en liefde zijn de physieke eigenschappen van al deze
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zonderlinge wezens bestudeerd, dat ze bijna toegerust schijnen met menschelijke
karakter-eigenschappen, in het dierlijk-demonische omgezet. Van die nauwgezette
studie geven de twaalf krijtteekeningen met uitvoerige kleurnotities een goed
denkbeeld; een interessant kijkje in de ‘fabriek’ van den kunstenaar.
Minder voldaan wordt men door de beide kamerschutten met motieven van
parelhoenders en apen. Hier dringt zich de vergelijking met gelijksoortig Japansch
werk onwillekeurig op, niet in het voordeel van den West-Europeeschen kunstenaar,
- wat trouwens niet te verwonderen is. Zijn decoratief talent schiet hier beslist te kort,
de stof is niet vlak genoeg en tegelijkertijd weer niet ruimtelijk genoeg behandeld.
Er is geen evenwicht en daarom geen rust. Dit ligt buiten Dysselhof's terrein. Op zijn
eigen is hij om zoo te zeggen impeccabel.

Vereeniging ‘Voor de kunst’ tentoonstelling van spotprenten door Albert
Hahn (30 Mei-14 Juni)
Het is natuurlijk geen toeval, dat de sociaal-democratie de eenige politieke partij in
Nederland is, die een karikatuur-teekenaar heeft aan te wijzen, die niet beneden de
maat blijft. Want de karikatuur is niet maar een luimigheidje, een grapje, om de
lieden aan het grinniken te brengen, nog minder een schoolmeesterlijke, hoogwijze
afkeuring van moreele en maatschappelijke contrabande (het genre-Braakensiek);
wanneer ze niet uit bittere ergernis, haat en toorn geboren wordt, heeft ze geen reden
en kracht van bestaan. Wie ‘tout pour le mieux dans le meilleur des mondes’ vindt,
kan zich aan een goede, giftige karikatuur slechts ergeren, altijd, wanneer ze actueel
is. Zoo kan ze slechts bestaan en gegouteerd worden in een milieu van maatschappelijk
ontevredenen. Daarom is ten onzent Hahn, de teekenaar van den ‘Notenkraker’, de
eenige, die voldoet aan de elementaire eischen, die men den karikaturist stellen mag.
Maar de verhoudingen hier te lande zijn klein en het politieke leven heeft er iets
kleinsteedsch. Men kent elkander zoo van huis tot huis, zoo goed, eigenlijk te goed.
Het is alles zoo'n beetje miniatuur. Daaraan ontsnapt ook Hahn niet, al origineel,
geestig en krachtig teekenaar, die hij is. Wanneer men in het zaaltje van ‘Voor de
Kunst’ die ruim vijftig teekeningen bij elkander ziet hangen, wat lijkt dat dan alles
gemoedelijk! Het is veeleer oolijk dan hoonend; hij zet zijn tegenstanders wat aardig
in het zonnetje, maar maakt ze niet af met het doodelijk wapen van grimmigen spot.
Het zij verre van mij, Hahn daarvan een persoonlijken grief te maken. In de gegeven
omstandigheden, is hij zoo goed als hij zijn kan. Een politiek teekenaar is een
journalist, als zoodanig dus direct-afhankelijker dan een ander kunstenaar van politieke
en maatschappelijke omstandigheden.
Zijn beste werk dateert uit den tijd van het Kuyper-régime, toen de politieke strijd
zoo sterk door het anti-clericalisme gekruid was. Zijn Kuyper-karikaturen (Abraham
de Geweldige, de Triumphator, Ontrouw, Démasqué), zijn album ‘Onder zwart
Régime’ heeft hij, te oordeelen naar wat op deze tentoonstelling aanwezig was,
sindsdien nog niet overtroffen.
Uit de kostelijke serie ‘Het Land van Rembrandt’ waren slechts een paar illustraties
aanwezig, terwijl zijn navrante onderwerpen tot schade voor de volledigheid bijna
geheel ontbraken.
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Kunstzaal Kleykamp
De firma Wed. C.G. Kleykamp, bekend door haar import van Japansche en Chineesche
Kunstvoortbrengselen, heeft sinds een paar maanden een permanent expositie-zaaltje
aan den Zuidblaak geopend, waar behalve oostersche zaken ook inheemsche
kunstnijverheid tentoongesteld zal worden; zij zal n.l. optreden als
vertegenwoordigster van het Binnenhuis te Amsterdam. Reeds zijn er, behalve
kakimono's en Japansch snijwerk en Oostersche tapijten, meubelen en
gebruiksvoorwerpen te zien geweest, uitgevoerd naar ontwerpen van H.P. Berlage
en Jac. van den Bosch, een tentoonstelling, die door den Heer Van den Bosch met
een
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causerie over de grondslagen van het moderne kunsthandwerk geopend is.
Het is wellicht met het oog op de voor deze kunstberichten beschikbare ruimte
minder gewenscht, deze kleine snel opeenvolgende tentoonstellingen steeds
afzonderlijd te bespreken, maar het merkwaardigste zal van tijd tot tijd in deze rubriek
gememoreerd worden.
R.J.

Boeken & tijdschriften
Handbuch der kunstgeschichte von Anton Springer III die renaissance
in Italien achte auflage, bearbeitet von Adolf Philippi mit 332 abbildungen
im text und 20 farbendrucktafeln Leipzig, verlag von E.A. Seemann preis,
geb.: mk. 8.HET is merkwaardig hoe, naast de Kunstgeschiedenissen van grooteren en kleineren
omvang, die met den dag talrijker worden - de oude ‘Springer’ steeds zijn plaats
weet te handhaven, en de wereld telkens met nieuwe oplagen komt verrassen. Wel
een bewijs voor de deugdelijkheid van dit standaardwerk - evenzeer als voor de
intelligente zorg van den uitgever, die het den tijd niet geeft van te ‘verouderen,’
maar het met iedere oplage weer in een nieuw kleed steekt.
In zijn tegenwoordigen vorm omvat het ‘Handbuch’ vijf deelen: het eerste behandelt
de Oudheid, het tweede de Middeleeuwen, het derde de Italiaansche renaissance, het
vierde de renaissance in 't Noorden en de Kunst der XVIIE en XVIIIE eeuw, het vijfde
de Kunst der XIXE eeuw. Elk deel vormt een op zichzelf staand geheel, en is
afzonderlijk verkrijgbaar; elk deel wordt door een daartoe gekozen vakman voor
iedere nieuwe oplage herzien en bijgewerkt, en telkens met nieuw illustratie-materiaal
verrijkt.
Het derde deel, waarvan thans de 8e druk vóór ons ligt, is bewerkt door A. Philippi,
en we aarzelen niet om het, naast Michaelis' voortreffelijke bewerking der Oudheid
(Deel I) het beste der reeks te noemen. Het was misschien ook het moeielijkste, hier
niet bij gebrek aan documenten, maar juist andersom, door den overstelpenden
rijkdom der stof. Deze sticht zich uit van het optreden van Niccolo Pisano tot na den
bloeitijd der Venetiaansche kunst. Er behoort een meesterhand toe, om binnen de
beperkte ruimte van een driehonderdtal bladzijden - tekstcliche's medegeteld - een
eenigszins bevattelijk beeld te geven, van dit rijkste, weligste, wonderbaarste tijdvak,
dat de Kunstgeschiedenis heeft gekend. Feiten, namen, data, dringen zich in zoo
grooten getale aan den geschiedschrijver op, dat bij daartegen voortdurend te worstelen
heeft, om van zijn tekst iets anders te maken, dan een dorre opsomming, en om den
lezer een algemeenen blik te gunnen, die niet in nevenkwesties verdwaalt, maar hem
toelaat de grootsche kunstevolute in deze vier eeuwen te volgen en te begrijpen.
Studeerenden vinden hier een aangenamen en betrouwbaren gids, geleerden een
memento, dat hun, door zijn overzichtelijken inhoud, steeds van dienst kan zijn.
In niet geringe mate draagt tot de waarde van het boek de goedgekozen en
overvloedige illustratie bij. Tegenover de kleurenreproducties van schilderijen, die
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hier nogal talrijk zijn, blijven we nog steeds sceptisch gestemd, ondanks alle zorg
die daaraan besteed wordt. In onze oogen blijven zulke afbeeldingen steeds valsch,
en kunnen hoogstens voor gebruikskunst geduld worden. Doch het publiek schijnt
deze kleurenprentjes nu eenmaal te willen, en het krijgt hier dan ook rijkelijk zijn
deel.
Overigens laat de technische uitvoering van deze platen evenals van de tekstcliche's
niets te wenschen over. We vertrouwen dat ook deze uitgave weer het hare zal
bijdragen, om in ruimen kring gezonde begrippen over Kunstgeschiedenis te
verspreiden. B.

Les arts
De April-aflevering bracht een reeks fraaie reprodukties naar portretten van Antonio
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Moro in het Prado te Madrid, bij een artikel van Paul Lafond. Moro's meesterwerken
moet men te Madrid zoeken. Hoe arm daartegenover is zijn geboorteland (Antonis
Mor van Dashorst werd omstreeks 1512 te Utrecht geboren) aan zijn werk! Slechts
den Haag heeft het voorrecht een portret van hem te bewaren. Overigens is zijn
oeuvre verspreid over alle groote musea: Weenen, Berlijn, Dresden, Boedapesth,
Brussel, Parijs, Peterburg, Londen, Florence enz.

The Burlington Magazine
In het April-nummer bespreekt Sir Charles Holroyd twee aanwinsten van de National
Gallery: een portretje van een jong meisje door Mabuse en een portret eener dame
als Maria Magdalena, mogelijk ook van denzelfden meester.
In het Mei-nummer van ditzelfde tijdschrift maakt Georges H. de Loo enkele
aanteekeningen op eerstgenoemd portret, dat geacht wordt de beeltenis van Jacoba
van Bourgondië te zijn.
Uit het April-nummer vermelden wij nog een notitie van Kurt Freise over de
verhouding van Rembrandt tot Elsheimer, naar aanleiding vooral van hetgeen Dr N.
Restorff in de November-aflevering van ditzelfde tijdschrift schreef, die Rembrandt's
roof van Proserpina te Berlijn in verband bracht met een aan Elsheimer toegeschreven
werk te München. De Heer Freise gelooft nu dat dit laatste niet van Elsheimer kan
zijn. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om een ander voorbeeld te bespreken
van verwantschap tusschen Rembrandt en Elsheimer.

The studio
Het nummer van 15 April heeft een stuk van Frank Rutter over Willem Roelofs.
De Mei-aflevering behandelt o.a. het werk van Emile Wauters.
C.G.
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Fig. I. - REMBRANDT: JAN SIX, ets, 1e staat.
(Prentencabinet, Amsterdam).
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Rembrandt's voorbereiding van de etsen van Jan Six en Abraham
Francen
ER zijn weinig, misschien geen meesters, die zoo hun hand en hun geheele wijze
van werken naar de behoefte van hun werk wijzigen, als Rembrandt, hetzij het een
schilderij, een teekening of een ets moge zijn. Men wachtte zich dus wel wat men
hem de eene keer ziet doen, ook de andere maal van hem te verlangen. Met alle
voorzichtigheid echter mag men uit het eene werk tot het andere wel eenige
gevolgtrekkingen maken en als men ziet hoeveel verschillende proeven, tot even
zooveel stalen verheven door de prentkenners, Rembrandt soms van zijn prenten
trok, vóor hij zijn doel bereikte, dan mag men toch wel aannemen, dat van sommige
prenten, die tot de meest doorwerkte behooren, waar de ets met droge naald en burijn
te zamen tot de voltooiïng hebben mee gewerkt, de eerst getrokken proeven vernietigd
zijn en wij dus hun wordingsgeschiedenis niet kunnen volgen. Voor wie mocht
veronderstellen, dat Rembrandt in zulke gevallen, voldoende voorbereid, op de
koperen plaat ineens zijn oogmerk wist te bereiken, is het leerrijk na te gaan welke
schetsen aan een van zijn rijkste en rijpste prenten voorafgaan. Ook voor andere
etsen meen ik dat zulk een uiteenzetting niet zonder belang is.
Voor de ets van Jan Six zijn in den laatsten tijd nieuwe schetsen voor den dag
gekomen. Reeds lang was de teekening, met de pen en gewasschen, (Fig. II) bekend,
die mijn vader op de veiling Verstolk van Soelen (no 36) kocht (H. d. G. 1235), waar
Six tegen het venster geleund staat in een rusteloozen stand, zie ik goed, een konijn
in de gesloten linkerhand (die op de plaat de rechter zou worden) terwijl zijn jachthond
tegen hem opspringt. Aan de eene zijde staat een tafel, waarop zijn mantel ligt, de
degenknop alleen daaronder zichtbaar. Op of achter die tafel, voor den wand, is een
kist of een stoelleuning aangeduid. Het geopende raam, van kleine ruiten, geeft een
blik op het landschap met hooge boomen. Aan de andere zijde staat een leuningstoel,
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zooals Rembrandt zelf, of een leerling die in een verwante voorstelling gebruikt
heeft. Ik bedoel de schilderij te Ny-Karlsberg met een jongen man leunend aan het
venster. Op Six lijkt die jongeling in het geheel niet. Ook de teekening te Munchen
(H. d. G. 419), evenals de schilderij, een man lezend bij het raam, voor zijn bedstee,
heeft met Six niets gemeens.
Een tweede ontwerp wordt vertegenwoordigd door de schets bij den heer Bonnat,
(Fig. V) die ik voor valsch blijf houden, zooals trouwens ook de eerste indruk van
den heer Bonnat is geweest. Maar die schets is noch naar de reeds genoemde, noch
naar de later te vermelden krijtteekening gemaakt. Zij heeft punten van overeenkomst
met beiden en zelfs, zoo als wij zien zullen, met een verloren slaat van de ets, die
haar waarborgen als een zelfstandig getuige. De hond ontbreekt. Onder den mantel
komt het degengevest te voorschijn juist als op de krijtteekening, heel anders dan in
de ets. Reeds is de leuningstoel vervangen door de latere rechte vorm en het
openstaande glasraam door een gordijn. Vóor de hooge boomen staan lagere, zooals
er op de plaat geweest zijn. Toch blijft het stukje valsch. Het draagt op de keerzijde
een hoogst verdacht opschrift: Esquisse originale du Bourguemestre Six de Hollande
(Amsterdam) peint par Rembrandt, et vendu par son héritier Mr le baron de
Wanderting, décédé à Strasbourg. De ‘Burgemeester’ had geen erfgenaam die zoo
heette en le baron de Wanderting zal wel baron Van der Dinges zijn, le baron de
Chose. Maar een valsch opschrift maakt een echt werk niet valsch en de heer Bonnat
liet zich door den heer Bode overtuigen, dat zijn meesterlijk schetsje echt was. Ook
mijn eerste indruk was dat het nooit van Rembrandt kon zijn, maar de knappe
schildering bracht mij aan het weifelen en ik heb toen zelfs een poging gewaagd om
het te verkrijgen. Eer ik echter antwoord had, kwam ik lot een ontdekking, die mijn
vroegeren twijfel weer opwekte en mij de overtuiging schonk dat het werkelijk valsch
was. De schilder maakte een fout in de kleeding tegen de zeden van dien tijd, waartoe
hem een teekening gereedelijk kon verlokken, al vertoonen zij die niet zelf. Bij
Rembrandt's geëtste figuren is herhaaldelijk, ook bij Six, het buis losgeknoopt met
den kraag die daarop vast gehecht is. Maar dan wordt daaronder een vest zichtbaar
met een hemd, nog geheel zoo als in de XVIE eeuw gedragen werd. De teekeningen
geven daarvan geen bijzonderheden, maar duiden toch door een enkel haaltje de
grens aan, die de kleeding aan den hals vormt. De olieverfschets nu laat door het
open hemd het bloote lichaam zien, zooals men dat in het begin der XVIIIE eeuw op
schilderijen van Carel de Moor en zijn tijdgenooten vindt.
Wij hebben dus alle reden een werkje dat, hoe knap ook, geheel op zich zelf staat
en geen verwantschap heeft met erkende schilderijen van Rembrandt, niet aan hem
toe te schrijven. Ik kon mij dan ook op de Leidsche
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Fig. II. REMBRANDT: JAN SIX, teekening met de pen en gewasschen.
(Verz. Jhr. Dr. J. Six, Amsterdam).
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tentoonstelling overtuigen, dat de glad geschaafde achterkant van het paneeltje afwijkt
van de XVIIE eeuwsche gewoonte van hout behakken, First thought are best and
third that are a riper first(1).
Hetzal gemaakt zijn naar een teekening die vernietigd is of nog niet weer te
voorschijn gekomen en wij kunnen deze voorbereiding er voldoende uit leeren kennen.
Meer dan een compositie-schets is het ook in de olieverf niet. Al ware het echt, ieder
dieper ingaan op bijzonderheden waar de meester bij het etsen zich op kon verlaten,
zou er toch geheel aan ontbreken.

Fig. III. - REMBRANDT: Blinde man met vrouw en kinderen. Teekening in zwart krijt. (Museum
Fodor, Amsterdam).

Hij was dan ook nog niet tevreden met stand en gebaar. Die brief in de hand, die
het konijntje niet meer houdt, gegeven, waar de oogen niet heen zien, beviel hem
nog niet. Hond en konijn hadden ten minste den jachtliefhebber aangeduid, een brief
zegt niets. Er moest verband tusschen blik en houding komen. Aan een nieuwe poging
dankt een krabbeltje in de Verzameling

(1) Naar ik vernam heeft de heer Hofstede de Groot zich in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
voor de echtheid van het stuk in de bres gesteld. Dit verwondert mij niet. Ik wist wel dat hij
het zeer hoog stelt. Hij heeft mij zelfs indertijd geraden te trachten het voor het portretje van
Ephraïm Bueno, een juweeltje, te ruilen. Hij schijnt evenwel zich, zonder mijn betoog te
weerleggen, alleen op de autoriteit van den heer Bode e.a. te beroepen. Nu heb ik groote
achting voor de meening van den heer Bode, maar iedereen weet, dat ook hij zich wel eens
vergist en het dus ook hier kan hebben gedaan. Het zou waarlijk niet het eerste valsche stuk
zijn dat van kunstenaars talent getuigde. Het behoeft zelfs niet gemaakt te zijn met de
bedoeling te bedriegen.
Maar makers van valsche stukken behoeven daar geen opzettelijke fouten in te begaan om
betrapt te worden!
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Fodor, door den heer C.G. 't Hooft herkend, zijn ontstaan (H. d. G. 1223) (Fig. IV).
Het geeft enkel het bovenlijf, den kop met een hoed boven op de weelderige lokken
en den rechter arm hooger met een plat rond voorwerp, een klein schilderijtje
blijkbaar, op de hand, waar zijn blik op rust.
Dit krabbeltje met zwart krijt staat op de keerzijde van een schets van een blinde
met vrouw en kinderen, ook met zwart krijt (H. d. G. 1223) (Fig. III), door den heer
Hofstede de Groot ten onrechte voor twijfelachtig gehouden.

Fig. IV. - REMBRANDT: Keerzijde der teekening in het Museum Fodor.

Daar ook het volgend ontwerp met zwart krijt is, zouden wij hier dus weer een
van de vele uitzonderingen hebben op den regel door den heer Hofstede de Groot
gesteld, dat Rembrandt met zwart krijt vooral vóor 1640 teekende, wat hem de
zwartkrijt schetsen zonder jaartal alle vóor dien tijd doet zetten(1).
Mij lijkt het juister niet zooveel uitzonderingen te laten gelden en, nu er teekeningen
zijn aan te wijzen van 1643, 1645, 1646 en 1647, (H. d. G. 306, 308, 589, 1397 en
1223) met zwart krijt geteekend of verbeterd, voorloopig vast te stellen dat de zwart
krijt schetsen tot 1647 gaan, dan zal men zoo heel veel uitzonderingen wel niet meer
aan te nemen hebben. De heer Valentiner is vrijwel tot de zelfde overtuiging gekomen.
Ook hij wijst op de ontwerpen voor schilderijen in zwart krijt kort voor 1647 en zet
vele bedelaarsschetsen in 1645(2).
Nog tot een andere uitweiding geeft mij dit krabbeltje aanleiding. Er is te
Amsterdam een zeldzaam prentje, dat volgens Blanc (185) van Rembrandt zou zijn
en Jan Six zou voorstellen(3). De gelijkenis is niet groot, maar de hoed zou een
(1) Die Handzeichnungen Rembrandt's, XXXIII en XL.
(2) Zeitschrift für Bildende Kunst XIX (43) 1907, p. 37, noot 1. Ook de heer Paul Alfassa, Revue
de l'art XXIII, 1908, p. 338 en 360, schrijft: Jusqu'en 1645 environ on rencontre encore
quelques sanguins et quelques crayons en noemt dan o.a. een mooie naaktteekening met
zwart krijt en een studie met roodkrijt met de pen en gewasschen voor de Aanbidding van
de Herders te Munchen, (H. d. G. 680).
(3) Singer, p. 265.
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oogenblik misschien bij iemand weer de gedachte kunnen doen opkomen aan een
geëtst voorstudietje. Ten onrechte. Middleton heeft reeds den weg gewezen, al is
wat hij beweert ook niet juist. Het is geen copie naar
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Fig. V. - JAN SIX, SCHETS IN OLIEVERF, TOEGESCHREVEN AAN REMBRANDT.
(Verz. Leon Bonnat, Parijs).
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de ets van Bol (B. 10) maar het is even als die ets het portret van Ferdinand Bol
zelven, door hem zelf geëtst, en wel vroeger, nog zonder knevel en nog met kanten
rand aan zijn kraag, de eerste etsproef wellicht van den meester, nog op het atelier
van Rembrandt. Bol is hier reeds kenbaar aan zijn zeer eigenaardigen neus, denzelfden
dien wij terug vinden in zijn portret te Munchen, dat vroeger ten onrechte het portret
van Flinck door Rembrandt heette en in zijn later portret in 's Rijksmuseum no 539,
en later nog in het regentenstuk van Pieter van Anraadt (RM. 362) in 1675. Ik moet
daarbij een vergissing herstellen die ik vroeger beging. Wel heeft Bol éen portret in
dit stuk geschilderd, maar het is niet zijn eigen. Hij zelf zit ter zijde, van de hand van
Van Anraadt, vermagerd, maar nog even kenbaar aan zijn neus als veertig jaar vroeger.
Maar laat ons tot Rembrandt terug keeren. Mij werd verleden jaar, door bemiddeling
van den heer Bredius, een teekening (Fig. VI) aangeboden en ik heb die gekocht,
niet voor ‘haast niks’. De verkooper kwam er dan ook rond voor uit dat ik meer dan
een ander moest betalen. Het is de laatste voorbereiding voor de ets, luchtig met
zwart krijt geteekend, de keerzijde zwart gemaakt en doorgetrokken op de etsplaat.
Aan de echtheid viel niet te twijfelen. Niet alleen de hand van Rembrandt was niet
te miskennen en de afwijkingen verboden aan een handige vervalsching, met behulp
van de prent gemaakt, te denken, maar zelfs was ook een uiterlijk bewijs gemakkelijk
te voeren. De teekening is grooter dan de prent en beantwoordt geheel aan de malen
van de koperen plaat, die altijd in het bezit van mijn voorouders gebleven is.
Chineesch papier, nat gemaakt voor den druk, zet zich uit en krimpt later weer, zoodat
de afdruk ongeveer 0.002 kleiner is dan de plaat in hoogte en breedte.
In deze teekening heeft Rembrandt zijn doel bereikt, in den stand der figuur die
rustiger is geworden en dan ook verder in hoofdzaak zoo gebleven is, al heeft hij in
de ets nog de handen lager laten houden en het hoofd hooger, om de oogen zichtbaar
te maken en de trekken beter te kunnen teruggeven. Ook het gordijn, nog maar even
aangeduid in het tweede ontwerp, heeft reeds zijn volle ruime plooien, die ook zoo
zijn gebleven, en grootendeels staan de vormen reeds vast van het vloertje, de tafel,
den mantel en den stoel, die thans aan den anderen kant is komen te staan. Maar nog
ligt op dien stoel de hoed, die op de ets aan den muur hangt en geen boeken, nog is
de wand ledig evenals het venster en zijn de lap onder het venster en het degengevest
geheel anders dan men ze later ziet.
Rembrandt trekt dan ook alleen de hoofdlijnen door en waar hij even met zijn
naald enkele schaduwen aangeeft, volgt hij geen krijtlijnen. In fig. VI zijn alleen de
diepst ingesneden doortreklijnen onderscheiden.

Onze Kunst. Jaargang 7

58
Er zijn zoover ik weet nog maar twee andere teekeningen van Rembrandt bekend
die hij doortrok, beide in het British Museum. De heer A.M. Hind was zoo vriendelijk
mij nadere bijzonderheden mede te deelen. Omtrent de vroegste, Diana in het bad
(H. d. G. 893) doorgetrokken op de ets van omstreeks 1631, B. 201, schrijft hij: Here
it (the tracing) is in principal outline; and also lines to indicate shadows in the lower
right corner. The traced lines are not nearly so indented or evident here as in the
Anslo. It is possible that some attempt was made to slightly cover in chalk or press
the paper. Veel valt daar dan ook schijnt het thans niet meer uit te leeren. Beter is
het met den Anslo gesteld. De vrij uitvoerige teekening met rood krijt (H. d. G. 896)
is op de plaat van 1640 (B. 271) doorgetrokken. De heer Hofstede de Groot schrijft:
Auf der Rückseite angeschwärzt und mit einer scharfen Nadel auf die Kupferplatte
durchgepaust en de heer Hind voegt daar aan toe: Besides the principal lines, the
lines of tracing are given in certain places to show the shadow e. g, under the hat;
to right of the collar; on the sleeve of l. arm; r. side of table and shadow to r. of the
chair; also in r. side of the books.
De uitnemende afbeelding der teekening (Lipmann no 120) laat zelfs de meeste
van die doortreklijnen goed onderscheiden. Zij zijn veelvuldiger dan bij den Six,
even als de teekening uitvoeriger is.
Dat zoowel deze roodkrijtteekening als de mijne van achteren zwart gemaakt zijn,
niet rood, bracht mij tot de veronderstelling dat Rembrandt geen zwarten maar een
witten etsgrond gebruikte en ik dacht wel dat ook dit mogelijk moest zijn maar mij
ontbrak het bewijs. Daaraan hielp mij de heer Hymans die mij wees op een brief van
19 Juni 1622 van Rubens aan Pieter van Veen, een Leidenaar die toen in den Haag
woonde: Ho caro chella habbia trovato quel secreto di dissegnare sopra il rame in
fondo biancho, si como façeva il Sigr Adamo Elzehamer(1) per incavarlo poi col acqua
forte, lui metteva come una pasta biancha sopra il rame, et poi scalpendo col ago
sino sopra il rame essendo quello un poco rossicçio di natura pareva chegli
dessignasse col lapis rosso in carta biancha. Io non mi ricordo delli ingredienti di
quella pasta, beuche me li disse amorevolmente. Wat aan Elshaimer en vooral aan
Van Veen bekend was kan ook Rembrandt hebben geweten. Jammer maar dat Rubens
het recept niet geeft, zoodat wij het niet kunnen vergelijken met dat wat Rembrandt
zelf op de keerzijde van een teekening schreef (H. d. G. 763): (voor) etsen witten
tarpentyn oly (daar) toe dehelft tarpentijn (en) tesaemen in een glaesen flesken gedaen
en (het) flesken in se.er waeter een ha(lf) (uu)r laeten kooken.
De heer Huender vestigde er mijn aandacht op dat terpentijnolie ten tijde van
Rembrandt is wat wij terpentijn noemen, terpentijn daarentegen die

(1) In margine: Si come io m'imagino, ma forse ha V.S. una maniera migliore di questo.
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Fig. VI. - REMBRANDT: JAN SIX, teekening in zwart krijt.
(Verz. Jhr. Dr. J. Six, Amsterdam).
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dikke taaie massa die thans Venetiaansche terpentijn heet of veeleer, daar deze
moeilijk te krijgen was, Bourgondische terpentijn, die aan het licht blootgesteld wit
wordt. Hij bereidde daarom dit mengsel voor mij. Het blijft evenwel, ook uitgestreken
en aan het licht blootgesteld helder en doorschijnend en Rembrandt zal het dus hebben
gebruikt om te etsen op een reeds aangelegde plaat, waar hij moest kunnen blijven
zien wat er reeds op stond.
Rembrandt begon dus aan zijn plaat na de algemeene lijnen wel overwogen te
hebben en goed voorbereid, maar nog geheel vrij in de uitvoering van belangrijk
bijwerk, en blijkens de uitkomst zelfs nog niet geheel gebonden aan zulke gewichtige
dingen als de stand van den kop en de houding van de handen met het blad. Hij heeft
dan ook nog heel wat gewerkt aan die plaat nadat hij de etslijnen had laten inbijten
én met de droge naald én met het burijn en nog is in de kin duidelijk de oude grenslijn
van den meer voorover gebogen kop te zien. Maar dit is niet het eenige spoor van
gewijzigde opvatting gedurende de bewerking. De eerste staat (Fig. I), waar nu maar
twee afdrukken van bekend zijn, heeft onder in het raam een grijzige strook, die men
als borstwering pleegt te beschrijven, zonder te trachten zich rekenschap te geven
van zulk een onmogelijke bouworde. Op de plaat had ik daar wel sporen van het
uitslijpen gezien, maar nu kwam de gedachte bij mij op dat dit een overblijfsel van
het landschap kon wezen en ik meende dadelijk te voelen dat het geheele raam
opgeklopt was. Prof. Dupont, wien ik verzocht deze vraag eens te onderzoeken, zeide
mij onmiddellijk reeds gezien te hebben dat er in het geheele raam weg geslepen was
en vond met zijn loep de onmiskenbare overblijfselen van boomen, niet zooals in
het eerste ontwerp, maar zooals de schets van den heer Bonnat die aangeeft.
Ook van deze plaat moeten dus afdrukken bestaan hebben, die er geheel anders
uitzagen dan wat wij thans kennen. Van den Goudweger b.v. (B. 281) van 1639
bezitten wij nog een druk waarin de kop maar uit enkele drogenaaldlijnen bestaat,
terwijl al het overige zoo goed als voltooid is.
Heeft Rembrandt de doorgetrokken lijnen geëtst of gesneden? Het is moeilijk uit
te maken bij deze zeer doorwerkte plaat. Men zou geneigd kunnen zijn aan
drogenaaldlijnen te denken, omdat de oude grenslijn van de kin er zulk een is en dat
wij zeer vaak in het werk van Rembrandt alleen nog in omtrek aangegeven figuren
in drogenaaldlijn vinden. Ik wees reeds op den goudweger.
Maar de groote Ecce Homo van 1635 (B. 77), maant tot voorzichtigheid. De geheele
groep op den voorgrond is daar wit gelaten zonder een enkele omtreklijn zelfs, terwijl
het overige, niet zooals bij von Seidlitz te lezen staat ‘ganz mit dem Grabstichel
fertigestellt’ is, maar door ets, gravure en droge naald bijna geheel voltooid is. Het
is wel niet een van Rembrandt's best
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geslaagde werken, maar de toeschrijving aan een andere hand komt mij toch
onhoudbaar voor.
Zoo kon ook bij Six de kop nog geheel wit zijn geweest toen zelfs het landschap
op den achtergrond reeds af was. Toen Rembrandt zag dat het te krachtig was, sleep
hij het bijna geheel weg, met de bedoeling het er weer lichter in te brengen. Kerst
na voltooiing van den kop (1e staat) zag hij dat hij het raam wit moest houden en
sleep toen ook het onderste reepje van het landschap, dat nog was blijven staan, uit.
Dat hij zijn doortreklijnen, niet met de droge naald volgde zou ik haast willen
opmaken uit ‘de teekenaar naar het model’ (B. 192) (Fig. VII) die er geheel uitziet
als met de vrije hand geteekend. Men zet deze onvoltooide plaat algemeen ook in
1647 en het ziet er juist uit als of Rembrandt die heeft aangevangen met het
voornemen nog vrijer tegenover de natuur te staan dan in den Six. Dat hij dit veel
belovende werk niet heeft afgemaakt kan aan toevallige omstandigheden liggen,
maar evenzeer aan de overtuiging onder het werken opgedaan, dat hij de gezochte
kracht in den achtergrond, waartegen het blanke lichaam in het volle licht moest
afsteken, niet kon bereiken zonder te zwart te worden en de juiste waarde der in toon
gehouden voorwerpen prijs te geven. Het verschil tusschen 1e en 2e staat waarin
zooveel bijzonderheden zijn verdronken in een diep fluweelig zwart brengt mij tot
deze overtuiging.
Eindelijk komt het mij toch niet onmogelijk voor dat Rembrandt ook de
doorgetrokken teekening met de droge naald schetste en eerst daarna de plaat met
doorschijnenden etsgrond bedekte om die te etsen.
Merkwaardig genoeg is Rembrandt echter in dit zelfde jaar 1647 heel anders
voorbereid aan de ets van Ephraïm Rueno (R. 278) begonnen. Hier heeft hij, voor
zoover wij weten, voor de eerste en laatste maal een zoo doorwerkt geschilderd
portretje vooraf laten gaan, dat hij in zijn prent, hoe gevoelig die ook zijn moge, niet
geheel bereikt heeft, wat hij op het paneel verkreeg. Nu vergist zich ongetwijfeld de
heer Veth wanneer hij meent, dat dit schilderijtje pas na de ets ontstaan is. Het geeft
zich veel te zeer als studie daarvoor te herkennen. Onder anderen in de houding die
zonder de trapleuning onverklaard is. Maar dat Veth, die toch zeker goede drukken
gezien zal hebben, tot dit denkbeeld komen kon is teekenend. Rembrandt is, het kan
met zijn aanleg ons niet verwonderen, het gelukkigst, wanneer hij zich zoo heeft
voorbereid dat hij vrij en onbelemmerd tegenover de natuur bleef staan, gedurende
zijn arbeid.
En veel van de prenten die men hem thans wil afnemen, al hebben zij de beste
brieven, zijn blijkbaar alleen daarom minder geslaagd, omdat hij te veel naar zijn
eigen schilderwerk in plaats van naar de natuur werkte.
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Ook de tijdgenoten schijnen dit wel gevoeld te hebben. Zoo versta ik ten minste de
verklaring van 1655 omtrent de voorgenomen ets van Otto van Kattenburgh: ‘twelck
de voorz. van Rijn sal naer 't leven etsen, van deucht als het conterfeytsel van d'Heer
Jan Six, ter somme van 400:0:.’
Men zou die ets gaarne willen vergelijken om te zien in hoeverre aan dien eisch
is voldaan. Maar niemand kent het portret van Kattenburch en in Rembrandts etswerk
schijnt hij niet voor te komen.

Fig. VII. - REMBRANDT: De teekenaar naar het model, ets 2e staat.
(Verz. Jhr. Dr. J. Six, Amsterdam).

Toch is juist in dien tijd onder de portretten van Rembrandt éen dat geheel den
indruk maakt opgezet te zijn om aan de gestelde eischen te voldoen. Het is alsof
Rembrandt zich afgevraagd heeft: hoe kan ik, zonder mij zelven te herhalen, toch
bij een leek voldoende herinneringen wekken aan de prent van Six om hem te
bevredigen. Geen tegenhanger wilde hij maken, zooals dat in 1652 zijn bedoeling
was geweest van de moeder van Six(1), en hij nam voor (B. 273) (Fig. VIII), Abraham
Francen, zijn plaat dwars. Zijn figuur plaatste hij ook met den rug naar het licht, ook
met een losgeknoopt buis, ook in de handen een blad waar hij naar kijkt, ook door
weerkaatsing beschenen, maar niet tegen het licht. Ook schilderijen in toon aan den
wand. Ook een tafel maar

(1) Oud-Holland 1897. XV. Blz. 100.
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nu daarop kunstvoorwerpen en een kunstboek. Ook een hoed, maar op een bank
onder het venster. En even als die hoed daar aan een verlaten ontwerp van den Six
herinnert, vinden wij bij Francen ten slotte, nadat het gordijn is weg gevallen in staat
IV (Fig. IX), een landschap door het open venster gezien. Rembrandt laat ook meer
licht in de kamer vallen. Zelfs had hij op den eersten staat zonnestralen aangegeven.
Overal speelt hem blijkbaar de herinnering aan den Six door het hoofd en wij zouden
dus geneigd zijn te vragen of wij hier Otto van Kattenburch niet voor ons hadden,
wisten wij niet dat het Abraham Francen was.

Fig. VIII. -REMBRANDT: Abraham Francen. ets, 2e staat.
(Prentencabinet, Amsterdam).

Onze overlevering omtrent de personen van Rembrandt's prenten is wel niet
schitterend. Cornelis Claesz. Anslo heet ten onrechte Renier. Haringh de concierge
wordt Burgemeester genoemd; Jan Antonides van der Linden, Abraham; Aarnout
Tholinx, de dokter, Advocaat Tolling of Dr. Petrus van Tol en Abraham Francen
zelf, Jan Francen en Frank, maar men heeft toch altijd de klok hooren luiden, al weet
men niet waar de klepel hangt en zoo sterk wijkt de overlevering niet af dat zij Otto
van Kattenburch met
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Abraham Francen verwisselt. En dan hebben wij hier drie onafhankelijke
getuigenissen, van Florent le Comte in 1699, Gersaint die in 1702 de veiling der
verzameling van Jan Six bijwoonde en Francen grand amateur d'estampes noemt en
het onderschrift op de prent door Adr. de Vries gevonden, wel is waar Jan Francen
maar dat door de bijvoeging Apotheeker en kunstbeminnaar, hem den werkelijken
man leerde kennen(1) die wij thans weten dat tot het eind toe bevriend met Rembrandt
bleef, en die nog in 1670 als voogd over zijn dochtertje Cornelia voorkomt (H. d. G.
no 317).

Fig. IX. REMBRANDT: Abraham Francen, ets, 4e staat.
(Prentencabinet, Amsterdam).

Abraham Francen of Fransz was in 1655, 45 jaar oud. Er is geen enkele reden hem
niet te herkennen in de ets die zijn naam draagt en toch beantwoordt deze geheel aan
wat Rembrandt aan Kattenburch toezeide! Hoe kan dat zijn?
Het zat blijkbaar niet glad met de overeenkomst tusschen Rembrandt en den
Gelderschen jonker, anders zouden wij daaromtrent de notarieele verklaringen van
1654 en 1655 (H. d. G. no 155 en 163) niet hebben. De bepaling omtrent de ets was
ook reeds een jaar oud en blijkbaar nog niet uitgevoerd.

(1) Oud-Holland I, blz. 252.
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Van verdere verhoudingen met Kattenburch blijkt niets, maar Abraham Francen is
getuige in deze zaak en hem vinden wij in 1656 als gemachtigde van zijn broeder
Daniel omtrent een vordering, reeds een jaar oud, van dezen op Rembrandt (H. d.
G. no 173 en 171). Ook later staat Abraham nog Rembrandt en Titus trouw ter zijde.
Het vermoeden ligt voor de hand dat hij geheel of ten deele de vorderingen van
Kattenburch heeft overgenomen en daarmede ook die omtrent de ets en dat de meester
voor zijn trouwen vriend volvoerde, dat waar hij voor dat vreemde heerschap maar
niet toe kon komen.

Fig. X. - REMBRANDT: Teekening met de pen en gewasschen.
(Kupferstichkabinet, München).

Als men wil een gewaagde veronderstelling, maar die een aardige bevestiging
vindt in de voorbereiding. Een eerste ontwerp, dat dus reeds dadelijk in 1654 zal
gemaakt zijn, is te Munchen (Fig. X) en hier is, bij overigens voldoende overeenkomst
van het geheel, de voorgestelde persoon een ander. In de ets is Francen een burgerman,
met donker, hoog ingeplant, naar achteren gestreken, alleen onder omkrullend haar
en ouderwets zwaren knevel en sik aan zijn ronden kop. Hij zit rustig op zijn
leuningstoel. In de schets is Otto
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van Kattenburch, Raad-ordinaris van den graaf van Brederode van Vianen en
Burgemeester, Secretaris en Thesaurier van Vianen, een jonkman met een lange
rechte gezichtslijn, uit een haarbos van blonde krullen te voorschijn komend, die
zich achteloos neer gevleid heeft, met zijn eene been op de bank waarop hij zit. Hij
draagt en dat maakt het dunkt mij geheel onmogelijk bij dit ontwerp reeds aan een
eerzaam Amsterdamsch apotheeker te denken, groote rijlaarzen aan de beenen, die
voor ons heerschap uitnemend passen. Ook van de kunstverzameling van Francen
is nog geen spoor. Bij van Kattenburch slaat op de tafel een tooverlantaarn en naast
hem een vierkant kistje (met de glazen?). Op den wand is een cirkel dien men
onwillekeurig ook met die tooverlantaarn in verhand zou willen brengen, al zie ik
niet goed hoe. Op de witte muur van Rembrandt's eigen portret bij Lord Iveagh
komen twee zulke cirkels voor. Ik heb wel gedacht dat Rembrandt daarmede doelde
op het verhaal van Apelles en Protogenes, maar deze schels versterkt mij niet bepaald
in die meening.
Rij Kattenburch schijnt bepaald een rond schilderij met vrij groote koppen aan
den wand gehangen te hebben. Daar van zijn ten minste nog duidelijke zichtbare
overblijfselen in de drie eerste staten van Abraham Francen, in fig. VIII nauwelijks
te onderscheiden. Het overige is in staat I reeds verdwenen onder het gordijn dat daar
zoo vreemd over het altaarstuk hangt. Ook is in dien staat nog duidelijk het uitgestrekt
been te zien, waarvan in de beide volgende de sporen hoe langer hoe meer verdwijnen
in kussen en stoel, in fig. VIII nog even te zien. Eindelijk is ook in het gezicht een
forsche lijn die er niet hoort, waarschijnlijk de. oude grenslijn van de krullen.
Misschien komt ook hier nog eenmaal de teekening voor den dag die op de plaat is
doorgetrokken, maar hoe aangenaam die bevestiging van mijn vermoeden zou zijn,
noodig lijkt mij die nauwlijks meer.
Wat mij in dezen het meeste treft is dat Rembrandt inplaats van eenvoudig een
nieuwe plaat te beginnen, zoo ongeloofelijk veel moeite en arbeid besteed heeft aan
het omwerken door uitslijpen en weer opsnijden van zijn aangevangen werk. Ik kan
daarvoor maar éen verklaring vinden, dat er reeds eigenschappen van rijpheid in de
prent waren, die hij ongaarne prijs gaf en die hij wist door hernieuwde behandeling
te zullen versterken.
De vrijheid tegenover de natuur die hij zich voorbehield aan het begin van zijn
werk op de plaat, bracht hem dus herhaaldelijk tot ingrijpende wijzigingen, die er
het hunne toe bijdroegen zijn etsen die doorwerktheid en rijkdom te geven die wij
niet genoeg kunnen bewonderen.
J. SIX.
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Kunst van heden
(Vervolg en Slot)
HET is ongelukkig een hulde na den dood, die aan 't werk van Evert Larock gebracht
werd - van den kunstenaar, die te vroeg aan zijn kunst ontviel, vriend en makker van
meer dan een der inzenders, wiens buitengemeen sympathieke herinnering nog
levendig onder hen wordt bewaard. Teer van gestel, werd hij helaas gedurende zijne
schoonste werk-periode, door de kwaal ondermijnd die hem een pijnlijken en
langzamen dood deed sterven. Men begrijpe dus met welk een gloeiende volharding
die gevoelige natuur zijn troost moest zoeken in het aanvoelen der zichtbare
schoonheid, hoe zijn kunstenaars-intuïtie moest worden opgezweept om in gespannen
en ononderbroken werk, vergetelheid te zoeken voor een zwaarladend en
onverbiddellijk naderend noodlot. Zóo dringen we door in het geheim van zijn kunst
en we zoeken er niet in die lichte en spontane scheppingen, die enkel uit verbeelding
gesproten zijn, noch de uitkomst van afgetrokken overweging, die naar een kunst
van afgerond-definitieve vormen streeft, maar wel 't zich vastklampen aan tastbare
verschijnselen, die hij zich bevlijtigt om vast te houden op het doek, met
kleurenaandoeningen doorweven, die hij in zijn onmiddellijke omgeving had
opgemerkt.
Hij kwam op het oogenblik toen in onze kunst de beginselen waren ingevoerd der
weeke schaduwen, van heldere kleuren, gebroken door de weerkaatsing van het licht;
de weg dien hij te volgen had, was hem dus aangewezen. Hij zocht van dan af naar
de ontbinding der tonen door de ontleding van de lichtbron. Toevallig bijkomstige
associaties, zooals de wanorde in een schilderswerkplaats, afgebrokkelde steenen
van een ingevallen huis, waar de grond met puin bedekt is, zijn de geheel kunstelooze
voorbereidselen die hij trof en die de motieven werden voor zijn zorgvol geschikte
en wél tegen elkaar opwegende kleurverdeelingen. De voldoening die het werk hem
gaf, lag voor hem in de, tot in 't uiterst doorgevoerde, oplossing van het eenmaal
aangevatte vraagstuk.
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De tentoonstelling toonde ons twee replieken van die kerk in Capelleop-den-Bosch,
die hij met zoo bijzondere liefde schilderde - in het wijde veld een grijze klokketoren,
tegen een onttinten hemel en landelijke binnenhuisjes met de zachte verdeeling van
een licht dat door doorschijnende gordijnen filtert, - de werkplaats van een aqua-fortist,
met blauwe en geokerde akkoorden, evenals de studie van een Spinster, een teedere
vereeniging van grijze tinten.

CHARLES MERTENS: Waterspiegeling (avond).

Zekere overeenkomsten in de wijze van zien, bij vaak gelijksoortige opvatting van
het onderwerp, vinden we weer in sommig werk van Charles Mertens; deze was
overigens een der bovengenoemde vrienden van Larock. Gemeenschappelijke
kunst-overtuigingen verbonden deze beide kunstenaars en de bevestiging hiervan
vinden we in een zeker Herberg-interieur, een stuk dat de Dronkelap gedoopt is en
waarin we vooral de edele ontwikkeling bewonderen van een overheerschend roode
noot.
Niettemin zijn hun persoonlijkheden onderscheiden. Larock, bij zijn werk door
een koortsachtigen hartstocht geleid, ontwikkelde op evenwijdig loopende wijs zijn
gevoel en zijne middelen van uitdrukking, terwijl Mertens,
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die altijd aan 't zoeken blijft en meer berekenend overleg in zijn kunst brengt, zich
samenvat en synthetisch wordt. Dank aan zijn knappe teekening en zijn gaaf om de
herinnering aan een toon in zijn geheugen te bewaren, kan hij zich in de nauwkeurige
waarneming van een vluchtigen indruk laten gaan en ze in innige en verdiepte
schildering wedergeven. Men merke op in zijn reeks sneeuweffekten, met welk een
aandacht de verschillende graden van intensiteit, de doorschijnendheid van het licht
zijn vastgehouden, waar hij met zijn geoefend oog een bijna wetenschappelijke
nauwkeurigheid inlegt, waarbij de kunstbekoring zich paart aan zijn harmonieuse
kleur.
Met een zoo hoog ontwikkelde wetenschap, waarbij de landschapschilder zich tot
portrettist van de natuur maakt, moet de figuurschilder met doordringenden blik de
ziel van zijn model weten te ontleden, hetgeen het door hem tentoongestelde Portret
van een Jong Meisje bewijst.
Larock, zoowel als Mertens, hield zich aan de methodieke, wel bewuste, objectieve
studie der natuur. Evenals hij, volgde hij haar stap voor stap, om tot een
uitdrukkingsvol beeld te geraken. James Ensor daarentegen, is meer intuïtief van
aanleg en stelt al schilderende de eigenaardigheden van zijn temperament ten toon.
Als leuk satirist en geboren kleurenmenger, heeft de ontwikkeling zijner kunst
langs geheel natuurlijke wegen plaats gehad. Zeer gevoelig voor wat van den fictieven
vorm afwijkt, die door de wet van oorzaak en gevolg zou zijn vastgesteld, ontdekt
hij, geheel spontaan, het belachelijke in een houding, het linksche van een gebaar,
de ontwrichte kant van een beweging. Hij bezit den vroolijken en den sardonischen
lach, steekt den draak met lachverwekkende vormen, geeselt zedelijke tekortkomingen
door wanschapenheden van het gelaat. Zoo vind hij in Vastenavondmaskers kostbare
hulpbronnen bij zijn werk, overdreven defiguraties van het leelijke, waarop hij beweert
zoo gesteld te zijn en met behulp van zijn gaven als kolorist, worden er zulke werken
van groote beteekenis geboren als Masques scandalisés. In een vuil en schamel
kwartier, voert hij twee personnages ten tooneele, toegetakeld met mombakkesen
met enorme neuzen, de man met een slim trekje op zijn gezicht, is aan de tafel gezeten
en houdt de oogen gevestigd op een bizarre gedaante, die als vrouw verkleed in de
open deur verschijnt en daar staan blijft. Het gezicht met een kevelkin, een neus als
een komkommer, waarboven twee groote ronde geschilderde brilleglazen. Die twee
vogelverschrikkers trekken elkaar onweerstaanbaar aan en ze zien er beide zoo
grappig uit, dat de een onwillekeurig den ander zijn gezicht trekt.
Een ongedetermineerde zielestudie, die echter door het nauwkeurig opmerken van
de verschillende graden in het wezen van het groteske zeer aantrekkelijk is. Met deze
aangeboren verbeeldingsgave, allen superieuren
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talenten eigen, heeft de schilder de bijna onmerkbaar komische noot van het tooneel
verstaan, om ze weer te geven in een stuk dat uiterst sappig en rijk van kleur is.
Roodachtige bruinen plakken tegen de lichtende okers van den muur, als tegenstelling
van het email van het wit tegen zwart als vloeiende inkt; aardbezierood speelt henen
door de kobalt getinte vlakken van het binnen vallende licht.

VICTOR HAGEMAN: Moeder en Kind.

Het overige der inzending toont ons de groote gevoeligheid van zijn oog voor
kleur - de kleur gezien in groote plekken, - de kunst om den omtrek van de figuur
met den achtergrond ineen te doen smelten, of de silhouet der vormen weer te geven
in lichte, als flikkerende bewegingen, met de punt van het penseel in het teedere grijs,
dat hij Op Zijn palet heeft.
Mari Bauer vervangt dezen zang der kleuren, door de fijne waardebepaling eener
eénverwige noot. Zijn schilderijen zijn breed schilderachtige vertolkingen, uitsluitend
gemaakt met het doel om een aandoening van grootheid aan ons mee te deelen; in
het verdiepingsgewijs opstellen der verschillende plans, roept hij het visioen voor
ons op van den overstelpenden rijkdom van het Oosten - van Hindoetempels of de
strenge majesteit der
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cathedralen. Bij het vermijden in zijn architecturen van de droogheid der geometrische
lijn, vervalscht hij willekeurig de verhoudingen, om het algemeen effect ervan des
te heter uit te drukken; - de menschengestalte maakt hij kleiner, ten behoeve der
afmetingen van het geheel - bij het aanvaarden voor zijn perspektieven, van
gezichtspunten, die enkel in zijn verbeelding bestaan, bewaart hij echter in al zijn
doeken een verbazingwekkende waarschijnlijkheid. Bij zijn uiterste spaarzaamheid
in het aanbrengen van de kleurstof, zijn bijna onmerkbare nuanceeringen voldoende
voor hem, om de indrukwekkende tegenstellingen van schaduw en licht aan te duiden.
Diezelfde kenmerkende eigenschappen vinden wij weer in zijn etsen, waarvan de
tentoonstelling ons treffelijke specimens heeft getoond. Die platen zijn heel krachtig
van teekening, met de uiterste voorzorgen gebeten en toonen die knappe verbinding
der vormen onderling, waarachter men een over 't algemeen kalme verbeelding raadt,
die niettemin aan den gloed van een Delacroix, soms een onstuimig accent in de
schikking ontleent.
Het schildersdoel van Victor Hageman is het leven in de Haven, vooral met het oog
op het veelkleurig mengelmoes van het Proletariaat, dat hier uit alle oorden der wereld
samenstroomt, het tijdelijk oponthoud der landverhuizers in onze steden. - Zijn
kunstenaarsverbeelding moest wel levendig worden getroffen, door dat onzekere
bestaan, gaande uit den angst en het ongewisse van het verleden, een kommervolle
toekomst te gemoet. Als een telkens zich hernieuwende en wisselende vloed, stroomen
die onbekenden naar ons toe, trekken, onder zware lasten gebogen, door onze straten
en op buitenissige wijze aangedaan, zeulen ze naar den hen wachtenden steamer en
verdwijnen in den vallenden nacht. En zóo heeft Hageman ze voor ons geschilderd,
zooals ze op regenavonden dwalen langs de rivier, - met zware slappen en doode
oogen. Meegesleept door het schilderachtige in hen en in eerbied voor hun kommervol
leven, heeft hij ze zoo van nabij bestudeerd. Hij heeft hun droomers-aard begrepen,
hun uitspringende lijnen onderstreept, hun half gesloten oogen, hun zon-gebruinde
gelaten, hij legt den nadruk op het karakteristieke, dat hij in die verschillende modellen
heeft opgemerkt. Door het zorgvuldig afzonderlijk bestudeeren van elk onderdeel,
wordt hij synthetisch en slaagt er in om zoo heel naar waarheid weer te geven, de
moederlijke teederheid, een onderwerp dat hij graag behandelt, een stukje
menschengeluk, dat hij uitzoekt onder al die zorgen. Indrukwekkend is 't ernstige
van die kunst; zijn opoffering van banaliteiten geeft iets ruws, dus iets onaangenaams
zelfs, bijwijlen aan het beschilderde vlak, maar dit is een opoffering die alleen terwille
van een superieur denkbeeld gedaan wordt, waarin men toch altijd
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het verlangen speurt om den afstand te verminderen tusschen de breedheid der
inspiratie en de verwezenlijking er van.

WALTER VAES: het Festijn.

Het intellektueele in de kunst van Leon Frederic is niet met de vorige in
overeenstemming te brengen. De wel overlegde beschouwing van alle gezichtspunten
en het scherp-juiste in de weergave er van, sluiten alle gedachten aan het niet van te
voren overwogene uit. Gewoonlijk vermijdt hij het toevallige in de belichting, om
des te meer aandacht te wijden aan den vorm. Indien hij zijn modellen onder het volk
zoekt en ze plaatst in het licht, waarvan ze dagelijks omringd zijn, geschiedt dit enkel
om des beter weer te geven wat zijn doordringende blik er belangrijks in heeft ontdekt
en die zekere scherpte van lijnen aan te duiden, die een groote bekoring voor den
beschouwer zijn. Dikwijls overheerscht er ook in zijn gevoel een edelmoedig
medelijden, waardoor hem ongetwijfeld ook werd ingegeven die conceptie van het
Witte Paard, een armen sukkeleer, vel over been, met droevig klagenden blik, dat
hij onder een lucht, zwaar neerhangend van wolken, in een somber landschap heeft
gezien. Dan zien we een monnik in het harenkleed van St. Franciscus, eenzaam
voortwandelen langs een pad. We voelen in de klacht van zijn droeve grijsheid, de
smartvolle, stomme gelatenheid van een gebrekkig wezen, naar wien een groote golf
van goedheid en medelijden is uitgegaan. Indien bij
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deze voorstelling de kunstenaar al afweek van den vorm die mogelijk is uit een
anatomisch oogpunt, geschiedde dit wellicht met hetzelfde recht van den karikaturist,
om den vorm, ten profijte van den geestelijken uitsprong te overdrijven; de schilder,
waar hij hier als dichter optreedt, moet over gelijke vrijheid beschikken om een innig
gevoel, op innige wijze weer te geven.
Zekere werken van Piet Verhaert vertoonen de schitterende eigenschappen van
een schilder, die zich in den besten zin van 't woord aan de traditie houdt. Zijn
zekerheid van toets, zijn groote ooggetrouwheid, gevoegd bij de gaven die hij dankt
aan zijn ras, maken van zijn stukken als de Vischvrouw, de Portretten van zijn Moeder
en van den heer W.B., werken, die om hun lenige werkwijze en maische pâte, zouden
verdienen om naast die der schitterende schilders van de XVIIE eeuw te worden
gehangen.
Daarentegen toonde ons het voor Walter Vaes bestemde zaaltje, de ontwikkeling
van een persoonlijkheid; de verscheidenheid in de aangeduide intentie is hiervan het
beste bewijs. Ter eener zijde zagen we het stuk dat op de laatste tentoonstelling te
Brussel geweest was: het Festijn, als schilderwerk op zich zelf heel mooi, heel rijp
van talent, dat met verfijnden smaak bijeen geschikt is. 't Is een fantaisie op het
onderwerp van Salomé, die voor den viervorst Herodes danst. De feesttafel verschafte
hem 't voorwendsel voor een rijke kleurenschikking, door de pracht der uitgestalde
voorwerpen en 't aantrekkelijke in 't katachtig gebaar der danseres, die iets zeer
bevalligs aan 't werk verleenen, dat wel in overeenstemming met de algemeene
opvatting is.
Bij de vele deugden in dit stuk voegt zich nog een andere, die buitengewoon
ontwikkeld is bij Vaes en die zich overal in een belangrijke reeks pastels, zoowel als
in zijn etsen openbaarde, ik bedoel zijn levendig gevoel voor het dichterlijke dat er
ligt in levenlooze dingen. Met veel onderscheiding doet hij een keus tusschen de
teedere oogenblikken in de natuur, in haar kleurige droomentonen, kostbare
herinneringen aan het feëenspel van zekere avonden, nachten vol geheim of gouden
namiddaguren. Deze eigenaardige en zeer bizondere schoonheden laten een zeer
levendigen indruk bij hem na, hij raakt geheel onder de bekoring er van en vermag,
dank aan zijn buitengemeen ontwikkelde kunde, er 't innigst gevoel van vast te
houden. Ter uitbreiding echter van zijn arbeidsveld en vast besloten tot het bereiken
van de gaaf om met eén zelfde gevoel aan de dingen, die hij voor ons oproept ook
vorm te geven, zien we hem in den laatsten tijd streven naar 't volmaken van zijn
schildersgaaf, in ernstige studies naar 't stilleven: Het Konijn, de Snoek, de Jonge
Haan, zijn zeer nauwkeurig opgemerkte werken, vooral waardevol om de juiste
observatie van het over de vlakken heenspelend
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licht en het nauwgezet aanduiden van de contrasten tusschen de verschillende stoffen.

EMIEL VLOORS: Zeepbellen.

Het staat vast dat Vaes een der meest begaafde talenten is, rijk aan gevoel en
verbeelding en dat, zoodra hij zijn jongste pogingen toe zal passen op zijn ander
werk, wij stukken van volmaakte oorspronkelijkheid van hem mogen wachten.
Emiel Vloors is de welsprekende vertolker van vrouwenmooi, in verband met den
wellustigen glans van rijke stoffen en den toon, die een zacht getemperd licht door
't atelier spreidt. De Dame met de roze anjelieren, Het groene Medaljon, zijn als
kleurendroomen, waar de kunstenaar zijn penseel laat waren langs die
teer-gemodelleerde vormen, langs rijk-gekozen accessoires, allerliefste bibelots en
behangsels van satijn en zijde. De paneelen van In het Land der gouden Vruchten,
zijn als een herinnering aan de zacht-voluptueuse
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lijnen van Toskanje, met die jonge meisjes, die mollig liggen uitgestrekt, geliefkoosd
door den zuiderwind en de zon, die door de struiken een regen van blauwe schaduwen
vallen laat.
In tegenstelling met naturen van dichterlijke intuïtie, zooals Walter Vaes en Vloors,
komen we met Oleffe weer onder de palet-virtuosen; hij doet over 't doek de
uitdrukking vloeien van een breed-picturale noot en ontleent zijn elementen aan de
werkelijkheid, door ze in verband te brengen met het denkbeeld van frischheid, dat
ze onweerstaanbaar bij ons opwekken. Het stuk, dat hij Juli noemt, is het zomersch
gevoel, dat in zijn verbeelding ontstaan is, door een aantal lichte zomerjaponnetjes
van jonge meisjes in een zonnigen tuin; ze zitten aan een tafeltje met een wit
tafelkleed, het blauw porcelein, de gele suikerpot, een ruiker bloemen, zijn de levendig
gekleurde noten in dezen wedstrijd tusschen toiletjes, zacht-rose vleesch en teeder
groen. 't Belang, dat ons het stilleven inboezemt, is hier ook op de menschenfiguur
toegepast. Het handhaven van de Irischheid van den eersten opzet, brengt de
noodzakelijkheid van een zeer snelle uitvoering met zich mee, waardoor de teekening
soms wat oppervlakkig schijnt.
Hendrik Luyten vat de natuur aan, om haar op heftige wijs te doen spreken; hij
borstelt zijn doeken met een vertoon van kranigheid, doet de verschillende
kleurenwaarden tegen elkaar stooten en kapt de omtrekken af.
Indien zijn groot doek de Werkstaking, door zijn onloochenbare verdiensten van
verve en geestdrift de aandacht trekt, ontbreekt het hem echter aan de rijpe
overweging, waaraan we ons bij hem hadden verwacht; wel is het te begrijpen dat
het moeilijk was om op zulke afmetingen een tooneel te schilderen, dat hij maar even
had gezien; evenwel wordt de mate van wat hij had kùnnen geven, aangeduid door
de ware, gemouvementeerde houding van een figuur, beneden rechts in de schilderij.
Het is die van een forsch gebouwde, jonge vrouw, die halverwege in de lijst zit. Met
de éene schouder omhoog getrokken, met vaag omlijnd profiel, wijd open mond,
waardoor we aan een luiden kreet - een woede-uitroep denken. Indien hier de
uitdrukking op 't leven is betrapt, schijnt die van de overige personnages verstard te
zijn: al hun bewegingen vervallen in uitersten. Deze herhaling over het geheele
oppervlak van éen zelfde gebaar en eigenlijk van hetzelfde model, schijnt weinig in
overeenstemming met een vergadering, waar 't zóo heftig toegaat en waar de
eigenaardigheden van elk individu, in plaats van te verdwijnen, des te meer op den
voorgrond zouden moeten treden.
Zijn stuk Midday is karakteristieker om de observatie-gave van den schilder en
de bizonder krachtige kleurennoot.
Looymans drukt zich, evenals Luyten, gaarne uit in van die heel rijke en
vettig-smeuïge pâte, met gloeiende noten in zijn gelen en rooden
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FRANS HUYGELEN: DE DAG-CYCLUS: DE DAGERAAD - DE DAG - DE AVOND EN DE
NACHT.
(Fries voor het hotel van den heer Scheibler, te Antwerpen).
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en iets bijtends, als van scherpe loog, in het blauw. Wat we hier van hem te zien
kregen, waren binnenhuisjes en heel knap behandelde landschappen, verder
decoratieve schetsen, die aantoonden dat, hoewel hij de academische herinneringen
nog niet losgelaten heeft, men daar toch een gelukkig gebruik van kan maken, zonder
zijn eigen persoonlijkheid prijs te geven. Wat het werk van Eugeen Bracht betreft,
vinden we daarin veel theorie, veel dat van anderen is overgenomen, maar toch veel
knaps in het noteeren van zijn indrukken en een vaste wil bij de uitvoering er van.
Maar dat natuurlijke talent van bijna al onze schilders in de weergave der atmosfeer,
ontbreekt er in, hetgeen, niettegenstaande de ernstige kwaliteiten van den kunstenaar
en hoewel hij een der beste landschapschilders van zijn land is, een indruk van kilheid
bij ons achterlaat.
Waar we vervolgens overgaan op de beeldhouwkunst, is het overbodig om nog
eenmaal den lof te verkondigen van Julius Lagae, of te zeggen met welk een zekerheid
deze voorname portrettist den vorm opbouwt, om hem hoe langs zoo meer te
vereenvoudigen, naarmate hij verder doordringt in de onderdeelen er van. Bij zijn
zeer belangrijke inzending troffen mij vooral de portretten van Arnold Goffin, Juliaan
Dillens, Dr. Lambotte en het bewonderenswaardig saamgestelde borstbeeld van
wijlen Mgr Goossens, Aartsbisschop van Mechelen. Verder vermelden we de teerfijne
en wél bekende kunst van Victor Rousseau, die o.a. een klein figuurtje de Overvloed
had ingezonden, met een heerlijke uitdrukking in het gevend gebaar.
Opgevoed onder den invloed van de marmers der antieken, verstaat Frans Huygelen
de kunst om alle leering die hij er uit weet te halen, dienstbaar te maken aan zijn
eigen begrip en munt hij uit in het ernstig bewerken van de stof; hij bouwt met
vastheid op, maakt een uitdrukkingsvolle omlijning, polijst en volmaakt, zonder ooit
in 't peuterige of kleine te vervallen. Zijn fries, de Cyclus van de Uren, omvat de
gevoelde vertolking eener gerythmeerde beweging, die als een hernieuwing van de
Ouden is. - Eerlijkheid kenmerkt Edward Decker's talent, vooral de Portretten van
zijn vader en van den heer Corty zijn uitstekend van uitvoering en verzorgde
bewerking. In het werk van Charlier, is de kunstwaarde echter aanmerkelijk geringer.
Het beste er in is zijn groep der Blinden, dank aan het principe van het gesloten blok
dat hij aan Rodin ontleend heeft. Maar terzijde gelalen deze theoretische deugd, blijft
het theatrale element in de meeste zijner scheppingen voortbestaan: die zoogenaamde
Blinden zijn modellen, die met gesloten oogen gaan.
Nu blijft ons nog over hier een woord bij te voegen over de afdeeling plaatsneden
en teekeningen. De gekleurde etsen van J.E. Raffaelli, blijven altijd heel interessant,
maar zijn reeds te veel verspreid dan dat wij er hier in
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onderdeden over uit zouden hoeven te wijden. Het valt te betreuren dat deze
kunstenaar zijn inzending niet met zijn schilderwerk gecompleteerd heeft, evenals
men bij die van Rodin, de afwezigheid van den beeldhouwer betreurt. De teekeningen,
die hij inzond, vormden een minder belangrijk geheel dan die welke hij onlangs in
de Libre esthétique had gegeven. Die bladen hebben echter een documentaire waarde
in het werk van Rodin en te dien opzichte is het gepast om den lezer hier naar de
onlangs verschenen werken over den kunstenaar te verwijzen.
Op de overige platen lazen we de namen van Vaes, Oleffe, Bauer, Baseleer, ter
vollediging van de kunst van elk hunner en we eindigen met den naam van Delaunois,
die in een reeks belangrijke physionomische studies, gelaatsuitdrukkingen bestudeert
onder den invloed van slechte aangenomen gewoonten, atavistische invloeden,
gevolgen van den levensstaat of bedrijf. Hij streeft er naar om de typen te bepalen
van alle standen in de maatschappij, legt in deze gezichten de uitdrukking die hij er
in raadt en ontdekt nivelleerende grondbeginselen.
Zijn kunst is de som van zijn gewaarwordingen, die hij heeft opgegaard in den
loop van zijn pelgrimstochten als kunstenaar door de wegen en velden van de streek
die hij zelf zoo zinrijk: Kloosterland heeft gedoopt.
JULES SCHMALZIGAUG.
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K.P.C. de Bazel
(Vervolg en Slot)
ONDER de practische kunsten bekleedt de bouwkunst een zeer voorname plaats. Of
ze de moeder der beeldende kunsten is, kan in het midden worden gelaten, ontkend
kan echter niet worden, dat zij een eerbiedwaardig verleden achter zich heeft en
onder alle volken van alle tijden een der meest uitdrukkingsvolle middelen is geweest,
om de heerschende gedachten in blijvend materiaal te vertolken. In bijzondere mate
wekt ze daarbij de belangstelling op, omdat zij zich, voor haar wezen, de levende
natuur slechts geestelijk, niet vormelijk als voorbeeld kon stellen. De bouwkunst is
dus een bij uitstek zinnebeeldige kunst, eene, die in zich de vormelijke factoren moet
bezitten, om gedachten op te wekken en aandoeningen te omschrijven. En toch is
deze kunst ook weer een bij uitstek practische, daar zij onderworpen is aan de wetten
van den technisch constructieven opbouw, aan bepalingen van algemeene orde en
eischen van geriefelijkheid en doelmatigheid, door elken tijd voor zich op nieuw
gesteld. De bouwkunst is een ideale en een materieele kunst, eene die het menschelijk
gevoel in trilling heeft te brengen en aan de meest zakelijke verlangens van het
verstand tegemoet moet komen.
Hierbij aansluitende, heeft ook de bouwkunstenaar dit tweeledig karakter in zich
om te dragen. In zijn innerlijk wezen moet de scheppingsdrang liggen, die hem in
staat stelt om, uit wat om hem slechts element is, datgene op te bouwen wat tot velen
zal kunnen spreken. Maar ook moet hij de gave bezitten om de toevallige
natuurmassa's aldus samen te stellen, dat met de grootste ekonomie, doelmatigheid
en soliditeit een practisch bruikbare zaak tot stand komt, die aan alle redelijke eischen
van het nuchter verstand voldoening kan schenken.
De materieele eischen heeft elke tijd voor zich steeds vrij zuiver gesteld; de ideale,
die de bouwkunst maken tot de karakterkunst van haar tijd, hangen samen met de
vraag of er een algemeen erkend ideaal is. Had de tijd zulk een ideaal, dan heeft de
bouwkunst dit vertolkt; miste de tijd dit ideaal, was hij van hybridischen aard of van
slecht gehalte, dan was ook de bouw-
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kunst van hybridischen aard of van slecht gehalte, of wel ze trok zich in zichzelf
terug tot betere dagen zouden zijn aangeboden. In lijnrechten strijd met den tijd heeft
zich nog geen bouwkunst ontwikkeld, of het moest zijn dat haar groei tijdelijk
kunstmatig werd geleid, in welk geval een tegennatuurlijke kunstuiting ontstond, die
zich zoolang kon handhaven als de kunstmatige invloed haar kracht deed gelden.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Eerste meubel, bureaustoel uitgevoerd in eikenhout met kalfsleer
bekleeding, 1894.

Onze tijd heeft nog geen zuiver uitgesproken ideaal, dat algemeene erkenning
vindt; daarom kan van onze bouwkunst ook nog niet verwacht worden dat zij het
ideaal van den tijd kenmerkend zal vertolken, al is een streven, dat naar deze
vertolking heenwijst, ook thans niet uitgesloten. Daardoor is de bouwkunstenaar van
onzen tijd in een moeielijker positie geplaatst dan zijn voorganger uit vroeger dagen.
De oude bouwkunstenaar had een hoog en vaststand doel, waarop hij aanstuurde en
hij kon al zijn weten en kennen, al zijn arbeids- en wilskracht, al zijn gevoel en
vinding inzetten voor het belichamen van dit einddoel, dit ideaal, dat als het alles
omvattend begrip van zijn kunst onbetwistbaar vaststond. De kunstenaar van onzen
tijd staat tegenover vele idealen; het ideaal, het moge er misschien reeds zijn, of beter
gezegd, het zal er wel reeds zijn, want alles wat was en is en worden zal is in den
oorsprong van zijn wezen wel altijd geweest, is niet zuiver omlijnd, niet algemeen
erkend, niet boven allen twijfel verheven. Zoo mist de hedendaagsche bouwkunstenaar
de groote levensbrengende kracht, het onvoorwaardelijk aangenomen grondbegrip,
dat van zijn kunst, in haar beste uitingen, het fundament uitmaakt. Daarom kan het
ook geen verwondering wekken, dat onze bouwkunst nog geen dingen van blijvende
waarde heeft kunnen voortbrengen, in dien zin dat deze het in schoonheid
neergeschreven ideaal van den tijd voor altijd voor het nageslacht, in de karakteristieke
vormuitdrukking van den tijd, hebben vertolkt.
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Het zou verkeerd zijn hieruit de gevolgtrekking te willen maken, dat hiermede de
bouwkunst veroordeeld is, dat de tijden voor de bouwkunst voor goed voorbij zijn.
Het beginsel blijft leven, ook al onttrekken de waarneembare verschijnselen zich
tijdelijk aan het oog. De moderne kunstenaar leeft in een tijd, die zijn ideaal niet
zuiver genoeg heeft gesteld, om door een zoo zinnebeeldige kunst als de bouwkunst
begrepen en vormelijk

Onze Kunst. Jaargang 7

79
daargesteld te worden; daarom heeft deze kunstenaar voorloopig een meer
bescheidene, zij het ook niet minder nuttige taak, die bestaat in het bewaren,
onderzoeken, schiften en ontwikkelen van datgene, wat in alle tijden aan alle goede
bouwkunst gemeen is geweest; wat dus beschouwd kan worden als het algemeen
erkend en algemeen bruikbaar materiaal, dat steeds aanwezig behoort te zijn, opdat
de idee, als hoogste in de rij der factoren, die aan het ontstaan eener kunstuiting hun
deel hebben, hierover beschikken kan, wanneer de tijd gekomen is om het levend
ideaal weer vormelijk te vertolken. Daarnaast heeft de moderne bouwkunstenaar, als
kind van zijn tijd, al het goede van dien tijd te erkennen en de wetenschappelijke
vorderingen ervan te aanvaarden, opdat hij de gestelde problemen zoo doelmatig en
treffend mogelijk zal kunnen oplossen. In zijn arbeid is dus zeer veel opgenomen,
waarbij gevoel en verstand een rol spelen, maar het begin en het einde ontbreken:
het ideaal van den tijd en de algemeene erkende en algemeen verstaanbare,
gedetailleerd vormelijke omschrijving Alles wat daartusschen ligt is zijn deel en zal
hij, naar de mate zijner krachten, kunnen benutten, om zich zoover mogelijk uit te
spreken.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Bergmeubel in eiken- en eschdoornhout, snijwerk C. OOSSCHOT, 1898.
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K.P.C. DE BAZEL, Architect: Vestibule in het woonhuis van Dr. J. Veth, Bussum, 1902.

In de eerste plaats zal hij dan zijn aandacht hebben te wijden aan wat door eigen
tijd als bijzonderen eisch aan de orde wordt gesteld. Dragen zijn krachten niet verder,
dan heeft hij het daarbij te laten en zal zijn werk van verstandelijken aard blijven.
Heeft hij studie gemaakt van de regelen der harmonie, heeft hij deze regelen verwerkt
tot een eigen regel, waarvan hij de waarde en draagkracht door voortdurende oefening
heeft leeren kennen, dan zal hij zijn arbeid tot een hooger peil kunnen opvoeren,
door hem niet alleen goed, maar ook schoon te maken. Bezit hij daarbij de gave der
vinding, is hem scheppingskracht verleend, dan zal hij zijn werk niet alleen goed en
schoon, maar ook verrassend, karakteristiek kunnen doen zijn, het een eigen klank,
een eigen geluid kunnen toebedeelen, waardoor het als juist, mooi en treffend
voortbrengsel een geheel eigen plaats inneemt te midden van allen anderen arbeid.
Toch zal ook deze arbeid nog niet den typeerenden arbeid van den tijd behoeven te
zijn. In hoeverre hij dit is, of worden zal, staat trouwens niet aan den tijdgenoot, maar
aan den nakomeling te beoordeelen.
In hoe geheel andere omstandigheden werkte de bouwkunstenaar van
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vroeger tijden. Het leven was minder ingewikkeld en de opgaven waren daardoor
eenvoudiger. Het aantal materialen was minder in getal en de bewerking ervan had
zich sinds honderden van jaren langs geleidelijken weg ontwikkeld. Elk tijdperk
vond als vanzelf de juiste uitdrukkingsmiddelen, om zijn karakter te typeeren en de
kunstenaar kende en erkende deze uitdrukkingsmiddelen, deze vormenspraak en
maakte er gebruik van naar zijn krachten. Het ideaal van den tijd stond boven allen
twijfel verheven en de verheerlijking van dit ideaal vormde de hoogste opgave van
den bouwkunstenaar, die in zijn arbeid de grenzen van het menschelijke zoo kort
mogelijk kon naderen. Het volk kende het ideaal en de vormenspraak en kon zijn
vreugde hebben aan de werken der bouwkunst, die zijn hoogste gedachten in beeld
brachten, op vertrouwelijke wijze tot hem spraken en bevrediging schonken aan zijn
dagelijksche wenschen. Steunende op wat door jaren, soms eeuwen juist was
bevonden, kon de bouwkunstenaar zich verliezen in de bijzonderheden der
vormgeving, zonder in het dwaze te vervallen of aan de eenheid van opzet schade te
berokkenen. Aldus kon elk binnen den kring van het algemeen erkende en wettig
geoorloofde zijn fantaisie den vrijen teugel laten.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Teekening naar een Asyrisch beeldhouwwerk, 1894.

Onze tijd mist deze eenheid van begrip in uitdrukkingswijze en uitvoering en het
gevolg daarvan is dat onze bouwkunst minder vrij is in hare bewegingen,
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daar elke vrijheid, die zich niet stelt onder de controle van algemeen aangenomen,
fundamenteele regelen, de kans heeft in bandeloosheid te ontaarden. Daarom zal de
arbeid van den modernen bouwkunstenaar er meer een zijn van concentratie dan van
ontplooiing en zal de persoonlijkheid van den voortbrengenden kunstenaar slechts
in zooverre een rol bij de voortbrenging kunnen spelen, als deze persoonlijkheid
werkelijk een karakter vertegenwoordigt, dat zich in zijn bijzondere vorm aansluit
bij het grondbegrip ‘bouwkunstenaar’.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Schrijftafeltje uitgevoerd in eiken-, ebben- en eschdoornhout door de
werkplaatsen ‘DE PLOEG’
Amsterdam, 1906.

Maar hoe ingetogen de arbeid van den bouwkunstenaar ook moge zijn, hij heeft,
al is het ook in den meest geconcentreerden zin, toch vormen noodig om zich te
uiten. Deze vormen zullen dus zulke zijn, welke men als grondvormen zou kunnen
aanduiden en die, welke als natuurlijk uitvloeisel, door de scheppingskracht van den
kunstenaar, uit deze grondvormen te voorschijn worden gebracht. En nu is het
volstrekt niet uitgesloten dat een hedendaagsch kunstenaar, bij het gebruikmaken en
omwerken dezer grondvormen tot oplossingen komt, die een stemming opwekken
van gelijksoortigen aard als bekende historische kunst dit vermag te doen. Voor hen,
die den langen en moeielijken weg welke tot de erkenning van de innerlijke waarde
der dingen leidt, niet hebben afgelegd, kan dit een stille vreugde zijn, maar voor den
ernstigen werker is het een natuurlijk verschijnsel en zou het omgekeerde meer
verwondering wekken. Het groote verschil tusschen den opbouwenden kunstenaar
en den ordinairen, maar dikwijls uiterst handigen, exploitant van oude kunst is te
opvallend om er langer bij stil te staan; toch was het wellicht goed er de aandacht op
te hebben gevestigd, hier in het bijzonder met het oog op het werk van de Bazel,
wiens arbeid op het gebied van bouw- en meubelkunst, misschien voor een deel
buiten zijn eigen weten om, enkele malen stemmingen opwekt, die ook door goede
achttiende eeuwsche kunst te voorschijn worden geroepen. Niet de vraag toch of de
arbeid van den modernen kunstenaar gevoelsstemmingen opwekt, welke ook door
ouderen arbeid worden teweeggebracht, bepaalt de waarde van dezen kunstenaar,
maar wel die, of deze arbeid in
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algemeenen zin doeltreffend is. Van dit algemeene wezen is het persoonlijk element
van den kunstenaar geenszins uitgesloten, ja het kan zich er zelfs zuiverder in
uitspreken dan in een kunst, die haar geijkte vormenspraak reeds heeft gevonden.
Want de kunstenaar, die zijn gevoel wil leggen in het algemeene wezen zijner kunst,
zal verder in de geheimen dezer kunst moeten zijn doorgedrongen dan een, die een
gangbarevormenspraak tot zijn beschikking heeft. Hij zal zich hebben uit te spreken
in de altijd geldende en altijd verstaanbare taal der kunst, die diep in het innerlijk
wezen van enkele uitverkorenen wortelt, in het wezen van hen, die iets in zich
omdragen van het algemeen menschelijke, van datgene wat niet is van dezen of van
genen tijd, maar van alle tijden. In de kunst van de Bazel is veel van dit algemeen
schoon, ook veel persoonlijks en daarom neemt hij niet alleen een hooge, maar ook
een zeer eigen plaats in tusschen de hedendaagsche bouwen nijverheidskunstenaars.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Boekenkast uitgevoerd in mahonihout door de werkplaatsen ‘DE
PLOEG’
Amsterdam, 1905.

Hoe een mooi stuk werk op het gebied van bouw- en meubelkunst
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ontstaat is zeker moeielijk te zeggen; toch zal het wel niet te ontkennen zijn, dat
hiervoor ideën vereischt worden. Nu kunnen de ideën zich buiten des kunstenaars
wil om aan hem opdringen, als het waren onopgeroepen naklanken zijn van misschien
geheel onbewust ontvangen indrukken, maar zij kunnen ook het gevolg zijn van een
snel, maar welbelust combinatie-vermogen, dat uit aanwezige ideën zich nieuwe
vormt. Eigenlijk is slechts hij kunstenaar, die onbewust ingevingen heeft, diedus
door de natuur met de gave der verbeelding is bedeeld geworden. Al wat daarna
volgt, de geheele lange weg, die de eerste idee heeft te doorloopen om stoffelijk
verwezentlijkt te worden, het is in zekeren zin en tot op zekere hoogte door meerderen
te verkrijgen. Maar dat eene, dat door geen arbeid, geen wetenschap, zelfs geen
ontwikkeld gevoel verkregen kan worden, de gave der vinding, staat geheel
afzonderlijk en plaatst den kunstenaar, die daarmede bedeeld is geworden, ook buiten
de rij der kunstenaars in den gewonen zin van het woord, kunstenaars die toch ook
goeden en zelfs schoonen arbeid kunnen maken. Die kunstenaars, welke dat eene
hebben, zijn de geboren kunstenaars; zij, die dit missen, de gevormde kunstenaars;
wat niet wegneemt dat de geboren kunstenaars, willen ze aan hunne roeping
beantwoorden, ook gevormd zullen moeten zijn. De gevormde kunstenaars zijn
meerdere, de geboren weinige, de geboren kunstenaars, die ook gevormd zijn, enkele.
Naar ik meen mag de Bazel tot deze enkele gerekend worden.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Détailschets voor een kamerscherm, 1905.

Zijn geestelijke en aesthetische vorming verleent hem in hooge mate de macht om
zijn ingevingen harmonisch in beeld te brengen, om van het grondbeeld nevenbeelden
af te leiden, die met dit grondbeeld in organisch verband staan; zijn technische
vorming stelt hem in staat zijn ontwerp juist en doelmatig door te voeren, het redelijk
op te bouwen naar de eischen van den tijd, het bruikbaar en solide te doen zijn. Zoo
werken vele factoren
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samen om aan zijn werk die eigenaardige volkomenheid te geven, dat verrassende,
dat tevens zoo natuurlijk is.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Gedeelte van een kamerbetimmering in eikenhout uitgevoerd door de
werkplaatsen ‘DE PLOEG;’
Amsterdam, 1907.

Zoekt men het kenmerk der moderne kunst in haar karakteristieke natuurlijkheid,
dan is de arbeid van de Bazel zeer modern. Daarom behoeft alle moderne bouw- en
meubelkunst nog niet het karakter en de natuur van zijn werk te vertoonen, als ze
ook in haar soort maar weer karakteristiek natuurlijk is, als ze dus haar grondslag
vindt in de harmonische samen werking van talent, ambachtskennis, verstand, vernuft,
gevoel en idee. De Bazel heeft het groote voorrecht in dit opzicht zeer algemeen
ontwikkeld te zijn. Met talent geboren, heeft hij zijn vak als ambachtsman geleerd.
Daarom draagt alles wat hij maakt het karakter van uit het vak te zijn ontsproten,
mist het dat ijle en twijfelachtige, dat zooveel arbeid aankleeft, die niet uit het vak
is voortgekomen, maar naar de teekenkamer riekt. Zelf eminent teekenaar, bedeeld
met de gave om zijn gedachten met groot gemak op papier te zetten, heeft hij toch
nooit met zijn teekentechniek geschitterd, hoe gemakkelijk hem dit ook gevallen zou
zijn. Zijn geheele teekenkunst heeft hij in dienst gesteld van zijn vakbeoefening en,
wanneer beperking den meester verraadt, dan is het zeker hier, waar zooveel kunnen
met zooveel reserve gepaard gaat. Begaafd met verstand en vernuft, denkt hij zijn
arbeid zoover mogelijk uit. Daarom heeft zijn werk dat toesprekende en
geruststellende, dat genoegelijke en gemakkelijke in den omgang, dat gevondene,
dat op den oningewijde een
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indruk moet maken alsof het vanzelf ontstaan is. Gevoelig van aard doel hij de koude
materie leven; soms overgevoelig, bereikt dit leven een enkele maal de grens van
het natuurlijke. Bedeeld met de gave der vinding drukt hij op zijn arbeid zijn zeer
persoonlijken stempel, maar, waar zijn persoon zich in de eenheidsidee heeft
veralgemeend, lost ook zijn persoonlijke arbeid zich als vanzelf in het algemeene
op. Reeds bij de beschrijving van de Bazel's opleiding werd erop gewezen, dat zoowel
het rationalisme als het klassisisme invloed op zijn vorming hebben gehad. Goed
ambachtsman en goed constructeur als hij was, kon hij voor het constructief streven
van het rationalisme niet ongevoelig blijven; gevoelig artist, kon de intense zuiverheid
van de klassieke kunst niet ongeacht aan hem voorbijgaan. Zoo vertoont dan ook
zijn arbeid de goede beginselen van de rationalistische school, in dien zin, dat het
materiaal wordt gebruikt naar zijn aard, dat de samenstelling eenvoudig en deugdelijk
is, dat de vorm niet strijdt met den technisch-constructieven opbouw en dat de
versiering met dezen vormopbouw in organisch verband slaat. In dezen vormopbouw
wijkt zijn arbeid echter van de rationalistische school af en sluit zich meer aan bij
het klassieke schoonheidsbegrip, waarin de harmonie der vormen tot zulk een hooge
volmaking is gebracht. Toch zou men de Bazel moeielijk een klassissist, in den
gebruikelijken zin van het woord, kunnen noemen. Onder een klassissist in den
gewonen zin verstaat men, in de bouw- en meubelkunst, iemand, die de klassieke
vormen in zijn arbeid toepast. In hoogeren zin rekent men tot de klassissisten die
kunstenaars, welke studie hebben gemaakt van de klassieke vormen en verhoudingen
en in hun eigen arbeid deze vormen en verhoudingen verwerken tot een eigen kunst,
die oplossingen wil geven welke aan die der klassieke kunst verwant zijn. Er is echter
nog een derde wijze, waarop de bouw- en meubelkunstenaar met de klassieke kunst
in verband kan staan. Hij kan deze kunst in studie nemen, niet om zijn vormen eraan
te ontleenen, ook niet om de vormoplossingen en verhoudingsstelsels dezer kunst
als grondslag te doen dienen van eigen vormen- en verhoudingsstelsels, maar om,
door deze studie, te komen tot een juister inzicht in de waarde van architectuur in
het algemeen; om te trachten, ook langs dezen weg, den sluier op te lichten, die het
geheim der architectuur verbergt. Dit geheim ligt voor een goed deel besloten in het
woord ‘harmonie’. Weten en voelen zijn hier zoo nauw ineengeweven, dat de controle
bijna aan de waarneming ontsnapt. Toch tracht de begaafde en ernstige architect
steeds iets verder te komen op dit moeielijk pad, gerugsteund door zijn natuurlijke
gaven, zijn eenheid van levensbeschouwing en zijn studie van harmonische kunst.
Waar nu een arbeid meermalen stemmingen vermag op te wekken, die ook door
klassieke kunst te voorschijn worden geroepen, waar een zelfde
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gevoel van harmonische eenheid treft, daar mag worden aangenomen, dat de maker
van dezen arbeid diep doordrongen is van het wezen dezer klassieke kunst, dat hij
in staat is in eigen arbeid iets te leggen van het algemeen schoon, dat ook aan deze
kunst eigen is. In dergelijken zin is, meen ik, de Bazel klassissist.

K.P.C. DE BAZEL, Architect: Gedeelte van een eetkamerbetimmering, uitgevoerd in mahonie- en
ebbenhout door de werkplaatsen ‘DE PLOEG’
Amsterdam, 1906.

Behalve geboren en gevormd architect in veelzijdigen zin, is hij ook uitstekend
ornamentist. Eigenlijk is de Bazel, van-huis-uit, ook beeldhouwer en op het gebied
van houtsnijden heeft hij al sinds lang zijn sporen verdiend. De georneerde
onderdeelen, die aan zijn werk voorkomen, zijn alle van zijn hand, niet wat de
uitvoering, maar wat het ontwerp betreft. Nu wordt met ontwerp hier niet bedoeld
het in vagen zin aanduiden van wat misschien wel tot eenig resultaat kan leiden,
wanneer een handig en kundig beeldhouwer zich ertoe leent, om een half uitgesproken
gedachte tot een dragelijke oplossing uit te werken, maar het duidelijk en welbewust
aangeven in teekening en corrigeeren op het model van wat uitgevoerd moet worden,
om het beoogde doel te bereiken. Als uitvoerend beeldhouwer staat hem bij dezen
arbeid zijn zwager C. Oosschot ter zijde, die zijne bedoelingen
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in niet geringe male begrijpt. Toch mag, dunkt mij, de vraag gesteld worden of hier
reeds een samenwerking is bereikt in den besten zin van het woord. De aard van het
beeldhouwwerk zal zeker van invloed zijn op de verhouding, waarin architect en
beeldhouwer naast elkaar optreden. Is dit beeldhouwwerk een zoo direct uitvloeisel
van het principe van den bouw, dat voor een zelfstandige gedachte, naast de
hoofdgedachte, geen plaats is, dan zal het woord zeker geheel aan den architect
moeten zijn en zal de beeldhouwer zich slechts als de uitvoerder hebben te
beschouwen van des architecten voorschriften. Heeft het beeldhouwwerk echter ook
voor zich een taak te vervullen door zijn geestelijken inhoud, zijn licht- en
schaduwwerking, zijn vormverschijning, dan zal ook in dit geval de beeldhouwer
zich hebben te onderwerpen aan de regelen van den architectonischen opzei, maar
daarnaast zal hij met den architect als scheppend kunstenaar werkzaam zijn. Bij de
Bazel's arbeid komt dit gedeeltelijk zelfstandig optreden van den beeldhouwer, als
scheppend kunstenaar, niet voor; hij is daar steeds de volgzame en trouwe uitvoerder
der zeer nauwkeurige voorschriften van den architect. Krijgt de arbeid hierdoor een
groote mate van eenheid, ze ontleent er ook een zekere teruggehoudenheid aan, die
soms een gevoel opwekt, alsof niet alles, wat te zeggen was, volop is uitgezegd
geworden. Het geval is zeker moeielijk, maar het is aan te nemen dat ook in dit
opzicht het laatste woord in de Bazel's kunst nog niet is gesproken geworden.
Zoo staat de Bazel als een der merk waardigste architecten temidden van van dezen
merk waardigen, maar weinig geordenden tijd. In zijn natuurlijke en karaktervolle
kunst vereenigt hij de algemeene eigenschappen van alle natuurlijke kunst en de
bijzondere van een uiterst fijn besnaard kunstenaar. Daarom is zijn kunst van zuiver
gehalte en in haar vormverschijning van zeer gevoeligen aard en zal zij, afgescheiden
van deze vormverschijning, door haar hoog opgevoerd eenheidsbegrip, van blijvende
waarde zijn.
C.W. NIJHOFF.
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Amsterdam
Arti et Amicitiae schilderijen, schetsen en studiën van Fl. Arntzenius, J.H.
Jurres, Ed. Karsen en W.B. Tholen
Altijd een frisch idée, om schetsen tentoon te stellen. De schets, met de spontane
spanningen en het vrije beweeg in zijn plotse ontstaan, met de verrukte uitbundigheden
in onvervuilde kleuren en de uitzwierende vreugden in onverwrongen lijnen, heeft
méér van het Leven gekregen dat in de kunstenaar spant, en heeft vaak meer van
schoonheid, dan het voltooide, en toch als een ongrijpbare droom onbevredigd latende,
schilderij.
Zoo zijn hier de zachtgevoelige, de week-fijne aandoeningen van Tholen
verblijdingen voor wien de stille beroeringen lief zijn. Niet heftig of van groote
bewogenheid overtogen zijn de kleine doeken, maar met zachtvloeiende en vooral
met harmonieus rythmische gevoeligheden is het niet sterke, maar ook niet sterk
bedoelde en dus bereikte werk volvoerd tot de fijn verhaalde, zacht uilgesproken,
vertellingen over water-vlakten en hun bewegen, over wolken en hun gaan, over
schepen en hun glijden, over alle dingen en hun eigen zijn.
Zoo vertelt hij hoe de Zuiderzee kan kabbelen en rimpelen, van de bruinen en
blauwen van het golfgekleur, met de teertintige luchten er over... Zoo verhaalt hij
hoe schepen donkere silhouetten zijn, varend onder donkere wolkklomp, voor klaar
pure lichtlucht. En een essentieel deel van zijn mededeeling is de gemakkelijke
zuiverheid van zijn teekening.
Waar Tholen wel stijgen kan boven schetsmatigheid met vol behoud van alle
bevend leven, daar stijgt Arntzenius hier in de waardeering daar deze schetsen
bekoorlijker zijn dan vele ‘tableaux’. Groot is de vreugde die een Rozenstukje gaf,
de spontane neertoetsing in prachtkleur van de gele blankheid van theerozen met
hun oranje harten, in subtiel blauwe gember pot stekend met het matte grijsgroene
hunner blaren.
Aan den naam van Ed. Karsen doet deze expositie zoo min goed als zijn laatste
tentoonstelling. Veelal zijn dezelfde doorwerkte schilderijen gestuurd hetgeen een
gevolg zal zijn van het feit dat Karsen, zich niet gevoelend de ras-schilder, noch de
handige technicus, wel weet dat schetsen zijn fort niet zijn, zooals de enkele donkere,
technieklooze aanzetten bewezen, daar hier de kunde geheel ontbrak.
Kunde ontbreekt bij J. II. Jurres nimmer. Had hij zelfs maar wat minder. De aanzet
voor een groote en belangwekkende compositie bewijst het. In een weloverwogen
breede groepeering is een groote Ruiterbende samengevat. Hoewel nog veranderingen
in technische onderdeelen wenschelijk blijven en, bovenal een uitbloeing van zijn,
op deze wijze eenmaal verdorrende, vierkante, berekende, handige techniek te
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wenschen zijn, zoo is dit toch weer een van de degelijk overdachte uitingen van deze
coloristischen, bedenkenden schilder.
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Larensche kunsthandel Xeno Münninghoff, Leo Gestel monotypes van
Krabbé, enkele artiesten
Behaaglijk, omdat het zoo vol in de verf is, de studietjes-groep van Münning-hoff!
Verf, vooral als men er zelf in baggert, kan iets van een bekoring hebben vol, rijp,
smakelijk, smeeïg, gedegen, maisch, ‘lekker’ als zij kan zijn. En deze studietjes
hebben dat alles, door dat ze met pure en klare verven er op gezet zijn en transparant
geglaceerd werden tot een nuancenrijke diepdoorzichtige pâte. Het is deze volheid,
bij de frische reinheid sommiger kleurimpressies, die de verleidelijke
welbehaaglijkheid van Münninghoffs werk zijn.
Ik wilde niet zeggen dat deze schilder bereikte wat hij moest, daarvoor moet hij
al die, op kleine stukjes samengedane levendige kracht weten te spreiden, vervuldigd,
op de groote doeken zijner, meer onbeduidende schilderijen. Maar ik wilde wel
Münninghoff als ‘rijk van beloften’ aanduiden, daar het leven er tenminste in ‘levend’
is. Zijn studies van den Veluwe-zoom zijn met herfst bruinen en gouden, met
winter-sneeuwgrijzen, met zomergroenen getooid, eens zullen zijn schilderijen wel
minder correct en degelijk en fautloos, dus beter worden.
Gestel's teekeningen duiden op een levendige aard, die nog zijn eigen wijze van
spieken niet heeft, daar de wil van Jan Sluyters' teeken wijze te veel over de eigenheid
van Gestel's ziensmanier spookt.
Een zaal vol verscheidenheid bood, onder goede namen, als Mauve, Gabriël, Van
der Ven, van Beever, toch niets zóó nieuws dat 't bespreken waarde zou hebben,
terwijl de monotypes van Krabbé waarde zelf missen, daar dit gekleurd overdrukken
van natte olieverfstudies met veel meer resultaatszekerheid achterwege had kunnen
blij ven.

Dr. C.H. Dee, aquarellen van bloemen-stillevens bij Voskuil (spui)
De decoratieve, wandversieringachtige aqua's van Dr. Dee, (ontwerpen overladen
met quasi juist geteekende, maar eigenlijk onsterk nageteekende bloemtrossen en
bloemhoeveelheden) kunnen geen kunstmaat toegerekend worden, omdat zij de
kleurgevoelige samenstelling en de lijngevoelige teekening meestal missen.
De bleeke, kleur-arme en soms kleurvalsche uitvoerigheid doet denken aan
geperfectioneerde ontwerpen van bloemen op wille serre-wanden geschilderd. Maar
met de schilderkunst heeft dit te weinig contact.
CONRAD KIKKERT.

Uit Rotterdam
Rotterdamsche kunstkring tentoonstelling van werken van Constantin
Meunier 28 mei-5 juli
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Als men Constantin Meunier gezien heeft (en men denkt daarbij tevens aan een
dichter als Emile Verhaeren, om zich klaar te maken, dat de groote beeldhouwer in
zijn land geen uitzondering is), dan is men er terstond van doordrongen, dat de Belgen
éen ding bezitten, dat ons Noord-Nederlanders te eenenmale ontbreekt: d.i.
monumentaliteit en groote hartstochtelijke zin voor de maatschappelijke werkelijkheid.
Ik weet wel, dat deze bewering door menigeen niet zal aanvaard worden, dat men,
om ze te weerleggen, zal wijzen op het schilderwerk van dezen en de poëzie van
dien, - maar daarmee is het echt klein-burgerlijk karakter van onze hedendaagsche
kunst in al haar uitingen nog niet geloochend, is slechts bij een aantal artisten het
bewustzijn van een gebrek en het voorloopig nog vrij onbeholpen streven naar iets
anders en ruimers geconstateerd. Inderdaad - hoe ver dit van het doel verwijderd
blijft en in welk opzicht onze kunst in haar geheel, niettegenstaande alle verfijning
en verijling, beneden de Belgische blijft, - dat wordt men bij wijze van tegenstelling
gewaar, als men voor het werk van Meunier staat.
In de eerste plaats: de groote eenheid in dit alles. Het is de arbeid en steeds weer
de
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arbeid, dien hij nimmer moe verheerlijkt heeft, door hem in oneindige verscheidenheid
af te beelden: op het veld. aan de haven, in de fabriek, in de mijn. Zelfs zijn
schilderwerk heeft maar bij uitzondering een andere, een zuiver-picturale bedoeling;
slechts zelden is het hem ook daarin om iets anders dan om den arbeidenden mensch
te doen De omgeving, de hemel waaronder, het landschap, waarin zijn figuren bezig
zijn, is bijna steeds accessoire, decoratief gegeven, - voldoende, maar niet meer dan
aangeduid. Uitzonderingen zijn het prachtige Zeetje (no 74), de Arenleesters, waarin
de meesterlijk-geschilderde lucht meer zegt, dan de drie gebogen, slechts los-opgezette
vrouwtjes (no 75), de Slakkenberg (no 76) en een paar dorpsgezichten; de groote
doeken gaan van een geheel ander, een decoratief principe uit. En zonder den schilder
te kort te doen, moet men zeggen, dat hij zich hierin meer en meer op een gebied
gaat wagen, dat uitsluitend des beeldhouwers is. Tot beeldhouwen moest Meunier
tenslotte dan ook komen. Indien hij uitsluitend, of tenminste hoofdzakelijk schilder
gebleven was, zou hij nooit de figuur van buitengewone beteekenis geworden zijn,
die hij is. Zijn menschen zijn om zoo te zeggen uit de doeken gestapt, hebben in de
ruimte gestaltenis aangenomen, zijn gegroeid tot kolossale, titanische statuen. Een
geweldig geslacht: de Zakkendrager, de Vuurwerker, de Maaier, de Mijnwerker,
wier van den arbeid gekromde rompen en hoekige ledematen toch nog iets van de
klassieke rust bewaard hebben, zooals hun hard-energieke koppen met den wat
kleinen schedel die van een tot slavernij vernederd Griekendom konden zijn. Zie zijn
Roepende hiercheuse, wier nobele veerkrachtige torso onder het schamele jakje, die
van een godin mocht wezen; zijn onvoltooide Fécondité voor Zolas monument, een
godenvoedende Alma Mater, die een tempelfries niet ontsieren zou, - het is alles in
den besten zin klassiek.
Mocht men op het arangement van deze tentoonstelling de zooveelste voortreffelijke
door den Kunstkring ingericht) een aanmerking maken, het zou deze zijn, dat de
niet-overgroote zaal met al die kolossale bronzen en pleisters wel wat overvuld was.
Ten slotte echter was ieder stuk afzonderlijk behoorlijk te zien, al was dan ook de
algemeene indruk wat verwarrend.

Kunsthandel Oldenzeel tentoonstelling van werken door P.J.C. Gabriël
maand juni-juli
Een dertigtal schilderijen, meest van kleine afmetingen en een dozijn krijtteekeningen;
het eenige kapitale schilderij (Molens aan den Moerdijk) van allesbehalve superieure
kwaliteit. En over het geheel: Gabriël niet op zijn best. Een paar dingetjes uit Korten
hoef, klaarblijkelijk onder den invloed van Roelofs, zijn met hun ietwat schellen
pruisisch-blauwen hemel en naar het geel trekkend groen bepaald onharmonisch.
Verder een aantal doekjes, die niet onbekoorlijk zijn, maar van Gabriel verlangt men
meer. Slecht een paar hebben dat concieze, dat feilloos-gave, dat zijn beste werk
onderscheidt; ook die hem eigene, waterzilveren klaarheid, die de zuivere ziel van
zijn polderlandschappen is: doch alleen de fijne, droomachtig-melancholische
Ochtendnevel (no 11), waarin de boomen als nevelgestalten langs het gladde
mysterieuse water staan te peinzen, is hem geheel waardig. Zeker, daar is nog wel
meer, genoeglijk om aan te zien en begeerenswaard om te bezitten (o. a het Vlondertje,
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achter de boerderij, met den vroolijken, rood-geschilderden emmer), maar het is niet
Gabriel, zooals hij wezen kan, zooals ik mij hem het inner b.v. van een
verkoop-tentoonstelling van Van Wisselingh, een paar jaar geleden, waar hij met
een superben Zomerochtend en een paar poldergevalletjes, zoo kuisen en klaar als
water, de Barbizons trotseerde.
Zijn kernachtige, correcte en tegelijk zoo bezielde teekeningen, waarvan het papier
door den tijd met warmen gloed verguld is, zie ik altijd met buitengewoon genoegen.
Er is zoo iets historisch in zijn wijze van werken, zoo iets van de preciesheid van
een oud, nauwgezet teekenmeestertje, in kostelijk contrast met zijn breede opvatting
en zijn moderne visie; hij weet zoo pikant met
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een tikje roodkrijt een kleursuggestie aan te duiden! Daarvan was hier weer volop
te genieten. Maar voor het gemis aan waarlijk superieure schilderwerken was dit
toch een wel wal schrale vergoeding.

Kunsthandel Kleykamp tentoonstelling van oud en nieuw tin en aardewerk
van Lanooy
De tinnegieter Kamphof te Zwolle is een der weinigen, die dit edele handwerk nog
beoefent. Uit zijn collectie en uit zijn werkplaats is thans een groot aantal voorwerpen,
schotels, borden, theeketels, bierkannen, kroezen, lepels bij de firma Kleykamp
tentoongesteld, waaronder in al hun eenvoud prachtstukken. Moderne vormen zoekt
men te vergeefs; de Heer Kamphof is nog in het bezit van de oude gietvormen,
meestal zeventiend' eeuwsche en zet zijn bedrijf op oud-vaderlijke wijze voort, zonder
naar iets nieuws te zoeken. Het moet gezegd worden, dat men bij het zien van al die
kostelijke van oudsher overgeleverde modellen daar-naar ook geenszins verlangt.
De Heer Lanooy te Gouda, die een tijdlang met ontoereikende hulpmiddelen getobd
heeft, brengt thans uit zijn beter-ingerichte werkplaats een aantal pullen en potten te
voorschijn van zeer verscheiden vorm en kleur. Mooi is het niet alles, vooral van
vorm niet, maar bizonder wel en soms bizarre, al bewaart Lanooy's goede smaak
hem voor excessen. Om zijn eigenaardige distinctie zal dit werk naast vele
meerfabriekmatige producten wel worden gezocht, al wil het me niet recht duidelijk
worden, tot welke uitersten dit potten-fetischisme ten slotte zal moeten leiden.
R.J.

Ambachts- & nijverheidskunst
Tentoonstelling van hedendaagsche Nederlandsche kunstnijverheid van
3-31 mei gehouden in de zalen van het schilderkundig genootschap
Pulchri-studio te 's Gravenhage
DE combinatie van het schilderkundig genootschap Pulchri - Studio en de
hedendaagsche Nederlandse he kunstnijverheid is een gebeurtenis die niet onvermeld
mag blijven.
Wel plegen kunstschilders zich gaarne te omringen van schoone voortbrengselen
der kunstnijverheid; zijn oude kasten, stoelen, tafels, koperen kronen, kandelaars,
delftsch aardewerk, enz. enz. geen zeldzaamheden in een atelier, maar toch beperkt
hunne keuze zich doorgaans tot een bepaalde stijlperiode, uit welken tijd de
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voorwerpen een zekere bekoring hebben, die hun aan picturale effecten gewend oog
aangenaam aandoet.
Of het nu pleit voor de ruimere opvatting der picturalisten, of voor de meerdere
vormenrijkdom die de nijverheids-kunstenaars aan hunne voorwerpen weten te geven,
het zal moeilijk uit te maken zijn, maar de erkenning en waardeering, der
gebruikskunst, nijverheidskunst, sierkunst of hoe men het ook zou willen noemen
door de broeders van het Lucasgild, is een feit dat verheugenis mag wekken.
Immers wij behoeven het ons niet te ontveinzen, iemand die een mooie vaas, een
mooie kast, een behangsel of wat ook maakte, werd steeds, en niet het minst door
hen die schilderijen schilderden, aangezien voor een geciviliseerde pottenbakker,
meubelmaker, behanger, en zoo er boetseerwerk aan de vaas, beeldhouwwerk aan
de kast, schilderwerk tegen de muur kwam, beoordeelde men dit laatste geheel
afzonderlijk, algescheiden van het geheel, zooals men een los beeld, relief of schilderij
zou beoordeelen.
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De tijden zijn echter veranderd en ook het werk der nijverheids-kunstenaars heeft
zich gaandeweg gewijzigd, het is minder droog en dor geworden; de goede smaak
heeft ten slotte over de strenge principen gezegevierd, Het was. om met Victor Cousin
te spreken goed en waar, maar... niet schoon. Men zocht in logische samenstelling
alleen iels te bereiken, dat behalve een technisch probleem, ook schoonheids eischen
stelde.
Na de onberedeneerde overlading der laatste helft der 19e eeuw was eene reactie,
die zich in grooten eenvoud en soberheid deed kennen, zeer begrijpelijk; maar allengs
zag men in, dat een modern meubel ondanks alle zuiverheid van malen en
verhoudingen, van makelij en bewerking, de bekoring miste van een zeventiend' en
achtiend' eeuwsch. De charme van mooi draaiwerk, van mooie profileering, zij was
geheel over het hoofd gezien, zoo angstig had men zich in den beginne door de
zuiverheid van stijl, door de constructieve eischen gebonden geacht.
En nu men na de jaren van nauwgezet zoeken komt tot een rijkeren vormenkeus,
nu is het opmerkelijk dat op ieder terrein een bestudeering van vroegere stijl en
kunstperioden niet is uitgebleven. Waar men aanvankelijk gemeend heeft iets nieuws,
iets ‘moderns’ te moeten scheppen, is dit ten slotte ondeugdelijk gebleken en heeft
men zich gewend tot het werk van groote voorgangers, hierin nagespeurd het hoe en
waarom, en zonder in imitatie te vervallen, onwillekeurig een afspiegeling ervan
gegeven in eigen werk. In aardewerk zien wij dan ook ongetwijfeld, waar het zich
boven het modern gewilde of gezochte verheft, reminicensen uit Japan, in de
metaalkunst, het werk der Perzische meesters, in de meubelen onze Zeventiende en
Achtiende-eeuwers enz. enz.
Deze opmerking, vooral hier ter plaatse, mogen wij nog wel even nader omschijven,
om niet de kans te loopen misverstaan te worden.
Steeds hebben wij gemeend er op te moeten wijzen, dat het onmogelijk is, om niet
te zeggen dwaas, iets te gaan maken, met het vooropgezette plan, weer een
spiksplinternieuwe stijl te gaan uitvinden. Het ontwerpen van vormen, van
voorwerpen, waarbij dan ook het zoeken naar iels extra-bijzonders, sterk op den
voorgrond treedt, vooral in het buitenland is het zeer opvallend, geeft dan ook meestal
blijk, dat er meer gewerkt wordt om den aandacht op zich zelf of op het ding te
vestigen dan om waarlijk te trachten iets goeds te maken.
En deze oppervlakkigheid, dit zoo zichtbare ‘hoog moderne’, heeft er juist toe
geleid dat menschen en ondernemingen die absoluut niets presteerden, gretig het
uiterlijk der dingen gingen namaken, alzoo de schijn voor het wezen aanziende.
Hierdoor is, vooral onder het publiek een geheel verkeerd begrip ontstaan over onze
hedendaagsche kunstnijverheid. Het ging af op zoogenaamde moderne vormen, of
versieringen, zonder kennis des onderscheids zag namaak voor het werk van den
oorspronkelijken ontwerper aan, en noemde alles wat maar een lintje ongewoon was
‘modern’ of ‘nieuwe richting.’
Het is ook hierom een verblijdend verschijnsel, dat we nu in onze hedendaagsche
kunstnijverheid, een vooruitgang, een zoeken naar mooiere vormen, naar meerdere
rijkdom kunnen constateeren. En de tentoonstelling in Pulchri bood hiertoe alle
gelegenheid; misten wij op verschillend terrein enkelen wiens werk, een waardige
aanvulling geweest ware, iedere groep op zich zelf was toch zóó vertegenwoordigd
dat zij een vrij goed beeld gaf van den stand onzer hedendaagsche kunstnijverheid.
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Het zou ons te ver voeren hier een uitvoerig tentoonstellingsverslag neer te
schrijven, ondoenlik lijkt het ons buitendien een ieder hier naar behooren het zijne
te geven. Onze bedoeling was dan ook slechts, met een enkel woord deze
tentoonstelling te memoreeren, niet alleen om de plaats waar zij gehouden werd,
maar tevens, omdat zij voor hen, die zooals wij, de beweging der kunstnijverheid
van de laatste jaren hebben mede gemaakt, wijst op een vooruitgang in de goede
richting, een vooruitgang die niet alleen berust op een zoeken naar iets nieuws, maar
op een bestudeering, van datgene wal jaren stand gehouden heeft, en daardoor
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bewezen kwaliteiten te bevatten van deugdelijke waarde, waarvan de kennis een
onmisbaar hulpmiddel zal blijken voor eigen concepties.
R.W.P. Jr.

Boeken & tijdschriften
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en
kunst. deel I. de provincie Utrecht Utrecht W. Leydenroth 1908
WIJ moeten hier met een paar woorden wijzen op den belangrijken eersteling der
‘Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving
van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst,’ in de wandeling
doorgaans kortweg ‘de Monumenten-Commissie’ genaamd. Dit boekje immers, deze
‘voorloopige lijst’, is uitermate beteekenisvol. In de eerste plaats als proeve van de
werkmethode der commissie. Die werkmethode, we kenden ze wel reeds uit de
jaarverslagen. Maar wie leest die nauwkeurig en wie is zoo optimistisch, dat hij
steeds maar aanneemt dat wat een commissie in haar jaarverslag meent, dat ze zal
bereiken, ook steeds bereikt wordt?
Deze commissie, het blijkt uit alles ten duidelijkste, is hard aan het werk, én met
succes. Den 7 Juli 1903 is ze ingesteld en reeds zijn meer gegevens verzameld dan
men had durven verwachten. Reeksen van fotografieën zijn bijeengebracht, waarvan
de opnamen vaak onder zeer moeilijke omstandigheden werden gemaakt, en de
verschillende commissieleden bereisden en bereizen nog aldoor ieder de hem
aangewezen gedeelten van ons aan oude monumenten nog zoo rijke landje.
De taak der Rijkscommissie is - wij volgen hier het voorwoord van het vóór ons
liggend boekdeel -: ‘het samenstellen en uitgeven eener geïllustreerde beschrijving
van alle in Nederland aanwezige gebouwen en voorwerpen, dagteekenend van vóór
1850, die belang bezitten als uiting van kunst, of om eene er aan verbonden historische
herinnering. Aldus zal worden verkregen een handboek, waarin men over de
aanwezigheid, de artistieke of historische waarde en den toestand der monumenten
van geschiedenis en kunst uitvoerige inlichting kan vinden en tegelijkertijd een
volledige en betrouwbare bron voor de Nederlandsche kunstgeschiedenis’.
Ten einde nu dezen reuzenarbeid, die vele jaren zal vorderen, met meer kennis
van zaken te kunnen ondernemen en levens zoo spoedig mogelijk een overzicht te
kunnen geven van al wat het behouden waard is, besloot de commissie, aan te vangen
metde bewerking eener ‘Voorloopige Lijst’ der monumenten, waarin alleen gebouwen
en met gebouwen samenhangende voorwerpen kort worden vermeld.
Voor het eerste deel van deze lijst, bevattende de monumenten der provincie
Utrecht, zijn, blijkens het voorwoord, de gegevens ‘door onderzoek ter plaatse’ in
1904 en 1905 verzameld door Mr S. Muller Fzn, Mr J.C. Overvoorde en den Heer
Jan Kalf, den Secretaris der Commissie. Mr Muller, de gemeente-archivaris van
Utrecht, die wel als geen tweede de oude monumenten der stad Utrecht kent, nam
die gemeente voor zijn rekening. Mr Overvoorde, de Leidsche gemeente-archivaris,
bewerkte de gemeenten ten Zuiden der spoorweglijn Woerden-Utrecht-Ede, terwijl
de Heer Kalf al de andere gemeenten bezocht.
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Al die gegevens nu zijn gemeentegewijs gerangschikt, de gemeentes in alfabetische
volgorde en volgens de spelling der Woordenlijst van het Aardrijkskundig
Genootschap.
Rinnen elke gemeente zijn de monumenten volgens een vaste volgorde vermeld:
voorop de voorhistorische, Germaansche, Romeinsche en Frankische oudheden. Dan
volgen de verdedigingswerken, wegen, bruggen, grenssteenen, schamppalen, kruisen,
pompen enz. Vervolgens eerst de burgerlijke openbare, daarna de kerkelijke
gebouwen, de gebouwen voor onderwijs en liefdadigheid, de particuliere gebouwen,
musea en ‘varia.’
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De huisgevels zijn, op zeer practische wijze, volgens de architectonische typen
gerangschikt.
Bij elk gebouw vindt men gevoegd een opsomming der voornaamste onderdeelen,
hunne juiste of vermoedelijke dagteekening ‘en enkele historische gegevens, voor
zoover die in de voor de hand liggende literatuur werden gevonden en betrouwbaar
geacht.’ Zoo vinden wij b.v. bij het huis Zuyle-Steyn onder Leersum vermeld, dat
het vóór 1456 werd geslicht, in 1551 verbouwd en in 1630 aangekocht door Frederik
Hendrik, die het zeer vergrootte en verbouwde. Verder leert ons de beschrijving, dat
het huis heeft een hoogen vierkanten toren uit de 16e eeuw, een gehouwen portiek
met caryatiden van 1551, trapgevels uit het tweede kwart der 17e eeuw, een rijke
gemetselde trapbrug in Lodewijk XIV stijl, en verschillende oude ankers. Dan komen
nog allerlei details over een zoldering, over daar aanwezige portretten van Mijtens
en een schilderij van Hondecoeter, over de banken, tuinbeelden, hekken enz.
Voorwaar dus een beschrijvingsmethode, die in al haar beknoptheid den stand van
zaken op Zuylestein - om dat zoo maar eens te noemen - uitnemend weergeeft. Hoe
goed dit systeem is volgehouden bleek ons bij het controleeren van de beschrijving
van enkele oude gebouwen en buitenhuizen, die wij kennen. De kerkeschatten zijn
ook telkens vermeld: heel de inventaris b.v. van den Dom van Utrecht, de klokken
met haar data en de namen der gieters enz. Onder Bunnik vindt men vermeld, dat de
Romeinsche vondsten, indertijd onder die gemeente (te Vechten) gedaan, zich in
musea te Utrecht en Leiden bevinden; omtrent het slot te Vreeland, waarvan alleen
nog de grondslagen bestaan, vinden wc terloops de belangrijke mededeeling, dat een
oude plattegrond daarvan bewaard wordt in het kasteel Zuylen; enz. enz.
In het algemeen blijkt uit dit boekje, dat het aantal voorwerpen van kerkelijke
kunst, dat de Hervorming in wezen heeft gelaten, in deze provincie belangrijk grooter
is dan men zoo zou meenen. Men zou er nog van opkijken, als men dat alles eens,
b.v. op een tentoonstelling, bijeen zag.
Achterin - vóór het topographisch register - vindt men een chronologisch overzicht
der voornaamste bouwwerken, dat opnieuw van den practischen zin der commissie
komt getuigen. Men kan er b.v. met een oogopslag uit zien, dat er in het Utrechtsche
twee belangrijke kerkbouwperioden zijn geweest, nl. de dertiende eeuw (waaruit
meest alleen de torens over zijn) en de vijftiende.
Zoo beknopt als dus deze lijst is, zoo welkom is ze - ondanks dit, ondanks de
afwezigheid van alle illustratie - als een ‘Cicerone’ voor ieder die weten wil, wat hij
hier of daar in Utrecht vinden kan aan oude monumenten. Verlangen doet ons dit
eerste deel dan ook naar de volgende, waarin provinciegewijs de overige deelen van
ons land zullen worden behandeld. Mogen ze spoedig volgen, moge een ieder dan
aan de commissie de bij zulk een grooten arbeid onvermijdelijke omissies berichten
en moge dan, op den aldus onstanen fouteloozen grondslag, het definitieve
monumentenhandboek verschijnen als een toonbeeld van wat de tegenwoordige
Nederlandsche kunstgeschiedvorsching ook in dit opzicht met ijver, volharding en
mooi volgehouden systeem vermag tot stand te brengen!
Met voldoenig ziet men den overzichtelijken druk en het aangenaam uiterlijk van
dit 102 bladzijden tellende 8o deeltje.
Den Haag.
W. MARTIN.
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Grünewalds Isenheimer altar herausgegeben von Max J. Friedländer
München, F. Bruckmann A.-G. 1908 (Gross-Imperialformat 59 × 72 cm.,
mit VI und 4 Seitex Text, 6 Farbenfaksimiles und 1 Lichtdruck. In
Leinenmappe: 120 Mark)
IN dezen aanvang der xxe eeuw schijnt de kleurenreproductie te gelijk met de
luchtscheepvaart een fase van practische uitvoerbaarheid te zijn ingetreden. Tot nog
toe bleven de proefnemingen op 't eene zoowel als op 't andere gebied, hoe
belangwekkend
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ook op zichzelf, ten slotte nog onbevredigend, en liepen meestal op halsbrekerij uit.
Maar terwijl nu Zeppelin op zijn gemak door de luchten zeilt, zendt de firma
Bruckmann ons haar kleurenreproductie van Matthias Grünewald's altaarstuk - en
wij zijn nu wel genoodzaakt om aan deze twee wonderen der moderne techniek te
gelooven.
In ernst, Bruckmann's kleurenreproducties behooren tot het meest volmaakte, dat
we tot nog toe op dit gebied te zien kregen. Vooreerst werd, door de ruime afmeting
der platen (55 × 48½ cm.) reeds te gemoet gekomen aan de moeilijkheden, die te
sterke verkleining anders oplevert. Men kan zich hiervan rekenschap geven door de
groote reproductie van de Kruisiging te vergelijken met de verkleinde afbeelding
van hetzelfde stuk, welke op het prospectus voorkomt, en waar het niet mogelijk is
gebleken een eenigszins juiste toonverhouding te verkrijgen.
In plaats van het z.g. ‘driekleurenstelsel’, nl. druk op chemisch bewerkte metalen
clichés, - werd hier de kleurenfototypie gebruikt - dat is lichtdruk op gelatine,
waardoor de hinderlijke stippeltjes (netwerk van de driekleuren-clichés) vermeden
zijn, en waarbij men niet genoodzaakt is om op glimmend ‘couché’ papier te drukken.
De fototypie veroorlooft bovendien veel grootere fijnheid in de détails. Een goede
fototypie mag men gerust met een vergrootglas bekijken; men zal er steeds meer
détail in ontdekken, terwijl een ‘drickleurendruk’ bij scherp onderzoek enkel een
warnet van kleurenstipjes vertoont.
Of de afbeeldingen ‘rein photomechanisch’ zijn, zooals het prospectus zegt, zouden
we niet durven bezweren; alleen reeds voor het weergeven van het goud was een
drukplaat noodig, die stellig niet op fotografischen weg door kleurontbinding kon
verkregen worden; de menschenhand is het objectief en het ‘lichtfilter’ ook hier
ongetwijfeld ter hulp gekomen; maar zooveel is zeker, dat er aan deze platen veel
minder geknoeid werd dan aan de meeste zoogezegd natuurgetrouwe reproducties,
en het geheel den indruk van groote frischheid en oprechtheid wekt.
Het hartstochtelijke, sterk persoonlijke werk van Grünewald, dat een groot deel
van zijn waarde ontleent aan het schitterende, uitbundige koloriet, is in deze
reproductie, waarbij Friedländer met zijn gewone superioriteit een passend
commentaar schreef, werkelijk zeer nabij gekomen; mogen hierdoor velen nader
gebracht worden tot dit werk, waarin een wereld besloten ligt van wonderbare
verbeelding, teeder gevoel en woeste, opgekropte passie.
B.
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Tentoonstelling van Rembrandt's teekeningen in de Bibliothèque
Nationale te Parijs
DE voornaamste indruk dien men van Rembrandt's etswerk en van zijn meer dan 200
teekeningen, uit verschillende verzamelingen afkomstig en thans in de Bibliothèque
nationale tentoongesteld, ontvangt, is die van een bijna fabelachtige scheppingskracht.
Laten we maar terstond zeggen, dat het bijna uitsluitend de teekeningen waren,
die onze aandacht hebben gevraagd.
Het gesneden werk, sedert 1750 in catalogus gebracht en door Dutuit en Rovinski
weergegeven, vormt zeker het meest bestudeerde en best bekende deel van
Rembrandt's kunst: maar het bood derhalve weinig onbekends aan. Zeven prachtige
staten uit de collectie van Baron Edmond de Rothschild, waaronder de
allerzeldzaamste Tobias met den Engel, van Hercules Seghers, die Rembrandt in een
Vlucht naar Egypte veranderd heeft, waren aan de plaatsneden van de Bibliotheek
toegevoegd. Eveneens merkten we er enkele oorspronkelijke koperplaten op, die uit
't Basan-fonds afkomstig waren en die we, voor 't meerendeel, in den critischen
catalogus van W. von Seidlitz vermeld vinden. Drie jaren geleden hadden deze platen
bijna voor een weinig kieskeurige handelsonderneming dienst moeten doen en op
dat oogenblik, toen ze, reeds verstaald, in handen van den drukker waren, deed zich
de gelegenheid voor om ze nauwkeurig te onderzoeken. Vele waren door retouches
geheel onherkenbaar gemaakt; de thans door den heer Alvin Beaumont tentoongestelde
hebben het minst geleden. Niet zonder een gevoel van grooten eerbied beschouwden
we die relieken, welke de Meester zelf zoo dikwijls in handen heeft gehad. We zouden
ze zoo graag voor goed geborgen weten en het is wel jammer dat het Prentenkabinet
te Amsterdam niet tot den aankoop er van is overgegaan.
De voor een groot deel onuitgegeven teekeningen bieden ons nog een uitgebreid
veld tot studie aan en vooral - daar het einddoel van den kunst-
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geschiedschrijver toch het doorgronden van de persoonlijkheid van den schilder moet
zijn - lot psychologisch onderzoek.
De tentoongestelde teekeningen zijn afkomstig uit de meest beroemde particuliere
verzamelingen, zooals Fairfax Murray, Heseltine, Hofstede de Groot, Bonnat en
verscheiden andere. De Ecole des Beaux-Arts en het Cabinet des Estampes hadden
hun kosthaar bezit afgestaan. Het bestuur van den Louvre was tegelijk op het
uitstekend denkbeeld gekomen om in dezelfde zaal, waar al een prachtige
teekeningenreeks van Rembrandt hing, al het overige ten toon te stellen, wat nog in
de portefeuilles was gehorgen.
Rembrandt als schepper en denker, dien vinden we vooral in de teekeningen weer.
Roger de Piles, die een groot aantal schetsen van den Meester bezat, sprak al met
geestdrift van die ‘Infinité de pensees, dessinées par Rembrandt et qui n' ont pas
moins de sel et de piquant que les productions des meilleurs peintres’. Hierbij worden
we vanzelf aan Delacroix herinnerd, die in oogenblikken als hij moê was ‘prit sa
grosse bible et pensa beaucoup de sujets’.
Rembrandt's héel levendige geest dreef hem er toe om onmiddellijk den vorm vast
te houden, dien zijn gedachte genomen had, een vorm, bijna stenografisch te noemen,
hoewel minder verkort dan wel gecondenseerd.
‘Geteekende gedachten’. Dat is voor vele van die teekeningen inderdaad het rechte
woord. De oorspronkelijkheid of de zedelijke waarde van het denkbeeld, treft dikwijls
eer men de zuiver esthetische hoedanigheden der schepping heeft bespeurd. En
inderdaad Rembrandt is in die schetsen al heel weinig om uiterlijk schoon bekommerd
geweest! - zijn eenig doel was om in de hoogste mate uitdrukkingsvol te zijn. 't Raakt
hem weinig of de lijnen zwaar of aarzelend, aangedikt of onderbroken en weer
voortgezet zijn. De gaaf om zich duidelijk uit te drukken ontwikkelt zich tegen 't
midden van zijn leven aanmerkelijk. In plaats van de verwarde schetsen van het
begin, die er soms nog wat kinderlijk uitzien, schept hij teekeningen vol krachtige
ingetogenheid, waarin geen haaltje te veel staat; het wezen der dingen, waarnaar hij
streeft, bereikt hij oogenschijnlijk zonder moeite en met een verbazende besparing
van middelen.
Het belang, dat Rembrandt zelfs in het geringste stelde, het al omvattende van zijn
blik, gevoegd bij zijn gaaf om alles wat verbeelding bij hem was te verwezenlijken,
maken zijn talrijke teekeningen tot een waarlijk chaotisch geheel. Bijna over iedere
krabbel kan een questie ontstaan. Er valt een bij benadering berekenden datum vast
te stellen, uitleg aan een onderwerp te geven, er kan twijfel aangaande de echtheid
opkomen. Om die schetsen wel te begrijpen en er alle mogelijke voordeel uit te
trekken, moet men ze
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goed van elkaar onderscheiden en er zich rekenschap van geven dat ze dikwijls aan
een verschillend doel moeten beantwoorden.

REMBRANDT: De Samaritaan betaalt den waard.
(Louvre, Parijs).

Niet alle zijn ze de uitbeelding van een oorspronkelijke gedachte of de eerste opzet
voor een schilderij.
Vooreerst hebben we de teekeningen, die niet meer dan vluchtige nota's zijn, die
enkel als herinnering aan iets zeldzaams of zonderlings moesten dienen, dat den
meester getroffen had. Tot deze categorie behoort de teekening uit de Verz. Paul
Mathey, (Nr 407),(1) een vrouw, die schijnbaar op een heel wreede manier is
terechtgesteld en die met ketenen aan een soort galg is vastgebonden. De verz. Rudolf
Kann bevatte een teekening met hetzelfde onderwerp, die echter als uitvoering vrij
wat minder was. We denken hierbij aan de schets van Leonardo da Vinci uit de verz.
Bonnat te Parijs: Het ophangen van Baccio Bandini, ten eerste omdat deze een
gelijksoortig onderwerp behandelt, en vervolgens omdat zij eveneens als memorandum
dienst moest doen.
De tamelijk talrijke teekeningen, die Rembrandt naar kunstwerken

(1) De nummers tusschen haakjes verwijzen naar den Catalogus der Tentoonstelling.
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van anderen maakte, behooren tot deze zelfde categorie. Het zijn o.a. zijn bekende
schets naar Rafaëls Castiglione, naar het laatste Avondmaal van Leonardo, naar een
medalje van Genua, naar een Indisch beeldje in hout. Op de tentoonstelling bevond
zich een copie naar een teekening vanVittore Carpaccio: De Prediking van St Markus,
(Nr 368, verz. Hofstede de Groot), waarvan het origineel in de verzameling van den
hertog van Devonshire, te Chatsworth, wordt bewaard.

REMBRANDT: Moeder en kind.
(Verz. van den Heer Pereire, Parijs).

Vermelden we hier tevens zijn talrijke copieën naar Oostersche miniaturen; den
pakkendsten indruk krijgen we wel van den Groot-Mogol, tronend te midden van
zijn neerhurkende rijks-grooten, welke zich in den Louvre bevindt. Op de
tentoonstelling waren we in staat er verscheiden van te bestudeeren, die alle met
buitengewone zorg zijn uitgevoerd; Rembrandt heeft daarin zijn best gedaan om in
een, door kleur opgehaalde, gewasschen teekening met héel fijne trekjes er in, den
indruk van de miniatuur weer te geven (Nrs 386, 387, 428, 494). Waarschijnlijk heeft
hij, vóór den verkoop van zijne verzamelingen, die miniaturen gecopieerd, om er
een herinnering aan te behouden.
Tot eene tweede categorie behooren de eigenlijk gezegde studies. De tentoonstelling
bood ons, behoorend tot de verzameling E. Wauters (Nr 419),
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REMBRANDT: ZACHARIAS SCHRIJFT DEN NAAM VAN JOHANNES DEN DOOPER.
(Louvre, Parijs).
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een blad studies naar vrouwenkapsels aan, waarop we denzelfden kop viermaal
vinden herhaald. Het zijn gewoonlijk slechts probeersels, allerlei verschillende
krabbels op éen zelfde blad, veeleer als handoefening, dan met het oog op een
bepaalde compositie bedoeld. Die schetsen kunnen met zijn etsen, zooals B. 55,
vergeleken worden, die in denzelfden geest zijn opgevat. Noemen we dan verder
nog het schetsblad in het bezit van den heer C. Fairfax Murray (Nr 42) en dat van
den heer Walter Gay (Nr 416). Bovendien behooren hier dan nog een aantal koppen
van mannen en vrouwen te worden vermeld, bijv. de vier schetsen uit de Verz. Bonnat
(Nr 422).
Een derde groep kan er samengesteld worden uit die teekeningen, welke evenals
een schilderij of een ets, een kunstwerk op zich zelf vormen. Dikwijls krijgt men den
indruk dat de een of andere teekening niet met het oog op een latere compositie is
gemaakt, omdat ze een volkomen afgerond geheel vormt. Dit is bijv het geval met
de prachtige compositie in den Louvre: Zacharias, die den naam van Johannes den
Dooper neerschrijft. Samenstelling, uitvoering, opvatting, hebben alle hetzelfde
toppunt van volmaaktheid bereikt, zoodat een geschilderde herhaling overbodig zou
zijn geweest.
Onder deze groep kunnen eveneens verschillende naakt-studies worden
gerangschikt, teekeningen met voorstellingen van dieren en bijna al de landschappen.
Uit den inventaris van 1656, weten we dat Rembrandt in éen boek al zijn naakt-studies
had, in een ander al zijne dieren; twee, waarvan een in perkament gebonden, waren
met landschappen naar de natuur gevuld. Bij deze groep behooren eveneens te worden
ondergebracht de schoone reeks teekeningen, die Rembrandt maakte naar vrouwen,
die pas bevallen waren of die hun kindje zoogden. De tentoonstelling bood er ons
prachtige specimens van aan. De Vrouw, die haar kind de borst geeft, eigendom van
den heer Pereire, behoort hier in de eerste plaats vermeld te worden. Noemen we dan
verder de Vrouw in een Bed met Baldakijn, van Dr Hofstede de Groot, de studie naar
een jonge vrouw, die met een kind in de armen de trap afkomt, en waarvan de
beweging zoo juist is waargenomen, (Verz. Fairfax Murray), en uit dezelfde collectie
een andere Jonge Vrouw, die in slaap is gevallen met het hoofd op 't kussen (Nrs 405,
399, 400, 415). Het is waarschijnlijk dat die studies naar vrouwen en kinderen
eveneens door Rembrandt in een apart boek of portefeuille werden bewaard. De
inventaris der successie van Rembrandt's vriend Jan van de Cappelle, die van 1680
dateert, vermeldt een portefeuille met 135 teekeningen van Renbrandt, die alle het
Leven van de Vrouw behandelen. Dezelfde inventaris vermeldt nog:
6. Een portfolio daerin 56 tekeningen van Rembrandt, historyen.
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7. Een dito daerin syn 89 tekeningen van Rembrandt, landschappen.
43. Een dito daerin 188 schetsen, lantschappen, van Rembrandt.

REMBRANDT: Landschap.
(Verz. van den Heer Walter Gay).

Wat de tentoongestelde landschappen betreft, deze waren alle even
bewonderenswaardig. Dank zij zijn machtige synthese, schept hij met drie of vier
details telkens een zóo volledig, volkomen en wélingericht geheel, dat ze ons als een
rekenkunstige formule in t geheugen blijven hangen. Zeker ‘naar de natuur’ zijn ze
gemaakt, maar op welk een wijze! De veelzijdigheid der natuur is als gezeefd door
zijn kunstenaarsvisie, waarbij hij alles verwerpt wat niet tot haar innig wezen behoort.
Alleen de Japanners in hun houtsneden en Whistler in zijn steendrukken hebben, bij
gelijke soberheid van middelen, een gelijksoortig effekt bereikt. Evenals dezen, weet
Rembrandt het meest te treffen door wat hij niet heeft voorgesteld en zijn ontwerp
heeft bovendien 't voordeel van nooit ledig noch fragmentarisch te zijn. En dan is
het de geest van Rembrandt, en zijn eigen, zoo heel persoonlijk gevoel, die ons vóór
alles bekoren. De daken van zijn huisjes, de bewegende bladeren, het kronkelend
wielslag, 't spreekt ons alles van den Meester. 't Zij hij panorama's voor ons ontrolt,
waar provinciën door tallooze riviermonden schijnen doorsneden te worden, 't zij hij
een van die schetsen krabbelt, die zoo indrukwekkend in hun eenvoud zijn - maar
waar soms een ophaalbrug de
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allure kan hebben van een triomfboog - altijd wordt men van meet aan door
bewondering getroffen voor den kunstenaar, die de dingen zoo hoog vermocht te
zien en die ze op zoo eenvoudige en tegelijk diepe wijze heeft begrepen.

REMBRANDT: Naaktstudie.
(Verz. Dr. Hofstede de Groot, den Haag).

Wat zijn naakt-studies betreft, door hun forsche plastiek zoo verrassend, ze bezitten
hetzelfde karakter van voltooide composities, hoewel Rembrandt er enkele van in
ets heeft gebracht. Noemen we, onder de zes specimens ervan, die op de
tentoonstelling waren: De zittende vrow, uit de verzameling Heseltine, afschuwelijk
leelijk, dat is waar, - maar hoe menschelijk-levend en in wie Dr. W. Valentiner, en
ik geloof terecht, Geertje Dirx, de trompettersweduwe en Rembrandt's huishoudster,
heeftherkend; vervolgens de prachtige Zittende vrouw, naar links gewend, bij Hofstede
de Groot, stout van houding en breed behandeld, die in 1661
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voor de laatste ets van den meester werd gebruikt. (nrs 445 en 444).

REMBRANDT: Naaktstudie.
(Louvre, Parijs).

Een tiental teekeningen vertegenwoordigden Rembrandt als dierenschilder. Naast
de Dromedarissen van Fairfax Murray, bewonderden we vooral de Drie Varkens uit
de verzameling Bonnat, (nrs 447, 448, 449). De Leeuw was het geliefkoosde dier van
Rembrandt. Hoe dikwijls heeft hij den woesten pels en den geweldigen kop geteekend!
Noemen we den majestueuzen dierenkoning van Baron Edmond de Rothschild en
dat vreedzamer beest, dat met zijn zwaren poot een vlieg van zijn neus schijnt te
jagen. (Hofstede de Groot, nrs 452 en 453). Verder dan nog teekeningen als die van
den Louvre: De Opstandige Profeet door een Leeuw gedood en Daniel in den
Leeuwenkuil (nr 329, Hofstede de Groot).
Onder dezelfde rubriek zou dan wellicht kunnen worden gerangschikt die serie
naar het leven geteekende vrouwen, die wat uitvoering en opvatting betreft, veel op
de vorige lijken. De Bij een venster gezeten vrouw van Dr. Hofstede de Groot en de
Slapende vrouw van Fairfax Murray (nrs 396 en 397) zijn in opvatting hieraan bijna
geheel gelijk. Denzelfden indruk krijgen we bij die twee prachtige teekeningen van
Heseltine: een Staande vrouw, in profiel, die met den elleboog op een ven-
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sterbank leunt en de Ten halven lijve geziene vrouw voor een open venster. (nrs 402
en 403); studiën als de Lezende jonge Man in den Louvre, behooren hier mede te
worden vermeld.

REMBRANDT: Studie van een Leeuw.
(Verz. van Dr. Hofstede de Groot, den Haag).

Een laatste en wel de meest leerzame categorie, zou dan kunnen omvatten de
voorstudiën voor schilderijen en etsen.
De tentoonstelling bracht ons het Portret van den predikant Cornelis Claesz Anslo,
genaamteekend en van 1040 gedateerd (Nr 285), een studie voor het stuk in het
Museum te Berlijn van 1641. Het is wel de moeite waard om met deze zeer verzorgde
teekening de rood-krijtschets voor dezen zelfden predikant te vergelijken, die zich
in Britisch Museum bevindt, en die veel frisscher is dan de ets, waar Rembrandt haar
voor gebruikt heeft.
Hoe verder de eind-compositie zich verwijdert van de voorstudie, hoe meer deze
waarde verkrijgen zal uit een oogpunt van psycbologie. We kunnen dan nagaan welke
overwegingen den kunstenaar tot wijziging zijner eerste opvatting bewogen hebben.
Noemen we hiertoe in de eerste plaats de ontroerende teekening in het bezit van den
heer Truffier (No 351): Christus verschijnt aan Maria-Magdalena, die wanneer men
ze met de sublieme Verschijning in het museum te Brunswijk van 1651 vergelijkt,
ganseb een geestesarbeid openbaart. De teekening in het Museum te Stockholm, die
dikwijls
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voor een voorstudie van hetzelfde stuk gehouden wordt, schijnt maar van
twijfelachtige echtheid te wezen, vooral wanneer we ze vergelijken bij die in 't bezit
van den heer Truffier. Een andere Verschijning bij Dr. Hofstede de Groot, (No 363)
staat in verband met het schilderij van 1638 in Buckingham Palace.

REMBRANDT: Jongen met muts.
(Verzameling van den Heer H. Vever).

Vestigen we dan verder nog de aandacht op de kleine teekening bij Heseltine(No
353) die nauw samengaat met de aangrijpende ets: Christus in den Olijvenhof en de
groote compositie van de Ecole des Beaux-Arts, de Verloochening van Petrus,
waarvan het rechtergedeelte zeer sterk aan het schilderij te St Petersburg van ongeveer
1656 herinnert.
Het is tevens belangrijk om den Jongen Man bij den heer Henri Vever (no 378),
vroeger in de verzameling Esdaile, te vergelijken met een klein stukje uit Rembrandt's
werkplaats, dat zich in het Museum te Antwerpen bevindt. Hier staan we voor
hetzelfde model, dat op dezelfde manier gekleed is. We vinden dien knaap tevens
weer in den Barmhartigen Samaritaan in den Louvre, waar hij, op zijn teenen staand,
over den rug van een paard kijkt. Men verwarre hem echter niet
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met den jongen Titus, waarmee hij slechts een vage gelijkenis vertoont.
Deze tamelijk vluchtige rangschikking, die we hier hebben beproefd, drong zich
als van zelf op, tegenover het aantal en de verscheidenheid der teekeningen. Het is
onvermijdelijk, dat de omgrenzingen der categoriëen betrekkelijk vaag zijn.
Rembrandt zelf gaf trouwens het eerste voorbeeld van een klasseering. Uit zijn
inventaris weten we dat hij zijn teekeningen volgens hun onderwerp en enkele volgens
hun verdiensten gerangschikt had; Rembrandt's beste schetsen waren te vinden in
een in zwart leer gebonden boek.

REMBRANDT'S WERKPLAATS: Jongen.
(Museum, Antwerpen).

Een klasseering in chronologische volgorde, is een schoon ideaal, waarvan we
echter op heden nog ver verwijderd blijven. De gedateerde teekeningen vormen een
nietige minderheid, vergeleken bij de reeks data op etsen en schilderijen; al de
jaartallen moeten dus bij benadering berekend worden.
Men geeft er zich bijv. gemakkelijk rekenschap van, dat het kleine
Winterlandschapje van Dr. Hofstede de Groot (no 474), in verband behoort te worden
gebracht met het Bruggetje van Six en den Winter in het Museum te Kassel, en dus
van 1645-46 moet zijn, hoewel men dezen datum toch niet onvoorwaardelijk zou
mogen aanvaarden. Het Gezicht in Vogelvlucht uit dezelfde verzameling (No 475)
staat veeleer met de ets van 1651 in verband. (B. 234).
Naast de chronologische kwestie, staan we in de allereerste plaats tegenover het
tamelijk hachelijk vraagstuk der echtheid en het veel belangrijker punt van de
verklaring van het onderwerp.
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Verscheidene teekeningen schijnen geen volstrekte waarborg voor echtheid op te
leveren, maar we zullen ons hier van verdere bespreking dien aangaande onthouden.
Tegenover de groote moeilijkheden, die zich voordoen, gaat men een groote
terughouding voelen en neemt liefst een afwachtende houding aan. Er zijn prachtige
teekeningen onder, maar mogen we ze wel alle aan den meester toeschrijven? En is
het daartegenover wel noodzakelijk om altijd een keus te doen, wanneer een teekening
in dubbel bestaat? Een schets uit de Verzameling Fairfax Murray (No 415) stelt
tweemaal dezelfde jonge Liggende Vrouw voor. De Meester heeft haar zeker herhaald,
omdat hij over de eerste lezing niet tevreden was. Wanneer we ons deze teekening
door den een of anderen weinig gewetensvollen koopman in tweeën gesneden
voorstellen, staan we tegenover twee schetsen, met hetzelfde onderwerp, waarvan
de eene beter dan de andere is, maar die toch beide van Rembrandt zelf afkomstig
zijn. Eén zelfde onderwerp vindt men vaak in twee zoo precies gelijke exemplaren
voorhanden (dit is bijv. met den Onbarmhartigen Dienaar in den Louvre en de
Albertina het geval), dat men zich noch voor de een, noch voor de ander kan
uitspreken.

REMBRANDT: Studie voor een Christus tusschen de Schriftgeleerden.
(Verz. van den Heer Léon Bonnat, Parijs).

De kwestie van de verklaring van het onderwerp is minder onvruchtbaar. Hiertoe
behoort tegelijkertijd een zeker begrip der stenografische aanteekening van den
meester en een volkomen kennis van den bijbel. En het is
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REMBRANDT: HAGAR IN DE WOESTIJN(?)
(Prenteneabinet. Bibl. Nationale, Parijs).
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niet te verwonderen dat de overigens uitstekende catalogus van den heer F. Courboin,
hier en daar heeft gefaald om den waren uitleg aan de onderwerpen te geven. Noemen
we bijv. de geestige teekening, die als Man en Vrouw in gesprek staat vermeld, maar
die om den doorzichtigen sluier, welke het gelaat der vrouw bedekt, zonder eenigen
twijfel, Juda en Thamar moet voorstellen (No 436, Verz. Paul Mathey).

REMBRANDT: Pharao's dochters vinden den jongen Mozes.
(Verz. Dr. Hofstede de Groot, den Haag).

De mooie teekening, die door den heer H. Vever was ingezonden, toonde ons een
te onverwacht onderwerp om niet te trachten den catalogus te verbeteren, die het als
Etude d'Homme (No 425) omschreven had. Een jonge soldenier is met het hoofd op
de tafel in slaap gevallen, welke met de overblijfselen van een overvloedigen maaltijd
is bedekt. Een juffer, achter hem geslopen, steelt onderwijl zijn zakken leeg. Het is
een gelijksoortig onderwerp als door Jan Steen in het beroemde stukje in den Louvre
behandeld is.
Eveneens valt 't te betreuren, dat de Catalogus de door Dr. Martin gevonden
uitlegging niet overgenomen heeft van de groote roodkrijtschets, eigendom van den
heer Leon Bonnat, en welke als Scène de Sacrifice stond
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opgegeven (no 437). Rembrandt heeft daarin, in vluchtige trekken, een stuk van
Lastman, Paulus en Barnabas te Lystra, gecopieerd; uit een opschrift van de hand
van den meester zelf, blijkt dat er op het eerste plan een jong kind is te vinden.
Het is mogelijk dat de teekening van Leon Bonnat (no 393), de Leidsche Student,
die veel op den jongen Titus lijkt, met een muts met franje op 't hoofd, een boek
onder den arm en als verdronken in een langen, ruimen kamerjapon, als model heeft
moeten dienen voor een Jezus onder de schriftgeleerden.
Besluiten we eindelijk deze enkele opmerkingen met die geheimzinnige Zittende
Vrouw uit het Cabinet des Estampes (no 394), een buitengewoon indrukwekkende
schepping. Wie zou die onbekende zijn, met die droevige, wanhopige oogen, met
holle, bleeke wangen, wier geheele houding verslagenheid is? De lange, op haar
schouders neervallende sluier, verleent haar iets zigeuner-achtigs. Haar oogen staren
in 't leege. De grond, waarop ze zit, is schaars met dorre kruiden bewassen.
Zou het niet Hagar de Egyptische zijn, in de woestijn verdwaald en die, uitgeput
van vermoeienis en dorst, afzijds is gaan zitten, onbeweeglijk, op een
boogschots-afstand, om het kind Ismaël niet te zien sterven?
Nadat we dan lang zoo teekening na teekening hebben genoten, blijven we gaarne
een wijle stilstaan voor het beroemde Zelfportret ten voeten uit, tentoongesteld door
den heer P. Heseltine (Nr 283), om den schepper zelven van al die wonderen nog
eens te betrachten. Van de tallooze portretten, die hij naliet, is dit misschien het meest
indrukwekkende. Gebezigd, in 1906, voor het affiche der Leidsche tentoonstelling,
is de herinnering er aan als 't ware in ons geheugen gegraveerd. Tot op de helft
levensgrootte gereproduceerd, deed deze simpele schets, in. plaats van op zoo groote
schaal de minste zwakheid te openbaren, de juistheid der verhoudingen, de zuivere
techniek en de wálomschreven uitdrukking nog meer bewonderen. Slechts weinige
teekenaars zouden een dergelijke proef kunnen doorstaan!
Welk een onuitputtelijk document is deze krachtig-eenvoudige opzet van zichzelf,
die Rembrandt ons hier naliet! Stevig als een zeeman staat hij op zijn groote voeten
geplant en met zijn doordringende oogen ziet hij ons onderzoekend aan. 't Is of hij
met de handen op de heupen heen en weer staat te wiegen. Zijn werkpak van alle
dagen, een geenszins elegante hoed, diep over de ooren getrokken, en een groven
gordel, dat is zijn heele toilet. Het gezicht is glad geschoren, de trekken zijn sterk en
scherp omlijnd, de kin, met dicht opéen geklemde lippen, is gekloofd; de zware,
vierkante kop staat stoer op het breede, kort gedrongen lijf.
Evenals in al de teekeningen rondom hem tentoongesteld, is het vooral
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REMBRANDT: ZELFPORTRET.
(Verz. Heseltine Londen).
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de schepper, die hier vóór ons verschijnt, heel levenskrachtig en zeer geéquilibreerd,
rijk, maar niet kwistziek. Wat een verschil hier met de vreugdevolle vruchtbaarheid
van een Peter Paul Rubens! Rembrandt is de onrustige zoeker, die door zijn onderwerp
wordt gekweld, die de uiterste spanning des geestes en een soms bijna pijnlijke
toewijding kent. Alles trekt hem aan, alles is hem problema, alles vraagt een oplossing,
die zijn eigendom is. Het is alsof de eenvoud zelf van sommige onderwerpen, die
slechts weinig verschil in arrangement toelaten (Esther en Ahasverus, Abraham en
Hagar, Christus en de Samaritaansche), hem hebben aangetrokken om er reeksen
van steeds even volmaakte composities voor te ontwerpen. Of was 't misschien een
daad van bevrijding, om zijn geweldigen kop van zware gedachtendrommen te
ontlasten, dat hij al die schikkings- en verbindings-mogelijkheden, vastlei op 't papier?
Schijnbaar eenvoudig en toch vol raadselen, zóo verschijnt ons Rembrandt in de
teekening van den heer Heseltine. 't Is of we op zijn gelaat den weerglans zien van
de om hem heen tentoongestelde werken. 't Is of hij ons daar innerlijk uit staat te
lachen, met die opperste kalmte van zijn houding en het ironische trekje om den
dichtgeknepen mond. En dan denken we aan dien Adam en Eva na den val, bij Fairfax
Murray (No 288), een schets van ongeveer 1645, die door en door modern van
opvatting en tintelend van geest is, waar Eva, als een betrapt en mokkend kind, op
haar duim staat te zuigen, naast Adam, die geheel teneergeslagen, met zijn hoofd
tusschen zijn handen ter aarde zit, terwijl Satan van achter den boom ze beiden
uitsliept. De Jupiter en Antiope, bij Walter Gay (No 370), met het watertandende
satertje, dat op de schoone komt toetrippelen, is in denzelfden geest opgevat.
Maar het Zelfportret van den heer Heseltine, is ondanks de spotachtige houding
van 't hoofd, in den grond toch heel ernstig, evenals de tijden waren (ongeveer 1655),
waarin het waarschijnlijk uitgevoerd is. Rembrandt dompelde zich in die jaren in het
verhaal van het Lijden van Christus, waarvan hij de verschillende stadiën weet weer
te geven met een soort van sobere gruwzaamheid, als had hij zelf die Passie geleden.
Twee sublieme teekeningen, bijna geheel aan elkaar gelijk, maar toch, met hoeveel
fijne, kleine verschillen, onmerkbare, maar toch zoo véel beteekenende veranderingen,
die hier en daar zijn aangebracht (Bonnat en Fairfax Murray): Christus, door de
soldaten bespot, leggen getuigenis af voor de zedelijke hoogte van 's meesters
opvatting en van zijn innig verstaan van de dramatische uitbeelding; Shakespeare's
naam komt ons hierbij op de lippen.
De kunstenaar, die zulke gezichten zag en ze in zulke eenvoudige en aangrijpende
vormen wist vast te houden, mocht met volmaakt recht zich zelf voorstellen in een
houding, die oppervlakkigen hoogmoedig schijnen kan,
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maar die enkel een zeer sterke zelfbewustheid uitdrukt. We voelen het hoe één hij
is met zijn kunstenaarsovertuiging. Om hem heen worden wij zijn geheel eigen
atmosfeer gewaar, die ondoordringbaar was voor de meesten zijner tijdgenooten.
We zijn hier in tegenwoordigheid van een, die de schoonheid voor een groot deel in
de gedachte zag en die door krachtige verbeteringen het mooie van een teekening
aan de juiste uitdrukking m.a.w. aan de waarheid, opofferen kon.
De afbeelding, die deze kolos van zich zelf heeft gemaakt, is voor den nakomeling
een ware les in heldenvereering. We herkennen den Rembrandt, die een zoeker bleek
naar zielkundige waarheden, die als gedrenkt in 't stellige was en zich toch nooit zag
verlaten door zijn koene verbeelding. We vinden hem er in, overal gelijkelijk sterk;
't zij hij een paar varkens bij een stal observeert, waarvan hij 't eigenaardig karakter
uit doet komen, 't zij in presentie van een ouden, gevangen leeuw, van wien hij de
rustige kracht onderstreept, 't zij nog, en dan geleid door zijn eigen verbeelding, in
die landen van het Oosten, waar Abraham de bedroefde Hagar wegzendt met haar
onbekommerd kind, of waar op den rand van Jacob's bron de oogen van Christus
met langen blik de verwonderde Samaritaansche ondervragen.
Parijs, Juni. 1908.
F. SCHMIDT-DEGENER.
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Over eenige Luiksche kunstenaars
(Vierde artikel)(1)
Auguste Donnay
DIT is de eerste Luiksche schilder, die ooit getracht heeft om uiting te geven aan de
ziel van het menschenras, dat verspreid woont aan de oevers, langs de zonnige
hellingen, waar de Ourthe zich traagjes heenwindt als een hagedis, om de bosschen
van pijnen en dennen, die in den winter, tegen een achtergrond van sneeuw, van een
donker-gedempt, bijna zwart-blauw zijn, langs de hooge. strenge rotsen, waar de
nûtons hun holen hebben, in de diepe ravijnen, die enkel door bovennatuurlijke
wezens worden bewoond.
Maar vóor alles is 't van belang om na te gaan welke gebeurtenissen zijn roeping
bepaald hebben en hoe hij een vorm van uitdrukking gevonden heeft voor zijn gevoel.
August Donnay is in 1862 te Luik geboren, als de zoon van een
beeldhouwer-ornemanist, die in zijn vrijen tijd teekende en wel eens een paar
akwarellen waschte. Zoo groeide het kind op in een omgeving van beelden en andere
vormen van plastische kunst. Wellicht werd hij er door een geest van nabootsing,
toe gebracht om met klei te knoeien en papier te bekladden, om net als vader te doen.
Maar dat waren maar spelletjes voor een kwajongen. Verscheiden oude jaargangen
van het Magasin pittoresque, spraken des te meer tot zijn jonge verbeelding, die
vooral op het wonderbare en onbekende was belust en vormden, zooals hij zelf
aanneemt, zijn ziel, want is het niet onmogelijk om de wisselwerking te bepalen van
het bewuste en onbewuste leven in ons zelf?
In het Magasin pittoresque, nadat hij eerst lang de verluchte commentaren had
bekeken, las hij gretig de uitgezochte bladzijden van de meesters der moderne
letterkunde. Maar de letterkundige vertolking der natuur boezemde hem

(1) Zie Onze Kunst, Deel X. bl. 53 en 154; Deel XI, bl. 169.
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toch nog grooter belang in, dan de graphische weergave er van had gedaan en
aanvankelijk scheen hij zelf meer voor de letter- dan voor de schilderkunst aangelegd
en alles wat hij om zich heen zag, bracht hij met de prachtige beschrijvingen van
Chateaubriand, Lamartine en andere dichters in verband.
Aan dat goeie oude Magasin pittoresque, heeft hij altijd een vriendelijke herinnering
bewaard en veel dingen die hij heden tegenkomt, wekken bij hem nog een echo aan
dat lang geleden gelezene op.
Daarna bezocht hij de academie om de beginselen van het teekenen te leeren en
ging tegelijk hij een schildersbaas in de leer.
Voor dat vak had hij niet meer smaak dan om 't even welk ander, maar het lag het
meest binnen zijn bereik. In dien tijd had hij van kunst nog geen helder begrip en
was ontbloot van alle eerzucht. Schildersknecht te worden, was het toppunt van zijn
ambitie. En in zijn onmiddelijke omgeving was er geen om hem te leiden en voor te
lichten. Dus dwaalde hij alleen door het leven heen, schijnbaar door een gril van het
noodlot gedreven, maar zeker geleid door een instinkt, dat het lot der menschen
regelt.
De vader van Armand Rassenfosse, die een huis wou laten opschilderen en
decoreeren, had van Donnay gehoord, liet hem bij zich komen en stelde hem voor
om het werk te verrichten. Hij liet hem vrij om het geheel naar zijn eigen zin te doen.
De jonge man opperde eenigen twijfel aangaande de mogelijkheid om een
dergelijke onderneming tot een goed einde te voeren, maar zijn nieuwe meester, die
een heél besliste en bazige man was, wou van geen tegenspraak hooren. Hij stelde
Donnay geheel gerust, die het overigens heerlijk vond om zich aan zijn eigen
verbeelding over te kunnen geven, in plaats van gangen te marmeren, vloeren te
‘kievitten’ notenhout op elken deuren na te bootsen of eikenhout op een ‘vuren’ kast.
Om de moeilijkheden, die op zijn weg lagen te overwinnen, won hij overal
inlichtingen in, leerde te hooi te gras overal wat, bestudeerde het werk van anderen.
Hij trok zich zoo goed mogelijk uit den slag, en had nu toch al eenige ondervinding
opgedaan, die persoonlijke ervaring, die meer waard is dan eenig onderwijs, omdat
men ze nooit vergeet en ze het volle weten op den juisten prijs doet stellen. Daarna
werd hij voor vast in de decoratie-ateliers van Berchmans aangenomen, ‘pour faire
l'uni’ zooals de Waalsche vakterm luidt. De goeie man, die zich moeite had gegeven
om deze betrekking voor hem op te schommelen, had vergeten er bij te zeggen dat
zijn beschermling ook nog wel wat anders kon. Misschien, wat niet onwaarschijnlijk
is, wist hij 't ook niet.
En wellicht zou Auguste Donnay, die te bedeesd was om ander werk te vragen,
zijn leven lang l'uni zijn blijven schilderen, als zijn baas hem niet eens bij zich had
geroepen en tegen hem gezegd:
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- Ze hebben me over je gesproken en ik weet dat er meer dan een gewone werkman
in je steekt. Ik weet dat je thuis voor je zelf schildert en ze hebben me gezegd dat je
het huis van Rassenfosse hebt gedecoreerd. Waarom heb je me daar nooit iets van
verteld? Breng me eens iets van je werk mee en dan zullen we zien wat er van je te
maken is.’ -

AUG. DONNAY: ‘Sur un sommet’, (ets).

Nu moeten we eerst vertellen dat van af dien dag, Donnay de leergangen in de
Academie voor schoone kunsten ging volgen; daar ontmoette hij de zoons van zijnen
baas: Emiel Berchmans, die reeds blijk van grooten aanleg voor het schilderen had
gegeven en Oscar Berchmans, die tegenwoordig te Luik een zeer geacht beeldhouwer
is. Ze hadden hun vader over hun medeleerling gesproken.
Zondags klom Donnay op de groene hoogten, die hoog de stad omzoomen en
trachtte den indruk dien hij kreeg van de natuur, in waterverf uit te drukken. Dat was
zijn eerste kunst-verloving met zijn geboortegrond.
Hij liet dus zijn baas, zooals deze had verlangd, enkele van zijn studies kijken.
Berchmans, vader, zag dadelijk dat de jonge man voor iets beters dan l'uni bestemd
was en gebruikte hem voor ander werk. Nadat hij eerst gevels had ‘geklad’,
gemarmerd en lambriseeringen beschilderd had, borstelde Donnay nu uithangborden,
plafonds en theater-decors. Op een goeien dag
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werd er zelfs van hem verlangd dat hij paneelen Genre Watteau zou schilderen. De
oude Carpay, wiens werk destijds op hoogen prijs werd gesteld, werd geraadpleegd
en stond voor de goeie uitvoering der bestelling in. Hij hielp den leerling met goeden
raad en lei wellicht ook zelf wel eens de hand aan 't een of 't ander herderstooneeltje.
Maar dat alles voerde August Donnay toch nog niet naar de kunst, die hij heden
beoefent. Nadenken deed hij nog niet. Hij leefde maar voort, zonder eenige zorg
voor den dag van morgen, als een wijze tevreden met zijn lot en ontdaan van alle
eerzucht.
Toch bleef hij de avondleergangen der academie volgen, omdat hij nu eenmaal
smaak voor 't schoone en behoefte aan ontwikkeling had en omdat hij daar jongelui
van zijn leeftijd ontmoette, met wie hij graag omging. Hij was een wees, en zacht
en liefhebbend van aard zocht hij wederkeerig naar een beetje liefde.
De bestuurder der academie, die dwars door de vele onhandigheden,
onvolkomenheden en gebrek aan kennis bij zijn leerling een groote mate van eigen
oorspronkelijkheid had ontdekt, noodigde hem uit om aan den wedstrijd deel te
nemen. Dat was geen kleinigheid om den bedeesden jongen over te halen om mee
te doen! Het ging om een beurs om de onkosten te dekken van een reis naar en een
verblijf te Parijs. De leeraar maakte van zijn gezag gebruik en eindelijk was 't besluit
van den leerling genomen.
Het onderwerp was..... want men verzuime nooit om de stommiteiten van de
onderwerpen der academische wedstrijden of de nog veel grooter stommigheid hunner
pretensieuse titels openbaar te maken:..... De smart van Penelope, bij het vertrek van
Ulysses. Wanneer zal men toch aan de jeugdige mededingers eens onderwerpen
opgeven, die ze in den loop van hun korte, jonge leven, in hun omgeving, kunnen
zijn tegengekomen, die eenigen indruk hebben kunnen nalaten op hun gevoel en op
hun ziel en, in plaats van hun die soort van legendarische of historische blikslagerij
op te dringen, die tot in 't oneindige alles uitpluist, zeeft en zift, en die enkel voert
tot ruitjes trekken, pastiche en imitatie en de individualiteit terugdringt in plaats van
ze uit te doen komen.
Eerst teekende Donnay, Penelope vlak van voren gezien en met 't hoofd gebogen.
Maar die sakkersche Penelope wilde maar niet treurig zijn! Integendeel, ze scheen
in een heel vroolijke stemming, als een vrouw, die zonder 't al te zeer te laten merken
het een heerlijke opluchting vindt, om eens voor een poosje van de presentie van
haar heer en meester te zijn verlost. Het hielp niet of de arme Donnay, keurig met
het puntje van zijn penseel, trachtte om haar tot een gepaster houding te bewegen!
ze stoorde er zich niet aan en voer voort met een opgewektheid te vertoonen, die hier
volkomen misplaatst was.
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De arme jongen vond 't vreesdijk, maar aangezien hij wijsgeerig was aangelegd,
eindigde hij met zich maar in zijn lot te schikken.

AUG. DONNAY: Herfstavond.

- Ik zal de laatste uitkomen dacht hij - nu in vrede dan maar!
Maar omdat hij zich toch een beetje schaamde om met een Penelope aan komen
die niet schreide, maar lachte, haalde hij maar liever de lap over zijn heele stuk!
De tijd voor de mededinging was bijna verstreken, toen hij, om den tijd te dooden,
nog eens weer aan zijn schilderij begon en het gezicht in profiel ging schilderen. En
dit keer zag zijn Penelope er inderdaad lamentabel uit!
Zóo lamentabel dat Donnay Nr 1 kreeg voor uitdrukking en compositie en hij den
eersten prijs haalde, al had zijn stuk qua schildering maar de laatste plaats verdiend.
Dat fortuintje, dat voor hem uit de lucht was komen vallen, heeft hem zijn leven
lang verbaasd!
En dank aan Penelope, kon Donnay, die om zoo te zeggen bijna nooit een voet
buiten de stad had gehad, nu naar Parijs gaan.
Overbodig hier te zeggen dat hij van de eene verbazing in de andere viel... Niet
dadelijk, want er wordt beweerd, hoewel dat een verhaal moet
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zijn, dat het verscheiden dagen duurde eer hij zich verder durfde wagen dan in de
onmiddelijke nabijheid van zijn hotel!
Daar zag hij al wat een kunstenaar zien kan, en deed alles wat men hem verteld
had dat hij moest doen. Zijn gansche tijd bracht hij in museums en tentoonstellingen
door om te studeeren. Zijn herinneringsvermogen werd rijker aan vormen, maar het
onbewuste werkte meer in hem voort dan het bewuste, omdat er nog altijd een groote
verwarring heerschte in zijn geest. Hij snapte nog niet de gevoelszijde der kunst.
Meesterwerken openbaarden zich aan hem nog maar alleen in de volmaaktheid van
hun vormen en lijnen en hij wist geen onderscheid te maken hoegenaamd, tusschen
de verschillende groote kunstperioden. En aangezien hij te bedeesd was om een
anderen kunstenaar om uitlegging te vragen, die hem onmiddelijk op de hoogte zou
hebben gebracht, moest het besef gaandeweg tot hem doordringen. En daar moet
men niet om lachen, want er zijn verscheiden schilders, beeldhouwers, schrijvers,
critici, bij wie het nimmer komt en als Auguste Donnay zich heden nog met genot
den langzamen groei van zijn vorming herinnert, is dit alleen omdat hij er zoo
volkomen de waarde van beseft. Er zijn groote kunstenaars die den goddelijken adem
eerst hebben bespeurd, toen hun baard begon te grijzen!
Is het niet heel eigenaardig dat deze mensch, levend met een zoo heel eigen en
overdreven gevoelig leven, er eerst zoo langzaam toe gekomen is en tusschen de
zielen der meesters die hij zag en zijn eigen ziel de overeenkomst te ontdekken die
hem in staat stelde om te onderscheiden wat er omging in hemzelf? Zijn gevoeligheid
trok een sluier voor zijn oogen. Dat is omdat Auguste Donnay op zijn manier een
primitief is, zooals we straks uit zijn werk zelf zullen aantoonen.
Maar laten we hem niet uit Parijs doen vertrekken, zonder een eind te maken aan
dat verhaal, dat er loopt, als zou hij ten diepste ontmoedigd zijn geweest door den
grooten schilder Alfred Stevens, voor wien men hem een paar woorden van
aanbeveling had meegegeven en dien hij bezoeken ging; het is een betreurenswaardige
gewoonte van onze critici om de heel kleine feiten in het leven van een artist
onnatuurlijk uit te rekken en de kleine moeilijkheden die hij in den loop van zijn
baan heeft ontmoet, als geweldige obstakels te beschouwen, door het nijdig lot tegen
hem opgericht.
Als Donnay in 't eerst door Stevens een beetje buffelig werd ontvangen, kreeg hij
daar later voldoenden uitleg over. De meester van het Lievenheersbeestje en zooveel
andere kleine meesterstukjes, had dien dag net een inval van een paar kladschilders
gehad, die in naam van ‘de Kunst’ bij hem waren komen ‘pompen’. En nu was hij
bang dat zijn nieuwe bezoeker ook een van dezulken was, daarom had hij hem gezegd
dat 't maar beter was een lantaarnopsteker te worden of in oud roest te gaan doen.
Doch een paar dagen
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AUG. DONNAY: Beuken en berken, (ets).
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later, toen hij gehoord had, waarom de jonge Luikenaar bij hem kwam. was hij even
hartelijk, als hij bij hun eerste onderhoud lomp was geweest. En ver van teleurgesteld
te zijn, bracht Auguste Donnay een uitstekenden indruk mee van de ontvangst die
hem te beurt was gevallen.
Overigens laten alleen middelmatigen of beginners zich ontmoedigen. Niels en
niemand houdt degenen, die inderdaad het heilig vuur in zich hebben terug. Donnay
bezat dat toen al in even hooge mate als nu.
Hij kwam in Luik terug en ging weer aan 't werk door al 't andere heen, dat hij
gedwongen was te verrichten, door de vele boeken die hij las, door vele verschillende
andere neigingen hêen zocht hij zich zelf.
Omstreeks dien tijd werd er te Luik opgericht het letterkundig tijdschrift la
Wallonie, dat eenige schrijvers aan de boorden van de Maas en enkele beginnende
Fransche dichters vereenigde. Het was het tijdperk van een strijdvaardig symbolisme,
dat later 't aanzijn zou geven aan een idealiste kunst. Er heerschte onder de jeugd
van toen een heftige reactie tegen Zola's naturalisme. Niet tevreden met zich te
scharen om Mallarmé, pretenteerden enkele nieuwelingen om nog verder te gaan
dan de meester gedaan had. En er bestonden o.a., enkele barokke uitvindels als:
symbolisch instrumentisme. Op kunstgebied zwoer men enkel bij Gustave Moreau,
Burne Jones en de Engelsche prerafaeliten, Botticelli en de Italiaansche primitieven.
Er heerschte een groote zucht naar weten onder de geesten, waarin een verwarring
van ideeën en verwarring van genre was gemengd.
Men meende, niet zonder een schijn van rede, dat de kunsten niet onafhankelijk
zijn van elkaar. Had Verlaine het niet in zijn Art poétique, dat een der hoofdwerken
dezer school blijkt, gezegd:
De la musique avant toute chose
O la nuance seule fiance
.............
le rêve au rêve et la flûte au cor.

En net als de letterkunde verdween in de muziek, moest de schilder en andere plastieke
kunsten opgeslorpt worden in de literatuur.
Het gevaar dezer theorieën voor jonge artisten, lag daarin dat ze verwaarloosden
om de eerste beginselen van hun kunst te leeren, het A, B, C, van hun vak, om het
vreemde met het mooie te verwarren en pretentieuse onwetenheid en grove
onhandigheden te verheffen tot genie.
Donnay werd in 't eerst ook een beetje op dien weg meegesleept. Maar gelukkig
bewaarden hem twee goede geesten: zijn kinderlijkheid en bescheidenheid. De
symbolisten hadden hem niets van hun opgeblazenheid vermogen mee te deelen en
hij voer voort met twijfelen aan zich zelf.
Omstreeks dien tijd werd hij door Armand Bassenfosse in kennis gebracht
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met Félicien Rops. Donnay die eerst erg tegen de ontmoeting had opgezien, werd
dadelijk allerprettigst ingenomen door de hartelijkheid van den meester. Hij was zoo
vriendelijk tegen hem dat hij den moed vond om hem een paar dagen later zijn
teekeningen te laten zien. Rops keek den omslag aandachtig door. Met die zuiverheid
van blik, die hem kenmerkte, lei hij dadelijk zijn vinger op de gebreken er in en loste
ongeveer in deze bewoordingen de questie van de letterkundige schildering op:

AUG. DONNAY: Aankomst te Bethlehem.

- Vous voulez symboliser des idêes? Libre à vous. Le domaine d'un art est illimité.
Mais, plus vous prétendez apporter d'intellectualité à votre oeuvre, plus vous serez
tenu d'en rendre l'exécution parfaite. L'idée passe. Quand elle sera devenu banale et
n'inléressera plus personne, il faut que le tableau lui survive par la beauté de ses
formes, par sa valeur intrinsèque d'oeuvre plastique. Ce ne sont pas vos sujets que
je critique, c'est votre façon de les rendre. Daarin is inderdaad alles gelegen en Rops sprak als man van 't vak. Niemand heeft
meer dan hij intellectualiteit in zijn werken gelegd en al zijn zijn literaire bijgedachten
heden niet meer van hetzelfde belang, blijven toch zijn platen leven, met der goden
eeuwige jeugd. Hun artistiek prestige weegt veel zwaarder dan al de tekstverklaringen
die ze bevatten.
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Auguste Donnay deed zijn voordeel met dezen opvoedkundigen wenk.
En aangezien hij synthetisch is aangelegd, gaf hij zijn vroegere opvattingen niet
op, maar droeg er zorg voor om zijn teekening meer te serreeren.
Puvis de Chavannes had een grooten indruk op hem gemaakt. En hij was heel in
zijn schik toen hij werd belast met de versiering van de villa van den heer Lohest te
Rivage, waar de Ourthe en de Amblève samen vloeien. Voor onderwerp koos hij het
nijverheidswerk even als op een paneel, dat hij doopte: la Fatalité pèse sur nous en
waarop hij twee sintelraapsters voorstelde, gebogen onder hun zware zakken.

AUG. DONNAY: ‘Mai, o mai! Moment blanc de l'année’.
(G. Rodenbach).

Toch geloof ik niet dat we hierin de meest karakteristieke zijde van Donnay's talent
hebben te zoeken. Ik ben integendeel van 't gevoelen van den heer Charles
Delchevalerie, die in 1901 in Wallonia gezegd heeft:
‘Cette page éloquente et généreuse ne donne pas plus que le triptyque; les Trois
âges de la femme, la note décisive de l'art décoratif de Donnay. La précision du
réalisme est néfaste à notre artiste; il ne sait se plier à ses strictes exigences, et c'est
pourquoi il n'a pas obtenu jusqu'ici, dans le portrait, les définitifs succès que lui
assurent les moins objectives de ses oeuvres, celles où sa personnalité peut s'épancher
sans obstacles. Les volets des Trois âges nous montrent, l'un, une fillette promenant
dans un pré de mai, une fleurette au doigts, son inconscience amusée; le second, une
jeune fille adossèe a un tronc d'arbre que nimbe le couchant, et perdue dans son
amoureuse mélancolie; le troisième, une mère allaitant son enfant au bord d'un chemin
creux. Ce tableau est à coup sur intéressant, mais on sent dans le volet de la mère,
que le peintre, opprimé sans doute par une préoccupation immédiate du détail, ne lui
a pas conféré toute la maternelle grâce et l'intensité de sentiments que le sujet
comporte. L'oeuvre décorative de Donnay serait plutôt dans l'extériorisation ferme,
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l'Homme aux poussières, les peintures murales pour l'Hôtel d'Angleterre, Diane,
l'Automne) souvent complétée par une interprétation toute personnelle et infiniment
savoureuse du paysage’.

AUG. DONNAY: ‘La chevauchée de la Damoiselle Magtelt’, (ets)
Illustratie voor ‘Sire Halewyn’ van Ch. De Coster.

Het realisme als réalisme, heeft geen bekoring voor Auguste Donnay, hij geeft de
voorkeur aan poëzie en droomen. Men beweert zelfs dat hij dichter is en dat hij kleine
proza-gedichtjes heeft geschreven, die uiterst teer zijn en fijn van gevoel. Wat hiervan
zij, in zijn kunst blijft zijn inspiratie altijd poëtisch en wekt zelfs de herinnering op
van Nicolas Defrecheux. Donnay
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vertolkt in beelden wat de dichter in kleine verzen heeft uitgedrukt, die de hergeboorte
hebben aangegeven der Waalsche poëzie.
Donnay heeft de definitieve uitgaaf der werken van Nicolas Defrecheux
geïllustreerd en aan niemand was die taak beter toevertrouwd dan aan hem. De
beroemde ‘cramignorn’ L'avez-véiou passer, beschrijft precies de vrouw of liever
het ideale Waalsche jonge meisje, dat Donnay aanhoudend getracht heeft weer te
geven op zijn doek. Het is hier een jonge man die spreekt en voor des lezers gemak
zal ik het vertalen:
- Een zondag toen ik bloemen plukte in onzen beemd, zag ik een mooie jonkvrouw
bij me stilstaan, ah, ah, ah, di hèm, l'avez véiou passer? (zeg me: hebt ge haar zien
voorbijgaan).
Ze had een huid blanker dan het veld-madeliefje en haar oogen waren blauwer
dan de hemel in den zomer. Haar haren waren van de kleur van het korenveld en ze
had de schoentjes kunnen aantrekken van een eerste kommuniekantje. Het gras was
niet eens platgedrukt, waar ze overheen was gegaan.
- Ik ben verloren geloopen, zegt ze, help mij terug op den weg.
- Ik zal u vergezellen, zegt hij.
Hij geleidde haar tot aan den ingang der groote wouden. Daar bedankte ze hem
en slankjes en vlugjes vervolgde ze haar weg. Er is geen ander slot, dan dat verdwijnen
van de verschijning. Maar de jongeling zoekt de vluchtige overal, want sedert hij
haar zag, weet hij wat minnen beteekent.
Zoo vervolgt Donnay desgelijks een ideale figuur, die zich vermengt met den
bodem zelf van 't land van zijn geboorte. Deze ziel eigenlijk is 't alleen die hem
inspireert. Zij is 't, die bij hem dezelfde functien vervult als het mysticisme en het
geloof bij de Italiaansche, Fransche, Vlaamsche, en Waalsche primitieven. In haar
stelt hij alleen belang en daarom passioneert hij zich niet voor de verscheidenheden
in het type mensch, die het realisme hem zou kunnen bieden. Dit geeft wellicht aan
zijn figuren een zekere gelijk- en eenvormigheid, alle eigen kijk op de dingen heeft
haar keerzij, ze heeft haar gebreken en haar deugden, maar hier vergoedt ze haar
gebreken door zulk een essentie van oorspronkelijkheid, dat we er niet langer aan
denken om hem zijn gebrek aan verscheidenheid te verwijten.
Auguste Donnay heeft verscheiden schrijvers van Waalsche gevoelsuitdrukking
geïllustreerd. De Pommier enchanté, van Alfred Lavachery, Dit un page, van Edmond
Rassenfosse, Jeux de coeur, van Maurice des Ombiaux, la Besace, van Leon Donnay.
Tevens verluchtte hij l'Almanach des Poètes, en maakt hij teekeningen voor den
Mercure de France. Maar in Wallonia triomfeert hij. Hij heeft dit tijdschrift der
volkstraditie met hoofdjes, beginletters en culs de lampe van een onvergelijkelijke
bekoring gevuld. Men mag zonder
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overdrijving beweren dat niemand zooals hij gevoel heeft gehad voor dingen van 't
gezin, folklore en legende.

AUG. DONNAY: Ex-Libris.

‘Voyez’ Charles Delchevalerie, ‘la marque de la revue, tout le passé des contes
bleus revit en ce dessin d'une si rare saveur familière. “Ès l'Coulèye”, sous le manteau
orné d'un Cavelot de la cheminée, l'aïeule emmitouflée en son châle à franges, coiffée
du noret â fleurs, a interrompu la soquette qu'elle prolongeait contre le haut dossier
de son fauteuil. Requise par ses petits-enfants, une fillette blonde et joufflue, un
espiègle valet aux cheveux en brosses, de leur narrer quelque légende pleine de
merveilles et dont elle ignore ellemême l'origine, elle s'est exécutée, et voici qu'elle
anime et tient pour véridique, la fable dont elle détaille les épisodes. Attentifs les
mioches se pressent contre ses genoux, cependant que leur mère, sérieuse, les
entourant de ses bras dans un geste d'inconsciente maternité, suit, elle aussi, le
déroulement du conte qui la ravit jadis dans son enfance déjà lointaine, quand il
tombait des lèvres d'une autre aïeule en allée. Un archaïsme exquis et sûr nuance
cette petite scène: c'est le vieux chat, bête amicale et qui semble écouter comme ses
maîtres, le brocalî dans un coin de l'âtre, le crasset suspendu, qui verse sa fumeuse
lueur sur l'intimité du décor. En quelques centimètres carrés, Donnay, avec une
gravité si tendre qu'elle en est lancinante, a fait tenir toute la poésie de la tradition,
il a matérialisé, pour ainsi dire, l'attrait de la fiction séduisant, à travers les générations,
l'esprit même de la race. Pour peu qu'on ait le culte des choses anciennes, il est
impossible de n'être pas ému par cette minuscule vignette’.
En zie dan zijn Spinster, zijn Herder die zijn kudde op den hellenden afgang der
heuvelen bewaakt. De Stofman, of, zooals men in andere streken zegt, de Zandman,
die de kindertjes zand in de oogen strooit. Zie ook zijn terugkeer van 't Hooien, met
de Hooiers en de Hooisters. Boven op de triomfkar zit parmantig een bauchelle met
haar hark. Naast haar bekraait een haan in extase, de glorie van den ten einde
spoedenden zomerdag.
En zie dan ook nog dien Toovenaar, die het zwarte kieken den hals omwringt.
Alles wat bij ons op 't land overbleef aan poëzie en wat hij bij mondelinge
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overlevering op kon vangen, heeft Donnay weten uit te drukken in enkele trekken
van alleruiterste soberheid.
Men heeft gezegd dat schoonheid hoofdzakelijk in uitsparen bestaat. En dit is er
het bewijs van! Rekening houdende met de typografische noodzakelijkheden, heeft
Donnay enkel de hoofdlijnen geschetst en deze overweging heeft hem er toe geleid
om de syntese te zoeken, om zich enkel bezig te houden met haar. Eenvoud en
juistheid kenmerken elk zijner teere huiselijke tooneeltjes, die toch zoo edel en
bevallig zijn, want nooit heeft de minste vulgariteit deze reine ziel aangeraakt, die
in de buitengewone mate doortrokken is met den fijnen geest van het Waalsche ras.
't Is zelfs zoover gekomen dat zij die belangstellen in de dingen van 't verleden,
de Waalsch-Luiksche folklore niet langer vermogen te scheiden van de grafische
commentaren van Auguste Donnay. Hij heeft een genre geschapen, waarin hij
onmiddelijk het meesterschap heeft bereikt. Wanneer er eens een kunst zal bloeien
die haar wortels geheel geschoten heeft in den Waalschen grond, die geheel Waalsch
is in gevoel en uitdrukking, zal, hieraan valt niet te twijfelen, Donnay er de vinder,
de initiateur van zijn.
Tot nu toe, laten we hier vooral nadruk opleggen, heeft Donnay nog nooit een
vrije manier of gelegenheid gehad om uitdrukking te geven aan zijn eigen concepties.
Hij werkt hoofdzakelijk volgens toevallige bestellingen en de bestelling engt hem
in en houdt hem terug. Maar dit laat hem vrijwel koud. Hij slaagt er toch in om er
zijn geheelen droom in neer te leggen. Waren de omstandigheden anders geweest,
hij zou, in plaats van de legende binnen enkele centimeters vierkant voor de versiering
van een boek in te sluiten, ze in groote decoratieve paneelen, zooals zijn prachtige
Diana verder hebben ontwikkeld. Moeten we dit betreuren? Hoegenaamd niet! We
zijn er van overtuigd dat de kunstenaar nog niet 't hoogtepunt van zijn rijpheid bereikt
heeft. Het fijne gevoel, dat hij heeft voor de toepassing der hulpmiddelen op het
sujekt, het geheel zich toeëigenen van zijn bronnen, is niet een der minst interessante
kanten van zijn persoonlijkheid. We mogen nog veel verwachten van den man, die
van eenvoudig werkman, zich tot den rang van kunstenaar heeft verheven en die zijn
kleinste als zijn groote werken met een hooger leven heeft bezield.
Auguste Donnay is ook een landschapschilder en heeft zich vooral aan de Ourthe,
den wilden Ardenschen bergstroom gehecht. Hij heeft hem niet weergegeven in zijn
details, ik bedoel dat hij om van de schilders dieventaal gebruik te maken, geen
stukwerk heeft geleverd. En hieruit kan men, in aansluiting met het voorgaande,
gemakkelijk afleiden, dat hij er veeleer de een of de andere dichterlijke synthese in
zocht, de steeds wisselende, maar steeds getrouwe uitdrukking van een soort van
mystieke liefde voor zijn moedergrond.
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AUG. DONNAY: Woudzoom, (ets).

Menschen die graag generaliseeren en een beetje chauvinistisch zijn aangelegd,
hebben wel eens beweerd dat de Waal geen colorist is. Al heeft Luik tot heden nog
geen schîlders voortgebracht, mag men daaruit toch geen zoo absolute regel afleiden.
Luik is een grijze stad, overdekt door den rook harer vele fabrieken, waar zelfs 't
groen door 't kolenstof dof wordt gemaakt. De kunstenaars, die altijd achter de muren
der oude stad opgesloten zitten, kunnen niet zonder valsch en uitdrukkingsloos te
worden, in de zelfde tonen schilderen, als zij die hun ezel in de vette, weelderige
vlakten van Vlaanderen
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kunnen neêrzetten. Zoo is 't ook lang geweest met Auguste Donnay. Zijn kleur kwam
ons een beetje conventioneel voor. Voor zijn losse doeken, die hij op zijn ezel had
staan, had hij nog te veel den toon zijner muurschilderingen in 't hoofd. Sommige
van zijn schilderijen leken op een stuk van een oud tapijt.
Zijn liefde voor de Ourthe heeft hem genoopt om zich aan de oevers van het
riviertje te vestigen. Hij is uit Luik weggeloopen om te gaan wonen midden in de
vrije natuur. En de natuur is een heel veeleischend liefje, dat zich enkel aan hem
geeft, die niemand buiten haar bemint.
Sedert Donnay alle verschillende schakeeringen opmerkt van het uur, van de
verscheidenheid der dagen, maanden en seizoenen, heeft hij zich ontdaan van die
gelijkvormigheid, waartoe een glanslooze atmosfeer hem noopte. Zijn stukken werden
verrijkt door een verscheidenheid en een trilling van licht, die ze vroeger nooit hadden
bezeten.
En wie zou zich hierover kunnen verwonderen?
Er heeft nooit een echt groot landschapschilder bestaan, die niet buiten op het land
gewoond heeft. Anderen die getracht hebben om de natuur weer te geven van uit hun
atelier, na korte uitstapjes ‘naar den buiten’ hebben nooit blijvend werk gemaakt.
Men omvat niet met zulk een gemakkelijkheid de nog onbekende aspecten der
waarneembare wereld.
Er leven bij ons maar weinig kunstenaars, die als Donnay een architecturaal gevoel
voor het landschap hebben gehad. Daardoor ook behoort hij wel geheel tot zijn eigen
land van bergen, rotsen en valleien, van dat ras, dat op den harden rotsgrond bouwde,
met een bekoring zooals men die nergens meer vindt.
Op elk van 's meesters verschillende doeken, ademt men de atmosfeer van 't
sprookje of de legende, elk zijner stukken heeft 't aantrekkelijke van een fabel. Perrault
had er ons den weg getoond dien Klein Duimpje volgde. We zien het bosch, dat
Roodkapje door moest toen ze den wolf ontmoette, we voelen er de nabijheid der
wilde dieren, waarvan men bij het vuur vertelt.
In het sneeuw bedekte dal, waar de dennen staan als blauwzwarte vlekken, waar
tegen het einde van den dag de daken zachtjes rooken, zien we St Jozef zelf, die naar
den weg vraagt en de Heilige Maagd, die een oogenblik op zijn timmerkist is gaan
zitten uitrusten. Een klein manneken in een zwarten mantel, wijst hem den weg naar
Esneux en de hond, op zijn staartje gezeten, luistert aandachtig naar hun gesprek.
Het schijnt niet te gewaagd om te beweeren dat Donnay een geheel nieuw landschap
geschapen heeft vol, tot hiertoe geheel onbekende ontroering.
Voor hen die in het technisch deel der kunst belang stellen, deelen we mee dat
Donnay altijd met Raffaelli-krijt werkt. De aanblik van dit land met de wijde
horizonten, verandert even vaak als die van de zee. Om die in al hun
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bewegelijkheid, in hun altijd vervluchtigende grilligheid te grijpen, moet men er
gelijk met de teekening toon in brengen en die teekening moet smetteloos zijn. Om
zulke juist omlijnde vormen, in zulk een steeds bewegende en veranderende belichting
weer te geven, kan er niets worden overgelaten dan het toeval. Elk trekje is van het
hoogste gewicht. Door het Raffaelli-krijt is hij in staat om op 't gewenschte oogenblik,
met de noodige snelheid te werken, om het beslissend moment in de vlucht te grijpen.
De handen van den schilder der Ourthe, verrichten er wonderen mee.

AUG. DONNAY: Het Ourthedal te Mèry.

Auguste Donnay is, zooals ik reeds zei, op zijn tijd ook dichter. Hij heeft, zonder
daarom onfeilbare leerstellingen te willen verkondigen, dikwijls zijn eigen
denkbeelden over Waalsche kunst gepubliceerd. Ze zijn als een commentaar op zijn
eigen werk.
- ‘Het is een blauw land’ zegt hij ‘mijn land, waar de oerkrachten zich als bevredigd
openbaren, waar de vorming der aarde zichtbaar wordt, waar de verschillende lagen
der zenkrechte, waterpaslijnige of grillig verdraaide rotsen, ons van de langzame,
steeds veranderende vormingen van den bodem verhalen.
‘Het menschenwezen schijnt verloren in dit landschap, het behoort er ook niet
logisch bij: oneindig klein komt hij ons voor naast de getourmenteerde lijnen van de
toppen der bergen en verdwijnt in de vallei.
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‘Patenier en Bles zijn onder de eersten geweest, die dit, evenals hij, zoo hebben
begrepen. Zij hebben den eigenlijken aanblik van de aarde ontdekt en hun
legendarische geologie is niets anders dan de bewonderenswaardige synthese van
een peinzend en wel overdacht visioen.
‘Ze hoorden de groote ziel van de aarde spreken, die het verspreidde leven der
menschen omsluit.
‘De algemeene aanblik van het Walenland, zoo snel verschillend en spoedig
veranderd, zoo wisselend in het spel van het licht, eigent zich niet voor de rust of de
regelmaat van een enkele gedachte.’
Te Méry, tusschen Tilff en Esneux, heeft Donnay zich zijn woning gekozen. Als
ge een kleinen, stevig gebouwden man tegenkomt, met een mooien Assyrischen
baard, dien hij traag, met streelend gebaar, liefkoost, dat is hij. Zijn kastanjekleurige
oogen zijn tegelijk droomerig en open als de hemel, die hij geschilderd heeft, een
glimlachje vlot traag om zijn lippen. Een groote goedheid straalt van dat gezicht, dat
door een hoog geloof verlicht wordt en door een uiterst verfijnde intelligentie bezield
en in zijn hart draagt hij de schatten van de Wijzen uit het Oosten.
Hoewel hij reeds van af zijn eerste werk ons de maat zijner oorspronkelijkheid
deed kennen, heeft hij zich toch slechts langzaam gevormd. Hij assimileert zich niet
gemakkelijk. Eer het bij hem tot grafische uitdrukking komt, moet het denkbeeld
eerst lang bij hem bewerkt - gekneed worden en rijpen. Zijn aard verlangt dat hij
alles aanhoudend herscheppen zal, daarom heeft elke lijn bij Donnay de waarde van
een gewetensopenbaring.
Uit hoofde hiervan mag ik bevestigen, wat ik hierboven heb gezegd, dat hij ons
nog niet de volle mate heeft gegeven van een talent, dat ons in de toekomst nog
belangrijker, nog meer beslissender werken belooft.
MAURICE DES OMBIAUX.
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Berlage's meubels
TOT een van de oudsten onzer jonge Ambachts- en Nijverheidskunst-beweging, tot
een van de eerste en beste voorgangers, op dit gebied, die nog steeds met onverflauwde
kracht voortwerkt en op den eenmaal ingeslagen weg met beslistheid voortgaat is de
algemeen bekende architect H.P. Berlage. Een levensbeschrijving en historisch
overzicht van het werk van Berlage zal ik in dit opstel niet trachten te geven. Dit zou
een uitvoerig werk vragen. Daarbij zou niets achterwege mogen blijven, en zoowel
van zijn leven, zijn studietijd, zijn werk van vroeger, en van het keerpunt in zijn
kunstopvatting moeten verhaald worden, om een duidelijk beeld te verkrijgen van
den tegenwoordigen arbeid van dezen kunstenaar.
Dan zou moeten verhaald worden van zijn reizen en zijn beschrijvingen daarvan,
van zijn letterkundigen arbeid in verband met architectuur en gebruikskunst, waardoor
zijn denkbeelden duidelijker nog in zijn werk op architecturaal en gebruikskunst
gebied zouden uitkomen.
De toekomstige kroniekschrijver van dit rijke kunstenaarsleven, zal daarbij den
gouden draad die door al dat velerlei werk heen loopt, duidelijk kunnen laten
uitkomen, zonder zich eenig geweld te behoeven aan te doen. Dit leven te beschrijven
zal zeer zeker een mooie, leerzame en voldoeningschenkende arbeid zijn, want het
streven en bewegen van een kunstperiode zal daar van zelf in besloten liggen.
Toen Berlage zijn werken op historisch Renaissance gebied vaarwel zegde, en dit
als een afgesloten periode van zijn leven achter zich liet, moet daar een geweldige
worsteling aan vooraf zijn gegaan, waardoor de loutering kon plaats hebben, waarvan
zijn werk na die Renaissance-periode getuigde.
Mochten in de aanvang van de nieuwe periode, nog af en toe enkele reminisensen
aan bestaande stijlvormen zoo hier en daar in zijn werk zich vertoonen: meer en meer
weet hij zich daarvan te zuiveren, en beslist zijn weg op eigen beenen vervolgen.
Bijna iedere eeuw heeft haar eigen vormenspraak gehad, dat moet ook
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onze eeuw hebben. Deze stelling heeft als regel gediend, waardoor den weg werd
aangegeven, waarop hij zich voort beweegt.

Afb. 1. - H.P. BERLAGE. Schrijfbureau in eikenhout met geelkoper beslag.
Uitgevoerd door 'T BINNENHUIS, te Amsterdam.

***
Uit het hierbij afgebeelde werk van meubelkunst, spreekt dat principe zeer duidelijk.
Geen der afgebeelde meubels heeft reminisensen aan vroegere stijlvormen, en toch
zien wij er den voortbouw in, op der eeuwen kultuur. Het zou dwaasheid zijn, te
veronderstellen dat hij deze ontwerpen zóo had kunnen maken, zonder ernstige studie
van de oude stijlvormen. Toegerust met grondige kennis van de kunstontwikkeling,
zal 't pas mogelijk zijn, zonder gevaar voor stranding verder te gaan. Men zal daardoor
leeren wat wel gedaan, en wat vermeden moet worden. Wat van blijvende waarde
is, en wat slechts van voorbijgaande smaak, luim of mode is: wat persoonlijke uiting
is, of wat tot het gemeenschappelijke behoort, wat mede zal werken tot de verkrijging
van een eigen vormenspraak. Door de studie van de bestaande stijlvormen zal men
zich kunnen toerusten met een helderen kritischen blik, en een duidelijk begrip, zoo
noodig om zelf goede kunstwerken te kunnen maken.
Daardoor zal men zich leeren beheerschen, en spaarzaam zijn met het
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tegelijk toepassen van gevonden vormen. ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’.
Berlage doet zich door die ‘Beschrankung’ als de kunstenaar kennen. Nimmer zijn
zijn meubels, noch is zijn architecturale arbeid, overladen. Spaarzaam weet hij als
de rechte meester zijn motieven te beheerschen en daardoor juist rijk aan te wenden.
De schrijfbureau (afb. 1), doet ook daardoor zoo voornaam aan. Er is niets te veel
en niets te weinig aan. De hoofdvormen, uit de noodzakelijkheid van het gebruik
geboren, zijn in schoone verhoudingen tot één harmonisch gehéel gebracht. Hoeveel
mooier doet deze eenvoudige schuine opschuifbare klep aan in vergelijk met de
vroeger algemeen gebruikelijke cylindervormige geplakeerde op een waaier
ronddraaiende klep.

Afb. 2. - P. BERLAGE.
Schrijfbureau (zie af b. 1) open. Uitgevoerd door 'T BINNENHUIS, te Amsterdam.

Hoe juist zijn de gesneden versieringen in overleg met den beeldhouwer Hack, op
de paneelen en de leggers aangebracht. Hoe een voornaam meubel is het door de
mooie verhoudingen van de afmetingen geworden, waaraan te werken een waar genot
voor den bezitter moet zijn. Afbeelding 3 geeft van het snijwerk, dat zeer geslaagd
mag heeten, een duidelijker beeld. Eenvoudig doch schoon is het ornament in
overeenstemming met de geaardheid van het eikenhout gecomponeerd. Geen enkele
verzwakking. Met eenvoudig min
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diepe steek is door de bizondere inzet daarvan een mooie reliefwerking verkregen.
Het paneel, is in volle waarde paneel gebleven, even als het raamhout, van zijn
krachtige hoedanigheid blijft getuigen.

Afb. 3. - H.P. BERLAGE Amsterdam.
Deel van de schrijfbureau. Uitgevoerd door 'T BINNENHUIS, te Amsterdam.

Het raamhout aan alle meubels van Berlage is steeds z.g. ‘koud vergaard’. Dat wil
zeggen: de dorpels en stijlen staan rechthoekig op elkander, en zijn met pen en gat
in elkander vergaard, terwijl dwars door de pen een opsluitnagel is gedreven. Hierdoor
berust de verbinding dus niet alleen op de lijm, doch blijft ook na het vergaan daarvan
het raamwerk stevig in elkander bevestigd.
Ten onrechte wordt in de kortelings verschenen catalogus van de meubelen in het
Nederlandsche Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam, door den opsteller
van de inleiding, het verstek, d.w.z. een verbindingsnaad die van de dorpels en de
stijlen diagonaal verloopt dus onder een hoek van 450, voorgetrokken boven de eerste
omschreven verbindingswijze.
Uitzetten en krimpen blijft hout bijna altijd doen, althans zoolang er zich op het
hout nog geen isoleerende laag heeft vast gezet en de opperhuid van het hout verhard
is. Bij het minste krimpen van het hout, trekt het verstek al licht open en maakt niet
alleen een onaangenamen slordigen indruk, maar
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Afb. 4. - H.P. BERLAGE.
HUISKAMER TE ENKHUIZEN, IN GROUW GEBEITST EIKENHOUT.
BLAUW EN GROEN GESTREEPTE MOQUETTE BEKLEEDING.
UITGEVOERD DOOR ‘'T BINNENHUIS’ TE AMSTERDAM.
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verzwakt bovendien in hooge mate de soliditeit van het raamwerk. Dat het verstek
zoo veel fraaier staat, kan niet gezegd worden. In ieder geval geeft de ‘koud vergaarde’
verbinding een veel krachtiger indruk en is ook inderdaad veel sterker.
Dat ik over de verbindingswijze, een wat uitgebreide technische beschouwing
hield, zal men mij wel willen vergeven. Hij oplettende beschouwing zal men begrijpen
dat juist dergelijke details veel tot het bizondere in het karakter van het meubel
bijdragen. Deze en dergelijke technische factoren, spreken een zeer ernstig woord
mede, bij de samenstelling van de ontwerpen des kunstenaars. Daardoor zal hij zijn
vormen zóo moeten concipiëeren, dat ze aan de hand van die gestelde technische
eischen uitvoer zijn. Makkelijker is het natuurlijk zich daar niet aan te storen en zich
slechts aan de uiterlijke verschijning te houden, en de technische vragen over het
hoofd te zien, en daarvoor den uitvoerder, den maker te laten zorgen. Is zulk een
gebruikskunstenaar echter wel kunstenaar te noemen?
Juist door de inachtneming van de technische eigenschappen van de materialen,
zullen verbindingen en vormen ontstaan; en de geheele compositie van het voorwerp
een eigen uitgesproken karakter verkrijgen.
***
De eikenhouten huiskamer van den Heer G. Tamson te Enkhuizen, zie afb. 4, waarvan
de stoelen met een donker blauw met groene gestreepte moquette bekleed zijn, getuige
dat met de door Berlage ontworpen meubels een intiem gezellig interieur te verkrijgen
is.
Deze kamer draagt een besliste, en gelukkig doorgevoerde schoonheid.
Merkwaardig is het dat de mooie perzische kleeden van een bekend
schoonheidskarakter, zich zoo goed aansluiten. De goede eigenschappen van beide
kunstuitingen verdragen zich en werken mede tot die eene schoonheidsaandoening
waardoor wij ons in zulk een vertrek behagelijk gevoelen. De warme, bizonder mooie
harmonische kleurengammas van deze karpetten, gelegd op een rustig fond doen
heel wat aangenamer aan dan het kleed dat in de kamer van Mejuffrouw Hingst (zie
afb. 5 en 6), de vloer dekt. Dit is een nagemaakt Perzisch kleed uit vroegere tijd van
de Deventer-fabriek, wel is waar solied, in dit geval helaas te solied, fabrikaat, doch
van een onaangename bonte kleuren factuur. Het is dan ook jammer dat dit tapijt die
overigens zoo mooie in mahoniehout betimmerde kamer ontsiert. De
wandbetimmeringen, de groote boekenkast en het buffet met liftkast aan de linkerkant,
zijn naar ontwerpen van Berlage, evenzoo de gaskroon(1).
De profden aan het raamhout van de betimmeringen en de kasten zijn

(1) De villa waarin deze kamer zich bevindt is door Berlage ontworpen.
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op deze wijze aangebracht, vrij wat mooier en rationeeler dan de aangeschaafde of
aangeplakte profilen zooals men dat zoo vaak aan meubels ziel.

Afb. 6. - H.P. BERLAGE.
Huiskamer te Amsterdam in donker gebeitst dof mahoniehout; links aan het buffet is een liftkast.
Uitgevoerd door ‘'T BINNENHUIS’, te Amsterdam.

Met in achtname van de zooeven aangehaalde koudevergaring, is door het aanbrengen
van deze profilen een buitengemeene distinktie rijke versiering
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verkregen. Het mooie donkerkleurige mahoniehout ontvangt daardoor vele
zacht-blauwe glimlichten die aan het geheel een innig intieme-gezellige stemming
geven, en aangename kleurwerking teweeg brengt. Een kleurwerking, waarvan door
sommige binnenhuis-schilders zoo heerlijk verhaald kan worden, als op hun
schilderijen die prachtige glanslichten op de donker kleurige meubels zijn aangebracht.

Afb. 7. - H.P. BERLAGE.
Ontvangkamer te Amsterdam, in donker gebeitst dof Mahoniehout. Donker blauwen trijpen bekleeding,
Uitgevoerd door 'T BINNENHUIS, Amsterdam.

Het snijwerk van deze meubels is van bescheiden werking. Het steeds herhaalde
motief op eenvoudige wijze in het hout gesneden, geeft net voldoelde verlevendiging,
zonder al te groote aandacht te vragen, en daardoor te vermoeiën.
Als deze kamer gecompleteerd zal zijn en de nu nog aanwezig zijnde vreemde
elementen eruit verdwenen, kan dit een mooi compleet kunstwerk van Berlage worden.
De derde afbeelding (zie afb. 7), van kamer in deze serie is die van een donker
mahonie-ameublement in een oud koopmanshuis, aan de Prins Hendrikkade, van de
familie Fentener van Vlissingen. De wanden zijn van een warm bruin behang voorzien,
terwijl het tapijt en de stoelbekleedingen in hoofdtoon een groenachtig-blauw hebben.
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Afb. 5. - H. P BERLAGE.
HUISKAMER TE AMSTERDAM. IN DONKER GEBEITST DOF MAHONIEHOUT.
UITGEVOERD DOOR ‘T BINNENHUIS TE AMSTERDAM.
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Door het bij de deur plaatsen van de hoekbank is de tamelijke lange en smalle kamer
op gelukkige wijze gezelliger van afmeting en indruk geworden. De achterwand van
deze bank, n.m. het vrij in de kamer komende deel is benut voor boekenkast ruimte.
Daardoor is het anders, uit den aard ietswat eentoonige achtervlak op aangename
fraaie en nuttige wijze aangewend.
De crapeaux gewoonlijk als een wel is waar in het gebruik zeer verlokkende
gemakkelijke zittingbiedende stoel zich voordoende, doch terwille van dat gemak
vaak tot een vormelooze massa kussens die op onverklaarbare wijze recht overeind
blijven staan, vergroeid; is hier met dezelfde gegevens voor het behagelijke en het
gemakkelijke op heel wat juister wijze gebouwd. Berlage laat zien hoe en waaruit
het zitmeubel bestaat. Het noodzakelijke regelgestel, dat onder de schijnkussen
crapeaud evengoed aanwezig is, is hier tot een mooi werkende lijnen samenstel
zichtbaar bewerkt. Door dat het houtwerk hier en daar tusschen de stof door zichtbaar
is, is tegelijk een mooie kleurwerking verkregen.
Het geheele vertrek draagt een zeer intiem en gezellig karakter, en herinnert, zonder
dat van reminisensen aan bestaande stijlvorm sprake is, aan onze oud hollandsche
gezellige vertrekken.
V.D. B.
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Rotterdam
Rotterdamsche kunstkring tentoonstelling van hedendaagsche Hollandsche
schilderkunst (12 Juli-12 Augustus)
Waarom deze tentoonstelling een ietwat duffen indruk op me maakte, is me zelf niet
duidelijk. Want al is het waar, dat ze niet representatief was, dat dus sommiger werk
niet domineerde, zooals het behoorde en relief en schakeering in het geheel bracht,
- er waren aan den anderen kant belangrijke en fraaie dingen genoeg, om den
beschouwer te boeien. Maar of de matheid van datgene juist, waarvan kracht moest
uitgaan, zich als een onzichtbaar waas over alles verspreid had, een zeer helder beeld
van onze hedendaagsche kunst gaf deze verzameling niet. Het bleef alles zoo'n beetje
op een afstand en de waardeering kan dus ook niet anders dan koel en gereserveerd
zijn. Enkele aanteekeningen mogen hier volgen.
Van Allebé een keurlijk, fraai-kleurig portretje; van Bauer een voortreffelijk, rijp
Vrouwen figuurtje, naast twee dingen in zijn gewone genre. Mevr. Bisschop-Robertson
had een Stilleven met een flesch augurkjes, bijna in hetzelfde gamma als dat, wat zij
onlangs op de expositie der Rotterdamsche Schilders had, maar van minder deftige
kwaliteit. De Avondstemming van De Bock behoort tot zijn minderwaardig werk.
Van Bosboom vier stuks. De kleine Kerk te Trier is wat bruin in de schaduwpartijen,
maar schitterend-licht van achtergrond; de Kerk te Delft is voortreffelijk van
stofuitdrukking.
Breitner. Wat er van hem aanwezig was bleef beneden zijn beteekenis. Het
Kanonschot is het best; in het groote stuk Kaaiwerkers zijn mooie brokken, maar het
geheel is niet hecht genoeg. Van Gabriël een Polderlandschap, hetzelfde sujet als in
het Museum Boymans, maar veel blanker en zonniger moment; een Sluisje, dat
eenigzins uit zijn gewone factuur valt; een fijne Morgennevel (1866), een klein
schilderijtje, maar van een aantrekkelijke breedheid. Vincent van Gogh's Landschap
(la Charrette bleue) onder den staalblauwen provençaalschen hemel is van een klare
koninklijke wijdheid, die toch door weinigen geëvenaard wordt. Bij Hart Nibbrig
blijft het procedé zich nog altijd te veel opdringen; de schaduwen zijn zijn zwakke
zijde. Van Jozef Israëls een goed Oud Vrouwtje en een vroolijk, blank Spelende
kinderen. Een Wachtend Vrouwtje daarentegen zoo groene-zeeperig en oubakken
van kleur als ik nog zelden van hem gezien heb; van Isaäc drie goede fijne
figuurstukjes, waarvan Bois de Boulogne het bekoorlijkst. Kamerlingh Onnes; het
met kleuren volgepropte portret der opdrachtige bejaarde dame kan me niet behagen;
beter is het blanke jongensportret.
Jaap Maris. Een Stadsgezicht met zeer discrete kleuren en Badende Vrouwen, waar
in donker groen de matte naakten een eigenaardige charme hebben. Van Thijs een
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het kleine Drielsche Veer het fijnst en zuiverst lijkt. De Koeien in Morgennevel zijn
veel te
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bont en blauw. Mauve was voortreffelijk te zien. Een zilverblanke Moestuin van de
beste kwaliteit en een Koehoedster in het koren, beide een lust voor de oogen. Van
Meiners een paar van zijn voortreffelijke Stillevens, van Albert Neuhuys een Ziek
Kind, van David Ovens een Stilleven, dat maar matig is. Geo Poggenbeek met een
Koeienlandschap, dat heel dicht bij Mauve staat, maar een nuance gefonceerder is.
Tholen's Schokkers op de Zuiderzee is goed werk, maar niet overtuigend; Broek in
Waterland van Toorop is rauw van kleur en zwak van stemming.
Verster. De Rozen zijn zeer deftig en schoon van kleur. De Eieren in bakje blijven
het uithouden; in de Tomaten schreeuwt het rood toch wat. De Doode Roek is te vlak
gehouden en niet sterk van stofuitdrukking. Van Voerman twee merkwaardige,
conscientieuse schilderijen, die echter geen van beide geslaagd lijken. Van
Weissenbruch diverse goede dingen: een stille Poldervaart met waterlelies onder
loodzware buien, een tintelend Korenveld en een soberkleurig Schuin interieur;
Wiggers met een goed Maanlandschap en twee onberispelijke, maar zeer
onverschillige Stillevens; Witsen met Oude Huizen te Dordrecht, een bekend maar
steeds belangwekkend motief. De Oost-Indische Kers van De Zwart is voortreffelijk.
Overigens waren vertegenwoordigd Van Daalhoff, Haverman, Ed. Karsen, Mesdag,
de Moor, Van der Valk, over wier werk niets bijzonders op te merken viel.

Kunsthandel Reckers
Eveneens werken van Hollandsche meesters, in wier gezelschap echter een
Fantin-Latour geslopen was. Het is een allegaartje, loopende van vlijtig
teekenmeesterwerk tot het superieure; over het algemeen echter ordentelijke
middelmaat. Een enkele maal een kleine verrassing.
Van de ouderen vallen te vermelden: Gabriël (twee stuks), waarvan éen met sterke
blauw-en-witte lucht; Th. de Rock, Weide van Oranje Nassau's Oord, een oude
kennis, dien ik met genoegen terug zag; Blommers, Interieur, in zijn even-geoutreerde
teekening curieus naar Vincent zweemende. Een goede Albert Neuhuys; Toorop,
Haverman, Jozef Israëls geven tot geen bijzondere opmerking aanleiding. Van Isaäc
Israëls een pikant Jodinnetje; van Weissenbruch een Interieur, van voorname kleur;
van Louis van Soest twee landschapjes, waarvan het kleine Panorama door zijn goed
schuivende plans een groote wijdheid heeft. Van Jacob Maris valt een studietje
Groenlenvrouw op, met sterke, koele, aan de Franschen herinnerende kleuren. Niet
geëxposeerd waren een uitstekende Willem Maris, Koeien in Ochtendnevel, het beste
exemplaar van dat genre, dat me in lang onder de oogen is gekomen, blank en zuiver
van kleur en zonder die hinderlijke kakelbonte vegen van ultramarijn en paars; een
kleine, fijn-aanklinkende Mauve, zilvergrijs en zacht olijfgroen; een helder winderig
landschapje van Weissenbruch, enz.
Onder de jongeren: Willy Sluiter, met een studietje, waarin juiste blanke kleuren;
Albert Roelofs, Vrouwenfiguurtje in het hosch, van licht wat geschift; Willem Roelofs
Jr., Stilleven, wat precieus van kleur; Van Wijngaardt, Landschapje, goed van
stemming; Van Voorden, Kinderen in het zand spelend, niet zeer oorspronkelijk,
maar fleurig en geestig gedaan; A. van Anrooy, Brugsch Grachtje, fijn-grijs van
kleur, al kon de stof wat vaster; Jaap Gidding, groot Stilleven van klaprozen.
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Kunsthandel Oldenzeel
Ten derden male: hedendaagsche Hollandsche schilders; de pejoratieve trappen van
vergelijking. Er was hier het een en ander, dat beter achterwege gebleven ware. Van
wat er dan overschoot, is niet zoo heel veel te zeggen. Ik teekende een stijve
Akkeringa Dagjesmenschen aan, niet kwaad van kleur, maar zonder eenige
beweeglijkheid. Verder een aardige aquarel van Allebé, Bij den waarzegger, met
oppervlakkige maar zeer aangename kleuren, een goeden Apol (Winter) klein formaat,
uit zijn vroegen tijd, met een fijnen rozigen ochtendhemel en gave kleuren tegen de
sneeuw; een bescheiden, aangenaam schilderijtje. Twee niet-bijzondere
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de Bocks, waartusschen een fraaie warme Poggenbeek met sappige groenen een goed
figuur maakte. Jozef Israëls, Visschcr, een krachtige karakterkop; een gedistingeerd
aquarelletje van Voerman en een dito van Weissenbruch, twee fijne vluchtigheidjes,
die voor de klonterige vervigheid van een paar onaangename buren schadeloos
stelden. Van Piet Oyens de schoone Smidse te Doorn en Stadsgezicht, die men niet
moede wordt telkens opnieuw te zien.

Museum Boymans
Sinds mijn vorige opgave zijn weer eenige nieuwe aanwinsten te vernielden. Op de
expositie van Rotterdamsche schilders in den Kunstkring kochten eenige
kunstvrienden het indertijd gemelde werkje van P.C. de Moor Priesteres, ten behoeve
van het Museum. Jan Veth schilderde het portret van Burgemeester 's Jacob, dat
door den aftredenden titularis aan het Museum werd aangeboden, gelijk de
oud-officieren van het opgeheven regiment schutterij deden met het conterfeitsel van
hun Oud-kolonel Blankenheym, geschilderd door Haverman; beide schilderijen zijn
als specimina van onze hedendaagsche officiëele portretkunst voor de verzameling
een belangrijke aanwinst.
Den 15en Juli 1.1. legde de directeur, de Heer P. Haverkorn van Rijsewijk zijn
ambt, dat hij zoovele jaren bekleed heeft, neer en schonk bij die gelegenheid aan het
Museum zijn portret, geteekend door Jan Veth en uitstekend gereproduceerd door
de firma Emrik en Binger.
Zijn opvolger, de heer F. Schmidt-Degener, den lezers van dit tijdschrift welbekend,
heeft bij de aanvaarding van het directeurschap de collectie reeds terstond met twee
belangrijke werken kunnen verrijken. In de prentenzaal prijkt thans een kleine
teekening van Mantegna, Mercurius met den Pegasus, een studie voor des meesters
schilderij Parnassus, in het Louvre; de gever is de Heer P. Cloix, maire van
Montigny-sur-Loing. De Hollandsche zeventiend' eeuwsche verzameling is
vermeerderd met een Brekelenkam (Gebed voor den maaltijd), een ‘Kleinmeister’,
die tot heden ontbrak. Drie personen, man, vrouw en zoon, zitten in een burgerkeuken
biddend voor de gedekte tafel; het rood en zwavelgeel van het jak der vrouw, die in
het hoogste licht gesteld is, steekt met stillen rijkdom af tegen den fijnen toon van
den gewitten achterwand. Enkele accessoires, zooals een paar pannen van rood
steengoed op den vloer zijn voortreffelijk geschilderd. Het geheel is van een moeilijk
te omschrijven simpel-puriteinsche innigheid. Geschenk van den Heer Kleinberger
te Parijs.
R.J.
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Boeken & tijdschriften
Willem Linnig Junior, par Paul André, illustré de 32 planches en
photojypie, suivi du catalogue de l'oeuvre complet de l'artiste par Ben.
Linnig, édition de la Belgique artistique et littéraire, Bruxelles, 1907
DIT is het deel dat aan Linnig gewijd is. Weldra is de beurt aan Leys. Zoo zullen de
eer en heel de glorie van Antwerpen in de eeuw die vooraf ging, van de gevaren der
vergetelheid worden gered!
Welk een boek ware er over Leys, welk een boek ware er over Linnig te schrijven!
Deze is, wellicht nog meer dan de beroemde baron, in staat om én de kritiek én den
man van letteren te boeien: We vinden er eeniger mate diens eigen, veelbewogen
leven in weer, dat getourmenteerde in de uitdrukking, die de letterkunde bij voorkeur
in het leven der schilders van vroeger bestudeert.
Wat den schilder zelf en de techniek van het vak betreft, vele onzer lezers zullen
zich nog de wonderen herinneren, die in 1905 op de tentoonstelling van Kunst van
Heden vereenigd zijn geweest, de heer Paul André heeft echter, en wellicht met rede,
niet veel waarde aan deze zijde van het geval gehecht.
De uitstekende biografie, welke de schrijver ons hier mededeelt, de eerste en eenige
die we bezitten, komt ons volkomen duidelijk en helder voor. Men voelt bovendien
dat men zonder achtergedachten alle mogelijke vertrouwen in zijn werk stellen mag.
En we gelooven dat dit de hoogste lof is, die men aan de levensbeschrijving van een
gelijk levend kunstenaar, die eerst onlangs is gestorven, geven kan, bij wien het
vooral gold om een duidelijke omlijning te geven, van zijn leven en zijn karakter in
al zijn eigenaardigheid. Hoeveel kunstgeschiedschrijvers zouden niet juichen, indien
ze eenige zekere en betrouwbare kroniek bezaten aangaande het tijdvak, waarin
leefden Jan Mandijn, de oude Breughel, de meester van Mérode, gelijk in waarde
van wat Paul André, Dumont-Wilden en anderen ons binnen de laatste jaren verteld
hebben van onze Mandijns, van onze hedendaagsche Gerard Davids!
Paul André heeft de werkzaamheid van Linnig in drie tijdvakken verdeeld:
1o Stukken van een prachtige, maar heel realiste schildering, die Linnig vóor zijn
vertrek uit Antwerpen uitvoerde: De Aanspreker, de Dag na het Bruilofstfeest, de
Beeldhouwerswerkplaats, enz.
2o Die hij in Duitschland geschilderd heeft ‘où le rêve l'emporte sur le souci de la
réalité formelle’, als de Zigeunersvrouw, de Waarzegster, de Luitspeler, en vele
andere.
3o Eindelijk de werken die hij sedert zijn terugkeer uit Weimar te Antwerpen heeft
gemaakt. We onderscheiden in deze laatste vooral den invloed van de fransche XVIIIde
eeuw, die hij in Duitschland zeer geëerd had gezien. Paul André voegt de uitwerking
die een zekere lectuur op hem heeft gehad toe aan zijn uitleg over zekere werken,
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zooals de Verzoeking van den H. Antonius, de Lombardier, de Kwartjesvinders, enz.
Dit werk en de daarop volgende catalogus, door Ben Linnig opgemaakt, zullen een
betrouwbare bazis vormen voor alle volgende studieën over Willem Linnig, die vanaf
heden niet meer onrechtvaardiglijk door het publiek zal worden dood gezwegen!
J. D. B.
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Gazette des beaux-arts
Het Juni-nummer bevat een opstel van François-L. Bruel naar aanleiding der
tentoonstelling van teekeningen en etsen van Rembrandt in de Bibliothèque Nationale
te Parijs. De belangstelling voor Rembrandt's werk is ook in Frankrijk reeds van
ouden datum. Reeds in de zeventiende eeuw werd het door enkele verzamelaars
gezocht en onder hen, die in de achttiende eeuw voorliefde voor de kunst van den
grooten meester toonden, behoorden o.a. Boucher en Coypel, die zelf etsen van
Rembrandt bezaten. Dat in hun tijd deze etsen reeds zeldzaam begonnen te worden,
bewijzen de volgende woorden door Bruel aangehaald uit een brief van een Fransen
verzamelaar in 1761: ‘Vous n'ignorez pas combien l'empressement que les curieux
y out mis depuis un certain nombre d'années a rendu ces estampes plus difficiles â
trouver que jamais. Elles sont devenues très rares en Hollande; jugez de ce qi'elles
sont ici.’
Het Juli-nummer bevat geen opstellen op Hollandsche of Vlaamsche kunst
betrekkelijk.

Zeitschrift für bildende kunst.
In de Juni-aflevering publiceert Fritz Saxl zijn vondst van nog onopgemerkte
adaptaties van Lastman door Rembrandt. Een teekening voorstellend Juda en Thamar
(vroeger in de verzameling Rudolf Kann) en een teekening van den verloren zoon
te Weenen, beide van Rembrandt, vertoonen verwantschap met een teekening van
Lastman, Juda en Thamar voorstellend, (in het Museum te Budapest).
George A. Simonson doet mededeeling van de ontdekking van een schilderijtje
door den Hollandschen petit-maître Jan Olis, wiens werk zeldzaam is. Olis werd
geboren in 1610 te Gorinchem en werkte te Dordrecht tusschen 1630 en 1645. Het
thans ontdekte schilderijtje stelt een binnenhuis voor. Twee mansfiguren zitten aan
een tafel te spelen, een derde staat toe te zien.
Van Joh. Cohen Gosschalk brengt deze aflevering een opstel over Vincent van
Gogh, waarbij een tiental reprodukties naar diens teekeningen.
In de Juli-aflevering van dit tijdschrift schrijft J.O. Krönig over een portretje van
Philip Van Kleef, lieer van Ravesteyn en Wynendaele, veldheer van Keizer
Maximiliaan en later gouverneur van Genua.
Dit portretje, dat op de tentoonstelling van het Gulden Vlies, het vorige jaar te
Brugge gehouden, te zien was, wordt door den schrijver aan Jan Mostaert
toegeschreven. Het schilderijtje bevindt zich thans te Berlijn in het depôt van het
Kaiser Friedrichmuseum.

The Burlington Magazine
Uit den inhoud van het Juni-nummer vermelden wij een voorloopig artikel - later te
vervolgen en uit te werken - van Roger E. Fry over een tentoonstelling van verluchte
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handschriften in the Burlington Fine Arts Club te Londen. Daar waren werken uit
velerlei scholen en landen bijeen, dateerend van de negende tot de zestiende eeuw.
Sir Martin Conway publiceert vier geteekende studie-bladen, voor eenige jaren te
Londen als werk van Holbein verkocht. De vergelijking met figuren op Gerard David's
bruiloft te Kana in het Louvre, doet den schrijver deze teekeningen aan den
laatstgenoemden meester toeschrijven.
Louise M. Richter oppert de mogelijkheid van in een anonieme Annunciatie te
Londen (gekatalogizeerd als Vlaamsche School) een herinnering te zien aan een
verloren gegaan werk, een deel van een altaarstuk, van den meester van Flémalle.
De beide andere vleugels, de donateur Henricus Werlis met Johannes de Dooper en
Sinte Barbara lezend, zouden zich dan in het Prado bevinden. W.H.J. Weale doet
mededeeling van zijn nasporingen over den schilder Ambrogio Benzone, stammend
uit Lombardije en werkzaam te Brugge in de 16e eeuw. Omtrent hem en zijn familie
heeft de schrijver sinds 1875 dokumenten bijeengebracht.
Het Juli-nummer bevat geen opstellen over Nederlandsche kunst.
C.G.
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Fig. 1. - BEKRONING VAN DE HEILIGE MAAGD. (XVe EEUW).
(Sint Gummarus-kerk, te Lier).

Onze Kunst. Jaargang 7

145

De beschilderde kerkramen van Lier en Antwerpen(1)
(XVde, XVIde en XVIIde eeuw)
HET vak, uitgeoefend door Henry, den glasschilder van Filips van Bourgondië,
Willem de Monnik, Scuermoken van Antwerpen en de onbekende meesters van
Beanvais, Narbonne en Chartres, werd op even hoogen prijs geschat als het werk
van Gesellekens, den miniaturist Jehan Dreux en van den geschiedschrijver Froissart.
De vervaardiger van het oude kerkraam, hield zijn verblijf echter ver van het hof;
hij kon niet als de verluchter en de meistreel zijn perkamenten oprollen, zijn calamen
in een klein escritoorken schikken om zijn vorst op de jacht of zelfs op 't oorlogsveld
te volgen. De op glas geschilderde voorstellingen konden niet dan met groote
inspanning en lange, voorbereidende maatregelen saamgesteld worden, en tegenover
de weinig loonende behandeling bleef de persoonlijkheid van den maker meer vaag
verward en op den achtergrond. Bovendien kon de uitslag van een werk van in
architecturale bogen gevatte glazen, slechts uit de verte bewonderd worden als een
heerlijken doch op natuurlijke wijze ontstanen groei, die nergens aan menschelijke
tusschenkomst deed denken. Indien een dergelijk werk om zijn wijze van uitdrukking
en pracht van uitvoering al hoog werd geschat, werd de kunstenaar zelf toch
waarschijnlijk maar enkel door zijn gildebroeders gehuldigd. Dichters,
kroniekschrijvers, boekhouders noemden zelfs de namen der vervaardigers niet.
Rekeningen van kapellen en kerken, hertogelijke hoven en paleizen, spreken wel
van de glasramen, maar vermelden enkel hun bestemming of de gebeurtenis, waaraan
ze de herinnering moesten levendig houden; ze geven zelfs maar zelden een vage
aanduiding aangaande het voorgestelde onderwerp.
En niettegenstaande deze leemten, zou het vaststellen der identiteit van

(1) Het artikel, waarvan we heden het eerste gedeelte geven en de Geschilderde glasramen in
de L.Vr. te Antwerpen (Augustus en September 1905) behelst de beschrijving van 56 oude
glasramen, in de godsdienstige gebouwen te Antwerpen en te Lier. Red.
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den glaskunstenaar wellicht een nog minder moeilijke taak zijn dan om op
bevredigende wijs de op zich zelf staande schoonheid van elk dier vensters te ontleden.
Want door een soort van bovenzinnelijke zelfgeleerdheid componeert, smeedt en
politoert de hedendaagsche kritiek al wat het geheel der uit onderscheiden tijdperken
bewaarde bescheiden ons heeft overgebracht. Onwillekeurig her- en vervormen wij
in hooge mate de gevoelens en het doel der meesters van dien tijd! Deze toestand
zou eerst veranderen met den dag toen de ambachtsman-kunstenaar een andere wijze
van uitdrukking dan het werktuig bezat, sedert hij, of zijn historiografen ons
vertrouwelijke mededeelingen aangaande zijn geheime werkwijze deden en de
geleidelijke ontwikkeling van den man in zijn werk openbaarden.

Fig. 2. - Fragment van de Bekroning van de H. Maagd.

Noch Vasari, noch Lampsonius, Vaernewyck of van Mander, hebben de
vervaardigers dier prachtige glasramen uit de XVe eeuw gekend, die men thans nog
te Lier bewondert. - Albrecht Dürer kwam eerst tegen 1521 in de Nederlanden en
ten opzichte der geschiedenis van die stukken moeten we ons dus bepalen tot den
toestand, zooals we die in de bovenstaande beschouwingen hebben geschetst.
Overigens zijn de studies aangaande de in België bewaarde glasramen zeer
zeldzaam. Indien ze al bestaan, behandelen ze dikwijls deze, 't zij schoone, 't zij
eigenaardige, altijd in eenigerlei opzicht opmerkelijke stukken als doode werken, zij
die als levende gedichten het stralende rijk van het schoone verlichten als levenlooze
en koude dokumenten Het is tot dit levensgebied en de verschillende uitingen er van,
dat ik mij bij mijn beschouwingen van de in deze bladzijden beschreven bepaald
heb.
***
XVe EEUW. - ‘De stadt van Liere is gheleghen op den kleynen watervloedt Nethe
/ twee groote mylen van Antwerpen / ende bykants soo verre van Mechelen: zij is
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sterck van gheleghentheydt / maer noch meer door konste / verstant ende
behendicheydt: ende voorwaer het is een fraeye ende lustighe stadt met seer goedt,
beleeft ende wel bescheiden volck: ende dese stede wordt dagelyks grooter van
huysen ende van rvckdom door middel
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van de stadt van Antwerpen, die haer volck ende profyt bybrengt’.(1)
Lier bezat een aantal bloeiende bedrijven, waarvan de leden, in gilden verbonden,
sedert eeuwen aan vorsten en prelaten waren toegevoegd om hun kloosters, kerken
en conventen met kunstwerken te versieren. Op een mijl afstands van de droefgeestige
vlakten en dennebosschen van de Kempen, door schaduwrijke eikendreven omgeven,
omsproeid doorde rivier, die de Florentijnsche edelman ons noemt, had deze stad
onder de veelbewogen regeering van den Stouten(2) haar kerk met nieuwe pracht
bekleed. Sedert deze verbouwing zijn zeker in de ramen die zeldzaam kostbare en
tot hiertoe bijna geheel onbekende schitterend schoone ruiten gezet, wier weerga,
wat het stijlvolle der compositie en het bekoorlijke der teekening betreft, men in
België vergeefs zal zoeken(3).

Fig. 3. - Fragment van de Bekroning van de H. Maagd.

De Bekroning van de Maagd (fig. 1), waarvan ik de groote eer heb, de eerste
bespreker te zijn, behoort onder die doorschijnende grijsschilderingen der XVe eeuw
gerangschikt te worden(4). Aangenomen het gebrek aan kleur, die omstreeks dit tijdperk
(1) Beschryvinghe van alle de Nederlanden anderssins genoemt Neder-Duytslandt, door M.
Lowys Guicciardini, edelman van Florencen. (Vertaling van Cornelium Kilianum, Amsterdam
1612).
(2) Volgens de, in de kerk bewaarde bescheiden en het Liersche archief, aangevangen in 1377
en niet in de XVe eeuw, zooals van Graesen en Lom beweerd hebben.
(3) Men zal, gevoegd bij den naam van hun Begiftiger en zijn wapenteekens, de lijst der glasramen
vinden, die de kerk van Lier versierd hebben of nog versieren, in het Deel der Graf- en
Gedenkschriften der Provincie Antwerpen, dat aan gezegde stad gewijd is. In de minuten
van den notaris Corn. de Bie, vindt men bovendien twee gekleurde pentekeningen, die de
sedert verdwenen vensters voorstellen.
(4) Onder de eervolle vermeldingen van dit wonder, tellen we niet die van enkele schrijvers,
welke in het geheel niet meer dan een dozijn regels beslaan. Zooals de heer Mast in zijn
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aan het glas niet meer dan een door vage, doffe tonen opgehoogde teekening overliet,
- en bedenkende hoe destijds de hoedanigheid der teekening de trots van den
glasschilder uitmaakte en dat ze juist haar kracht ontleende aan de afwezigheid en
de zeldzaamheid der gekleurde tonen, zal onze bewondering voor een dergelijk werk
bijna onbegrensd worden. Het middenpunt van een breede

Liersch Dagbericht terecht heeft opgemerkt, werd dit werk, toen het naar het groote schip
in het zij-transept waar het tegenwoordig hangt was overgebracht, enkel beter gestut.
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aureool in velgen-vorm, getint met het van de Venetianen gecopieerde hemelsblauw,
vormt tegelijk het glanspunt van dit goddelijk-schoone monument in kristal. Het is
het uitdrukkingsvolle beeld der Lieve Vrouw, die zich in letterlijken zin omringt met
de liefde van de drie figuren der Drieëenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest en met
die van Engelen, Heiligen en andere hemelsche boden. De Eeuwige met de driekroon,
die den schepter houdt, de Christus, die het voorhoofd neerbuigt en zegent, zijn in
een gebeeldhouwden koorstoel gezeten, die door het gevlamde, metaal omringde
glas, als met een tapijt van smaragden bedekt schijnt. Deze beelden dragen een groote,
goud beschilderde kroon, die in den vorm van een hairband met kostbare steenen en
groote gebladerde bloemen geteekend is: ze staan alle op een voetstuk. De Maagd,
de Vader en de Zoon, verschijnen ons, als zoovele stralende gedaanten, omringd
door slangenlijnen van geglaasd metaal, die de illusie moeten geven van witte
draperieën. Boven deze drie-groep is de zinnebeeldige houtduif in regelmatige
omlijningen in lood gevat. Vlak van voren gezien ontplooit hij zijn krachtig geschachte
wieken, tegen de schijf van het roode glas. Dit laatste is met golvende lijnen van zeer
donkerkleurig bladwerk bedekt, dat op al de door de figuren en door het gouden
gestoelte met de voornaamste personagiën der hemelsche hierarchie opengelaten
vlakken bedekt is. Beneden de hoofdgroep, in aanbidding gebogen, twee engelen,
die in hun vlucht den in zware plooien neervallenden mantel der Hemelkoningin op
hun armen houden opgeheven.
Deze prachtige vensterroset, nog veel schooner dan de glorieuse Maagd van
Enguerrand Charonton, is gevat tusschen de heerlijke emblemen der vier heiligen,
lofzingend ter eere van de godheid, waaraan dit gedenkraam de herinnering bewaart.
De adelaar is bescheiden van afmetingen, maar krachtig gemodelleerd in den vorm
van de arenden der koperen lezenaars, - de engel wordt voorgesteld door een kleine
figuur met witte tunica, die zijn deelname aan het tooneel uitdrukt, - de Leeuw en
de Stier, twee zinnebeeldige figuren van den kopersmid, zijn met korte, gedrongen,
zeer fijntjes op het glas gedétailleerde vleugelen voorzien; aan hun voeten is de aarde
in den conventioneelen vorm van enkele golvende lijnen voorgesteld. Het hoofd
dezer wezens van allegorisch leven wordt, van boven afgesneden door een nimbus
omgeven door een gelen verdiepten rand, die op zijn beurt door een looden draad
wordt afgebakend; elk dezer levende symbolen is van een banderol met den naam
van den Evangelist, die hij verzinnebeelden moet, voorzien.
Het onderdeel van de peplumi der zwevende figuren is zooals de engelengewaden
op de Zeven Sacramenten van Rogier van der Weyden, veelmaals in eenigszins
gewrongen vouwen geplooid. Onder den druk der gulden gordels en de golvingen
van den heupband, vallen de stoffen op ongeveer gelijke wijs
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Fig. 4. - DE MAAGD MET VROUWELIJKE HEILIGEN. (XVe EEUW).
(Sint Gummarus-kerk, te Lier).
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als bij bovengenoemden meester neer. De banden, met de teere, ronde bevallige
vingers, den langen, lenigen duim, evenals de vingers aan het uiteinde even aangedikt,
zijn dezelide als van de liggende figuur op het graf van Maria van Bourgondië.
Evenals bij van der Weyden en den Meester van Flémalle, zijn de, als metaalachtige
plooien der van Eycksche school, hier soepeler en eenigszins gewijzigd, zonder
echter in het saamgestelde van de draperieën van Dirck Bouts te vervallen, van Dürer,
van Van Cleef, noch de stijve hardheid, die we bij de stoffen van van der Goes
opmerken. Bovendien valt de vacht der in lange lokken verdeelde haren, op dezelfde
wijze als bij de figuren van eerstgenoemden meester neer en we kunnen die als
uitgangspunt van vergelijking aanvaarden, zonder daarom te willen beweren dat zijn
invloed bij de vorming van den glazenmaker van de Bekroning overwegend is
geweest. Overigens is de heer Georges Hulin wel zoo goed geweest om mij op te
doen merken, dat de St Jan, over wien we het zoo aanstonds zullen hebben, niet het
gewone type, dat Rogier van der Weyden hem geeft, vertoont, dat hij wél van
denzelfden tijd schijnt te zijn, maar meer volgens de oudste tradities geteekend en
eindelijk dat de kleeding der Begiftigers voldoende is om het stuk onder de werken
van het midden der XVe eeuw te rangschikken.
Merken we verder op dat er tot heden geen enkele goed toegelichte toeschrijving
werd voorgesteld aangaande kerkvensters in de Nederlanden, die omstreeks dit tijdstip
zouden zijn ontstaan. Le Maistre d'Ainstaing(1) meende dat men de veertien glasramen
van Doornik aan Lucas Adriaens geven mocht. (Volgens de rekeningen in de St
Bricius-kerk, werden de kartons aan dezen meester betaald). Deze was een
Antwerpenaar van wien ons geen ander werk bekend is). De schrijver der geschiedenis
van de Peinture sur verre en Belgique(2), trachtte hun een Leuvensche afkomst toe te
schrijven: het vaderschap van deze wonderen berustte, volgens hem, bij Dierick
Stuerbout (sic!). De Bekroning te Lier, is van vroeger datum en schooner ook dan
deze overigens terecht bewonderde vensterreeks. De onderlinge verdeeling der
verschillende groepen der aanbiddenden, de opperste majesteit van het middelontwerp
der Incoronata op glas, de rijkdom der omtrekken, de franke vrijmoedigheid der
getrokken lijn en de zekerheid, waarmee de proportiën verdeeld zijn, overtreft, uit
een oogpunt van stijl, al wat ons van Rogier zelf bekend is.
Uit al deze werken ter verheerlijking der door twee figuren gekroonde Maagd,
straalt een zeer uitgesproken streven naar ernstigen stijl uit. In de XVe eeuw duidde
dit motief door de keus zelve het streven aan, zooniet naar oorspronkelijke
scheppingen op harmonisch gebied, dan in ieder geval naar

(1) Recherches sur l'histoire de l'architecture de la Cathédrale de Tournai 1832.
(2) Edm. Lévy, 1860.
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een verlangen om op symetrische wijze te werk te gaan. Om nu uit een dergelijk
onderwerp af te leiden dat het beschilderd kerkraam de hoogeschool is voor den stijl,
zou wel wat ver zijn gezocht, maar elke figuur op zich zelf beschouwd, - die van de
Madonna is reeds onvergelijkelijk van synthese in de uitdrukking, - zal men opmerken
dat stijl de eerste voorwaarde is bij de glazenmakerskunst en dat men daarin ontelbare
bronnen vindt voor proefondervindelijke studie. Op de wijde mantels, duiden de
loodlijnen de er mee gelijkloopende plooien aan, die slechts éen lange, golvende lijn
aangeven, vanaf den lagen, wijkenden schouder, tot onder aan den nevelachtigen
kring, die de Driëeenheid omgeeft. (Fig. 2). Enkele lange haarlokken, waarin het
sterk aangetinte geel het Vlaamsche korenblond moet voorstellen, vallen
wijd-uitgolvend omlaag. De met smalle, ronde geledingen lichtjes gevouwen handen,
steken uit de met fijn goud omzoomde mouwen, waarop kleine teekeningen zijn
gegraveerd. Het omgloriede en evenals bij van der Goes heel langwerpige hoofd van
de Maagd, buigt zich onder de kroon, die door twee heiligen wordt opgeheven.
Deze figuren bezitten, behalve hun buitenste rand of portraituur, die over het
geheele glas heenloopt en beter dan op eenig ander venster de randen der verschillende
vakken onderling verbindt, een binnenverdeeling van smallere draden, die de richting
der verschillende bewegingen en houdingen aangeven, de gladde vlakken van het
glas zonder eentonigheid verdeelen door een enkele zuiver getrokken metalen draad,
de richting der plooien aanduiden, die dikwijls zwakjes door een zwaarder schaduw
en frottis worden ondersteund. De lijnenkronkelingen, die de gekreukte stoffen
omgeven, zijn dus in elke draperie tot het eenvoudigst herleid. De fronsels in de
engelen gewaden, als laatste overblijfselen van het Gothisch tijdvak, geven op de
eêlste wijs, een kort overzicht van de verschillende plooi-aanbrenging op andere
kunstwerken en deelen aan de figuren een zekere serafijnsche lenigheid mee.
De Begiftigers, die dit tooneel aanschouwen, zijn uitgesloten van den paradijsglans
van dezen heiligen kring, die even als bij Dürer of bij het engelenkoor van Albert
Cornelis te Brugge, door cirrus-wolken afgesloten is. Dit is vooral zichtbaar in de
bewonderende gebaren der mannelijke figuren, die alle vroom de vingers vouwen:
die 't dichtst bij de nevelbank ligt geknield, richt in zijn bewondering den hals ver
naar voren en schijnt iets af te smeeken. De andere figuur, onder Johannes den
Dooper, vertoont den prachtigen kop van een patriarch en draagt de insigniën van
een geestelijke, met in de armen het goud omstraalde lam.
Tegenover deze heiligen, de Patrones van den zachten dood, in het kleed van het
tijdvak (gordel en met goud gebrocheerde bandeletten en langs de slapen neervallende
lokken), wordt voorgesteld door een dame van rang in
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een eng aanliggend kleed, dat den vorm van de borst geheel afteekent, maar vanaf
de heupen ruim-golvend neervalt. (Fig. 3). Zij houdt haar urenboek in de schoone
handen; een zedige huive bedekt met een sluier in den vorm van kleine vleugeltjes,
reikt bijna lot aan de wenkbrouwen van het jonge, regelmatige gezicht. Dit is het
schoonste mij bekende, op glas geschilderde vrouwenkopje. De uiterste geledingen
van den langen hals, zijn op de bevalligste en bescheidenste wijze gebogen en deelen
er een onuitsprekelijk schoone uitdrukking aan mee. De ideale vorm der oogen, de
omtrek van den aan het uiterste puntje, even opgewipten neus, de vorm van den
kleinen zuiveren, in de eerste jeugd ontbloeiden mond, de geheele teekening der
figuur, is in volkomen overeenstemming met die eene lijn, die op zoo uiterst teedere
wijze, de kin met den hals verbindt.

Fig. 5. - DE DRIEVULDIGHEID MET DE H. MAAGD EN STE CATHARINA. (XVe EEUW).
(Sint Gummarus-kerk, te Lier).

Overigens, te oordeelen naar den stijl der draperieën, de houding der figuren en
der verhoudingen onderling, de dooreenslingering der lijnen; in 't kort, het heele
begrip van stijl, is het de teekening zoowel van de
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looddraden als van het penseel, die de meest opmerkenswaardige eigenschap van de
Bekroning der Maagd vormen. Alle schoonheidselementen zijn hier aan den zuiveren
omtrek ondergeschikt gemaakt. De perspektief van Dürer en Alberti, heeft eerst tegen
het begin der XVIe eeuw in het beschilderde raam zijn noodlottigen invloed doen
gelden. Het eenig verkort, dat we opmerken in dit heerlijke glas, is het resultaat van
een wél gemotiveerde conventie, die sedert Jan van Brugge in Vlaanderen bestond.
De teekening bestaat hier, zooals we reeds opmerkten, uit een eenvoudige verdeeling
van het glasveld in kleinere vakken, een grens die aan de verschillende vlakken door
de weinig plaats innemende figuren wordt gesteld. De geschilderde of looden draad,
heeft geen andere waarde dan de richting die ze aanduidt, de stof blijft onwezenlijk
en is van elke gedachte aan zwaarte afgescheiden. Wat de kleur betreft, dienaangaande
heb ik reeds doen opmerken dat de figuren wit zijn gehouden tegen een achtergrond
van blauw, purper, rood of groen gevlamde ruiten.
De vensters, op zij van de bekroning, behelzen de figuren van heiligen tegen een
blauwen, rooden of purperen grond. Die versieringen van open vakken in een muur
zijn ontegenzeggelijk ouder dan die in het eerste raam; dit wordt trouwens voldoende
door de wijze van voorstelling der figuren en den vorm van hun attributen aangeduid.
Bovendien bewijst de teekening dat indien de kunstenaar bijna de tijdgenoot was
van Jan van Eyck, bij toch uit deze openbaringsbron niets geput heeft. De
muurschilderingen en beschilderde beelden, waarvan we in geschreven bescheiden
de sporen vinden, moeten de modellen zijn geweest voor die reeks teekeningen van
heiligenbeelden die in nissen werden geplaatst.
Het beeld dat het best den tand des tijds heeft weerstaan, is dat van de Maagd met
twee vrouwelijke heiligen. (Fig. 4). Maria is gebuid in een week geplooide draperie,
die gedeeltelijk het bolvormig kopje van het Jezuskind dekt, dat met een diadeem
van miniem kleine afmetingen versierd is. Het zuivere ovaal van het gelaat der
moeder, haar laag op de schouders neervallende haren, die enkel door een paar
primitieve loodlijnen worden aangeduid en haar groote, straalvormige bloemenkroon,
zijn even zoovele aanwijzingen, dat de veertiende eeuw eerst sedert enkele jaren
geëindigd was. Die indruk wordt nog versterkt door het uitzicht van Catharina van
Alexandrië, met haar marteltuig en den lijdenspalm. Naar de wijze der steeds nog
moraliseerende Middeleeuwsche beeldsnijders, rust ze met de voeten op haar
overwonnen vijand: Koning Maximinus Daïa, die haar had doen radbraken. Dezen
laatste vinden wij verder voorgesteld in een eenkleurig glas-fragment, waarvan de
analyse voor de ontleding dezer kerkvensters even nuttig zou zijn als die van haar
techniek en haar teekening.
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Fig. 6. - BESCHILDERD GLASRAAM MET DE HEILIGE BARBARA. (XVe EEUW).
(Sint Gunimurus-kerk, te Lier).
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De Drievuldigheid, geflankeerd door de H. Maagd en de H. Catharina (fig. 5). In
de vijf lancetten van een ander kerkevenster te Lier, vinden we enkele bijna
uitgewischte beelden, die ongeveer in denzelfden tijd als de vorige, maar met minder
bekwame hand geschilderd zijn. In het midden de Drievuldigheid, God de Vader,
waarvan de kop, uitlossend tegen een kruisvormigen nimbus wel schoon moet zijn
geweest, is gezeten op een gouden cubus en houdt het kruis met den Grooten
Martelaar vast. De duif met den discus der vergeestelijking, fladdert tusschen den
Vader en den Zoon. De Heiligen, de Maagd tegen een gouden grond en Catharina
tegen den violetten gedamas-cieerden fonds, staan dit motief terzijde. (Het zijn de
letterlijke copiëen derzelfde figuren die het zooeven genoemde open vak versieren).
Achter het uiterste vensterkruis, houdend een gothiek crucifix, strekt een bisschop
de hand uit naar een gezin, dat voor hem knielt. Boven de met veel overleg
saamgestelde groep, ligt de man en vader te bidden, die wat zijn houding betreft en
de kleur van zijn purperen kleed, veel op den Begiftiger van het Kerkevenster met
de beide St Jannen in de Antwerpsche Cathedraal gelijkt. De moeder met haar vier
kinderen, zijn op bevallige wijze gegroepeerd en in éen haal, zonder kleuren,
geteekend; onder de schare der aanbidders, vormen zij de hoofdgroep. Voorgesteld
door zijn beschermheilige en uitlossend tegen een blauw fond, werpt in de laatste
lancet een jongeling, schoon als in een legende, zich knielend in aanbidding neer.
Een kleine purperen fez, lokken als van een Sanzio en een gewaad van Tyreensch
scharlaken, verleenen aan deze teedere figuur met zijn geestig geteekend oog en den
kindermond, iets sprookjesachtig onwezenlijks. De pogingen van den portrettist, die
op de overige figuren der Begiftiger vrijwel schipbreuk leden, zijn echter bij dit
laatste personage in 't oog vallend goed gelukt.
Het beeld van den Begiftiger, een weinig opvallende signatuur op de oudste vensters
gewoonlijk weinig zichtbaar, wordt gaandeweg vergroot en verkrijgt meer
belangrijkheid. In de zestiende eeuw, laten de aanbieders van het venster, zich veelal
geknield voorstellen en zijn van hun heraldieke attributen vergezeld. Honderd jaar
later zijn die figuren vaak van de vensters verdwenen en blijven alleen hun namen,
titels en blazoenen over. Een korte uitwijding zou voldoende zijn om aan te toonen
dat dit verval van het mystieke kerkevenster als genealogisch document (en als
zoodanig den vorstelijken ikonograaf zoo kostbaar!) niet enkel toe te schrijven is
aan de verslapping van het godsdienst-gevoel in de wereld van adelijke heeren en
prelaten. Noemen we dan in de eerste plaats de meer onmiddellijke studie naar de
natuur, die tegen het midden der XVe eeuw vooral, zich meer en meer bij de
glasschilders deed gelden en die groot nadeel berokkende aan de
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schildering op glas, hoewel ze toen, evenals nu deze kunstvorm had kunnen
hernieuwen!

Fig. 7. - Calvarie met Begiftigster.

Fig. 8. - Abdis, geknield voor St Clara.

Het venster van Elisabeth van Leyre. - De beeldtenissen der Begiftigers, die men
in de kerk te Lier in het koorvenster vind, zijn nog van bescheiden, verkleinde
afmetingen. Onder de voogdij van bun Beschermheiligen, komen ze ons tamelijk
nederig voor, evenals die gevleugelde dieren, als verpletterd onder het gewicht dier
reusachtige Assyrische koningen. Overigens, samen met andere kenteekenen, brengen
het uiterlijk en het kostuum dezer portretten op glas, ons tegelijk met het venster in
de kunst van de vijftiende eeuw. De schenking had overigens in 1475 plaats(1) door
Elisabeth van Leyre (Gest. in 1510). Voor hare bidbank, met zwart fluweelen franjes
geknield, is de dame, die een groote weldoenster in haar parochie was geweest,
gekleed in een ibisblauw gewaad, en draagt een hoofdtooi van gelijke kleur(2).
(1) Van Even: Ancienne école de peintnre de Louwain, bl. 96.
(2) Dit venster wordt door den heer E. Mast, behandeld in het Dagbericht; de heer Lévy vermeldt
de schikking en den naam der personages; de eerste heeft er al het historisch gewicht van
beseft, er bleef alleen de kunstwaarde over; - de tweede beschreef het, zonder het te hebben
gezien.
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Tegenover deze verwonderlijk schoone vrouwenfiguur, stelt St Petrus, die van den
echtgenoot Godefroid de Vilain XIV, voor, geheel ingeriemd in een harnas, waarvan
de ongekleurde glazen den indruk geven van gepolijst staal. In lindegroen gewaad
en mantel van rozig purper, toont de apostel, uitlossend tegen een gedamasceerd
blauwen grond, een sleutel met geweldig grooten sleutelbaard. Tegenover Petrus is
St Franciscus van Assisi een lang uitgerekte figuur met achterover hellende borst en
een klein, stevig op den nek vast gewrongen kopje. De biechtvader, die Elisabeth
voorstelt, is gehuld in het harenkleed met kap, dat deel uitmaakt van het kostuum
der
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derde Minderbroeders-orde, waartoe de Begiftigster behoorde. In de omlijning dezer
figuur, vinden we nog den vrijen invloed der tradities van de kuische en een weinig
bloedarme teekening van Bouts. In de nabijheid van den apostel, verschijnt St
Gummarus in een prachtig kostuum, dat de geheele breedte van het venster tusschen
de sponningen bedekt; uit een breede, hermelijnen kraag, valt zijn toga in strenge
plooien neer, waartegen een kruisvaardersschild geplaatst is, Met zijn haar naar de
e
XV eeuwsche mode geknipt, verschijnt de patroon van Lier, het hoofd bedekt met
een prachtige, met hermelijn gevoerde muts, zooals Dürer er een op het hoofd van
Maximiliaan heeft geteekend. In de eene hand draagt hij zijn witte handschoenen,
in de andere den staf, die dezen Brabantschen Mozes gediend heeft om de
wonderdadige bron uit den bodem te doen ontspringen. Daarnaast ontwaren we de
hoog opgerichte gestalte van den vriend van den heilige, bisschop Romuldus, staande
op de wit en zwarte zerken der eenvoudige kapel. Deze bestaat uit éen enkel gewelf,
dat langs al de vensters heenloopt, Romuldus heft het apostolisch kruis omhoog en
zegent.

Fig. 9. - Abt in Aanbidding voor 't Jezus-Kind.

Fig. 10. - St Johannes de Dooper en St Elisabeth.
(Met het jaartal 1466).

Onder den machtig geribden dom, met korte hangbogen aan de trompen van het
hoofdgewelf, onder de vier omgloriede heiligenbeelden, waaruit dit opmerkelijk
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venster is saamgesteld, vindt men de wapenborden der donateurs in de
middenlancetten van het venster. Het blazoen, met de verbonden emblemen van de
familiën der beide echtgenooten, wordt door een gevleugelden genius van opmerkelijk
schoone teekening omhoog gehouden; een tweede vult het overige der ruimte met
een gekroonden helm en het helmteeken(1).

(1) In de Graf- en Gedenkschriften der Provincie Antwerpen vindt men de reproducties dezer
wapenschilden.
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Niels veroorloofde ons tot hiertoe om Keldermans van Leuven te herkennen als de
maker van dit venstervlak. En zelfs zij, die deze toeschrijving hebben voorgesteld,
waarschuwden ons aangaande de afwezigheid, tot hiertoe ten minste, van grondige
bewijzen. Niettemin vindt de esthetische criticus in de onderdeelen, als in het geheel,
gemakkelijk de sporen der Leuvensche schilderschool. En heden zijn we wel in staat
om vast te stellen dat Romuldus Van Mansdale, gezegd Rombout Keldermans (gest.:
vóor den 14e Maart 1489) die men in de rekeningen zijner geboortestad vaak vermeld
vind, er de maker van is.(1)
Er leefden volgens de kronijken omstreeks dien tijd verscheiden superieure
glasschilders als: Henrich van Schonenberghe, die nog in 1505 werkzaam was, Van
Diependale en Nikolaas Rombaut, van wien omstreeks 1481, een venster in de L.Vr.
te Antwerpen werd geplaatst(2). Van deze Leuvensche meesters is niets overgebleven,
geen enkel stuk dat uit hun handen gekomen is, kan met zekerheid worden
aangewezen: Het zoeken naar punten van overeenstemming is bij gevolg onmogelijk.
Alle drie hebben ze zeker de kunstbeginselen van Bouts gevolgd(3), welke we in het
door Elisabeth van Leyre aangeboden venster weervinden, en in een anderen erker
in denzelfden stijl, welke tot de vijf werken behoort, die de glorie uitmaken van Lier
en zijn kerk.
Sinte Barbara. - De middelste nis van dezen erker (fig. 6) van den zelfden bouwstijl
als de Bekroning met een troonhemel (die van een ander raam afkomstig is) en met
een reeks heel kleine nisjes in den vorm van torentjes versierd, overwelft de Ste
Barbara, staande naast een wachttoren, die aan het Jerusalem van de XVe eeuwsche
altaarstukken doet denken. Het stelt een geestelijke voor in gebed, bij wien de
fragmentenzijner zeer lange handen voorzichtiglijk door den hersteller zijn
bijeengevoegd. De heilige draagt den groenen martelaarstak, haar zeer Gothiek kopje,
is met een zeer grooten hoed van

(1) ‘Item, opten 15 dach Septembris ao 1475, so bestad mester Wouter, scoelmester, een gelas
aen Rommout Keldermans te Lonen, de venster in Sinte Gommaers coer, voer 12 florynen
gr. brabants. En hier op heeft mijn Joffr. van Imersele ghegeven tree syden.....’ Clapboeck.
Dezelfde glazenmaker werkte verscheiden keeren voor de kerk te Lier: ‘Betaelt Rommout
Keldermans, den gelaesmaker, te Loven, van den gelase in Sinte Peters Capele, te volmaken
en te brengen 3 ft. 6 d.’ (Een ruit, die zich in het venster der St Pieterskapel bevond, dat door
‘Mijnheer van Imlicort’ ten geschenke was gegeven en waarvoor Keldermans den 26n Maart
1475 de maat nam, (1475, Clapboeck).
‘Item, gelent Rommaut Keldermans, den gelaesmaker, te Loven, opt half gelas die hi in
handen heeft van mijn heer van Cameryck.’ (1475, Clapboeck).
‘Item, noch betaelt Rommaut Keldermans van den ghelase van den Groeten Ambachte dat
volmaekt is,....’ (1477, Clapboeck).
‘Vele glasen in de vensters in de zybeuken geset door Rombaut Keldermans, aen 3 gr. den
voet.’ (1478, Clapoeck).
(2) Dit venster stelde den strijd tusschen St Jacob en de Sarracenen voor.
(3) Keldermans stond overigens in betrekking met Bouts. (Van Even, op. c. p. 94). Zie de
Elisabeth op het bewuste raam en de vrouw op het paneel van Bouts de Onrechtvaardigheid
van keizer Otto, te Brussel.
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Hermes den Reiziger bedekt. Terzijde, onder de voeten van St Romuldus, is de
afbeelding van zijn moordenaar, een burger uit de XVe eeuw, met een lans. Daar
tegenover de aartsengel Michaël, met een gloriekroon en een rond schild, staande
op een groenen duivel, van wien enkel de kop ongeschonden is bewaard(1). Op de
gedamasceerde achtergronden, zijn de figuren in grauwschildering maar weinig met
kleuren opgehaald.
Medaillons in het Oudheidkundig Museum te Antwerpen. - Het oudheidkundig
Museum (Steen) te Antwerpen, bezit eenige vensterruiten in den vorm van medaljons,
die ons veroorloven om op ons gemak het ambacht en het materiaal te bestudeeren,
waarover de glazenmaker beschikte in de jaren toen de glasvensters van Lier werden
samengesteld. Die kleine, ronde schijven toonen ons het roode en het blauwe glas,
omstreeks dien tijd in zwang. Het is maar éen enkel rood, dat alleen door 't toeval
van 't bakken van toon verschilt. Het zijn twee soorten blauw, het eene, het beroemde
hemelsblauw van de achtergronden der vijftiende eeuw en een dunner laagje van een
heviger meer outremer blauw. We vinden er ook op weer de drie verschillende
groenen waarover de meester tijdens het tijdstip der glorieuse Bekroning beschikte.
We hebben ten eerste het natuurlijke groen, waarvan het gebruik reeds verscheiden
eeuwen oud is; vervolgens een tweede groen, de uitkomst van een soort kristal-blauw,
vermengd met geel glacis; eindelijk levert een somberder geel, waarover we 't later
zullen hebben, gemengd met metaal blauw een derde tint van groen; violet en purper,
waarin dan eens het rood overheerschte en dan het blauw, werden bij middel van
glas met twee lagen in de kunst binnengevoerd, waarvan de uitvinding, m.i. zonder
al te geldige reden, aan van Eyck werd toegeschreven.(2). Onder deze kleurstoffen,
die echter zeer levendig van toon zijn, wordt de glans van het ongekleurde glas door
een heel dun laagje grijs gewijzigd.
Deze eerste apprêteerlaag, wordt evenals een zilverachtig geel over de vlakken
uitgespreid, die aan regen en wind zijn blootgesteld d.w.z. aan de tegenovergestelde
kant der teekening. Deze twee paletkleuren ondergaan slechts wijzigingen van gewilde
intensiteit, zonder zich met vreemde schakeeringen te vermengen. Inderdaad dient
het geel, geoxydeerd en gestampt oker, slechts als voermiddel voor zilver chloruur
en wordt in twee verschillende vormen gebruikt, waarvan de eene in zekeren zin de
overtreffende trap is van de andere. Het is dan eens een kleur als een lichte citroen,
dan weer

(1) Het onderste glasvak is modern. Van hetzelfde tijdvak vindt men in het koor een fragment,
voorstellend het beeld van St Gummarus en een personage dien we, bij ontstentenis van
voldoende attributen, niet vermogen t'huis te brengen.
(2) Men raadplege aangaande dit onderwerp: P. Levieil, L'Art de la peinture sur verre; Langlois,
Essai sur la Peinture sur verre; de Baron J. de Saint-Genois, Messager des sciences
historiques de Gand, 1839.
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oranje geel, volgens de hoeveelheid chloruur, die hoven de brandende kleurstof werd
gehouden. Deze gele pigmenten, werden op enkele gedeelten der in het Antwerpsche
Museum bewaarde medaljons, tot dikke droppels verdikt, zoodat ze op bloedende
tranen gingen gelijken.
De uitgedrukte waarde dezer kostbare dokumenten, verheft zich echter niet tot de
hoogte van schoonheid. In zijn pogingen als portrettist schoot de maker er van te
kort; de begiftigster, die uit een blazoen op het Calvarie-stuk (fig. 7) omhoog stijgt,
de Abdis, die voor een Ste Clara met een monstrans in de hand knielt (fig. 8) en de
Abt, in aanbidding voor het Jezuskind, bieden geen enkel teeken van een eigen
persoonlijkheid. Toch heeft de glasschilder zich wél aangetrokken gevoeld tot de
natuur. Want behalve achter St Jan den Dooper en Ste Elisabeth (fig. 10), waarop
het achterplan als staal gedamasceerd is, stellen de achtergronden alle landschappen
voor. Hoewel nog tamelijk rudimentair en bedeesd volgens een lijnenblad geteekend,
leggen de hoomen en de vogels vliegend tegen de blauwe lucht, toch getuigenis af
van den lust om waar te zijn. Overigens openbaart zich de begeerte om te behagen
ook in de eenigszins kinderachtige omlijning van het kopje van Elisabeth, met haar
bloemenkroon van gebladerde twijgen. (Midden in de blaadjes van die bloemen
merken we eenige vlekken op van groene en roode kleur). De groene plekken zijn
wel op een wijze aangebracht om die schrijvers van de wijs te brengen die weigeren
om den datum te aanvaarden, waarop men beweert dat de kleurstof ontdekt werd,
die op een glasvlak hield. Verschillende procédés kunnen echter dit resultaat zonder
tusschenkomst van schildering op glas hebben bijgebracht(1).
De sappig gedrenkte en verzadigde kleuren van deze kleine gedenkstukken van
oude kunst, zijn verwonderlijk schoon. Alleen maar door ze tegen 't licht te houden,
brengt iedere schakeering, zelfs afgescheiden van de overigen, een aandoening van
bijna zinnelijke verrukking te weeg - iets van de machtige bekoring als van 't inademen
van bloemengeur - een kleur die uitdrukking geeft aan deze overigens wel verstaanbare
mysteriën die we echter ten nadeele van de ontwikkeling van ons schoonheids-gevoel,
nimmer geheel ontleden.
(Wordt vervolgd).
J. DE Bosschere.

(1) Niettegenstaande de benaming van ‘Zwitsersche glazen’ hun door den kataloog van het Steen
verleend, moet men hierin medaillons zien uit grootere glasramen afkomstig. De
eigenaardigheid van het zoogenoemd Zwitsersche glas, is dat het uit éen enkel stuk bestaat,
met een voorstelling of een ornament-teekening, die enkel in email op het glas is aangebracht
en niet uit verschillende stukjes beschilderd glas, die in het lood werden bevestigd. Ze
verspreidde zich omstreeks denzelfden tijd (XVIe eeuw), als het gebruik der op het glas
aangebrachte emails. Ze werden in Holland gemaakt en in Duitschland - er zijn er ons vele
overgebleven van Zwitserschen oorsprong - van daar hun naam. Evenwel ontmoet men reeds
in het einde der XVe eeuw wat men Zwitsersche glasramen zou kunnen noemen. De Duitsche
museums, vooral dat te Keulen, bezitten van die glasschijven die omstreeks dat tijdperk
moeten beschilderd zijn.

Onze Kunst. Jaargang 7

159

J. Kuyper
DE jubilaris wiens naam wij hier boven plaatsten en de 8ste September j. l. een 25
jarige loopbaan afsloot, als leeraar in kunstnijverheid, is ondanks zijn 63 jaren een
kunstenaar nog vol vuur voor onze huidige ambachts- en nijverheidskunst-beweging.
In een tijd geboren, dat deze kunst in een aller-treurigsten toestand verkeerde en
nog zoo wat alles gedaan moest worden om haar op te heffen uit de verwaarloozing;
toen onderwijs op dit gebied nog bijna geheel ontbrak of op geheel verkeerde wegen
geleid was; toen nog alleen als kunst in aanmerking kwam wat verband hield met
het schilderij en het beeldhouwwerk, het tooneel, de letteren en de muziek; toen nog
bovendien ook zelfs die kunstuitingen, vaak met het ware wezen der kunst weinig
uitstaande hadden, en aan de uiterlijke verschijning van den persoon des kunstenaars
meerdere waarde werd gehecht en deze het dikwerf ontbrekende in zijn kunst trachte
aan te vullen door een zwierig grootsch gebaar; in een tijd toen ‘Jan Salie’ te
nauwernood door enkele energieke ware kunstenaars uit zijn ingezakte houding was
opgeschrikt en met krachtige hand gewezen werd op het universeele schoon: in dien
tijd moest Kuyper zijn studies aanvangen.
Ter Amsterdamsche Academie werd hij door den toen ter tijd bekenden
meester-graveur Prof. J.W. Kaiser in het teekenen en graveeren 5 jaren lang
onderwezen.
Niettegenstaande de vooruitzichten voor een vruchtbaar en loonend arbeidsveld
in het vak van graveur, in hooge mate slecht waren, legde hij zich toch met liefde op
zijn eenmaal gekozen vak toe. De prachtige graveerkunst, waarvan de glansperiode
reeds lang tanende was, en in de jeugd van Kuyper juist den genadeslag werd
toegebracht door de meer en meer in zwang komende goedkoopere reproductie-wijze
door middel van de fotografie en foto-chemie-graveering op koper en zink, zag hij
steeds voor zich als een edel vak; zijn volle toewijding daar aan te geven achte hij
als een levensdaad.
Na de studie aan de Amsterdamsche Academie, wordt hij van regeerings wege in
staat gesteld naar de Münchener Academie te gaan om daar zijn
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studiën te vervolgen. Ondanks dat de lessen van den hofgraveur Th. Bienböek in
medailleeren en stempelsnijden getrouw door hem worden gevolgd, betreedt hij
daarneven een nieuw arbeidsveld, door de lessen in boetseeren te volgen.

J. KUYPER: Kleinodiön-kistje. (Zijkant).

De Münchener invloed schijnt zoowel op zijn kunst als op zijn persoon een nimmer
uit te wisschen stempel gedrukt te hebben. In heel zijn daarna volgende
ontwikkelings-periode kunnen wij in zijn kunstuitingen dien invloed zien doorwerken.
In het vaderland weergekeerd, wordt Utrecht zijn woonstede, doordat hij aan de
Rijksmunt aldaar de post als adjunct muntgraveur te vervullen krijgt. Edoch, in deze
betrekking bleef hij niet veel jaren werkzaam, het volle wroetende leven trok hem
sterker aan dan het rustige en gestadige gaan naar de graveertafel in de munt. Zijn
levendige geest had sterke behoefte aan afwisseling, beweging en wrijving. Een tijd
van reizen en trekken naar verscheidene steden in Duitschland zoowel als in België
brak voor hem aan. Op verschillende ateliers en fabrieken van de metaalindustrie
was hij dan hier dan daar werkzaam. De man, die zooals in dien tijd voor-naam klonk,
voor artiest was opgeleid, werd nu werkman, ambachtsman en leerde daardoor al de
geheimen van zijn vak kennen. De ontwikkeling van ambachtsman tot
ambachtsman-kunstenaar kwam hem als de eenige ware
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J. KUYPER: KLEINODIËN-KISTJE. (Voorzijde).
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Studio konden opmerken, als een bizonder werkstukje. Niet alleen dat hij het ontwerp
hiervoor maakte doch de uitvoering is eveneens van zijn hand. Het getuigt van veel
liefde voor het vak van metaalbewerking. Met smaak en takt zijn de materialen
gekozen. Het hagedissen-huidje getrokken over de romp van het kistje is van een
fijne oud zilveren kleur, gedekt door de bruinachtige schupjes, het daarop
aangebrachte matte zilver versierd met graveeringen, plekjes kleurig email en
half-edelsteenen vormt met het zilveren gedreven laag relief deksel een geheel, dat
het aanschouwen tot een genot maakt. Beschouwen wij de details, dan spreekt uit
ieder deel de technische, zoowel als de esthetische hoedanigheid van den kunstenaar,
die de techniek van zijn vak volkomen meester, als zoodanig wist wat met het metaal
(zilver) te doen was en wat niet mocht gedaan worden.

J. KUYPER: Zilveren gedreven plaat.

Alzoo in één hand ontwerp en uitvoering, iets wat onontbeerlijk is voor het
scheppen van een werk dat in alle onderdeelen getuigt van eenheid van gedachte, en
verkrachting van het materiaal voorkomt. Immers niemand die zijn vak lief heeft
haalt daarin gaarne een ‘tour de force’ uit, iets wat zelden of nooit noodig is.
De figurale voorstelling (zilveren gedreven plaat) geeft ons den kunstenaar van
een gansch andere zijde; hier toont hij zich als modeleur en drijver in zilver. Men
lette vooral op de details, beschouwe de behandeling van draperie en vleeschpartijen.
Wat juiste opvatting van modelé. Welk een contrast geven ons de stalen stempels te
zien, hiervan zijn de lijnen in overeenstemming met de hardheid van het metaal, als
glas zoo scherp, hierbij
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gelijkt de smedige bewerking van het zilver angstvallig in tegenstelling met deze
stalen beslistheid. Zelden werd en wordt de technische stijl van het metaal zoo juist
begrepen als door deze veteraan op het gebied der kunstnijverheid.

J. KUYPER: Ontwerp voor monumentale fontein.

Ten slotte hierbij nog een af beelding, een van de artistieke uitstapjes die Jan
Kuyper maakte op een ander terrein, een van zijn vele bouwkundige ontwerpen,
namelijk een fonteintje. Ik laat het volgaarne aan meer bevoegden over om daar
beschouwingen over te geven. Het teekent echter de groote liefde voor den arbeid,
den arbeid zelve die hem zulke gedachten op papier hebben doen zetten.
Veel, zeer veel op allerhande gebied is door hem vervaardigd, groote modellen
voor bouw-beeldhouwwerk, busten, figuren, een onafzienbare rij van de meest
uiteenloopende soort; doch éen ding neemt en zal in zijn leven steeds de eerste plaats
blijven innemen, n.m. de metaalbewerking: dat is en was zijn kracht.
Wij hopen dat Jan Kuyper, ik zou willen zeggen onze Jan Kuyper, nog lang aan
zijn leerlingen door zijn werk en door zijn bezielende woorden den weg zal blijven
wijzen naar den vooruitgang der kunstambachten, ondanks zijn barsch uiterlijk,
zooals W. Kromhout Cz. in Architectura dat uitdrukte.
D.A.A.W. DOBBE.
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Amsterdam
Vincent van Gogh kunsthandel C.M. van Gogh
Vincent! Nog is de naam als een strijdkreet, nog is hij de bommen werpende anarchist,
reeds is hij in 't buitenland een mode-schilder! De arme, heeft hij daarvoor zich zoo
afgemarteld in zijn arbeid, zich gegeeseld met de zwiepingen van zijn passie en
gepijnd met de reikingen van zijn illuzies.... om ‘en vogue’ te komen in de monde,
om nageaapt en vervalscht, slecht gecopiëerd en verkwanseld te worden? Ah, laten
wij terug gaan naar zijn levenstijd, en bedenken, uit zijn werk alleen, hoe hij heeft
moeten gevoelen en hoe een schrikbarend mensch hij was, en niet zien, met wat
parodie van piéteit zijn zoo oer-droevig doorwoeld werk wordt aangekeken.
Eén, die zóó zijn toets zette, zóó zijn verf wrong, zóó zijn streek spande, zóó zijn
bochten scherpte, moest wel zijn een mensch wáárlijk, mensch die veel leed om
schoon-heidswille.
Maar één, die zoo van zon hield, die niet meer de glans van het licht over de dingen,
maar het licht zelf wilde benaderen, tot hij brandde zijn oogen en zengde zijn geest...
zoo een moet ook zijn geweest een mensch, blij en groot, open voor de vreugden
van schoonheid.
Daarom is het dat wij zoo van hem houden, omdat zijn werk zijn lijden toont en
zijn werk geeft zijn vreugden, omdat zijn wezen heel sterk in zijn werken leeft! Want
bij slot vragen wij niet een schilderstuk aan te zien en voort te gaan, vragen wij niet
te kunnen waardeeren en knap te vinden, bij slot vragen wij hartkloppingen en eischen
wij neergebogen te worden van bevenden eerbied.
Zoo is Vincent! Hij laat nooit onverschillig. Wijl hij zelf nooit onverschillig deed!
Haat hem, desnoods, omdat hij, de Rauwe, niet is als gij, haat hem, omdat hij alle
werk om zich heen tot doode verf en oudbakken natuur maakt..., of heb hem lief,
wijl gij zijn stijlheid eeren kunt, zijn lijden lijden kunt, zijn felheid voelen kunt.
Voelen kunt wat hij gevoelde bij het barre ondergaan der natuur.
Hij heeft de zon gewild en de nachten van smart gevonden wijl zijn handen niet
konden wat zijn geest wilde.
Hij heeft het karakter gewild en de uiterste pijnen krompen in de spannende toetsen
van zijn markeerende zetting.
Hij heeft de schoonheid gewild en weinigen offerden zich zoo bereidvol om haar
te dienen en hij vond haar nooit, wijl hem de hoogere Harmonie in de stormen ontbrak,
wijl hij nog onderging alleen... en tot scheppen uit den hooge niet kwam.
Bijna is hij een groot-klassieke, schoon voor alle tijden, begrijpbaar, benaderbaar
voor wie later, uit andere zienssfeeren en andere regionen der gedachten zijn
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menschelijkheid na te voelen wenschen, bijna, als hij had kunnen stijgen boven den
strijd en was gekomen, zij hel, in een gloeienden, hemel van de Rust.
Nu is hij een tijdsverschijnsel. Eenmaal zullen andere artiesten misschien zoeken
naar wat toch het Eeuwige was, dat in dit werk gezegd werd te leven, en andere men-
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schen zullen zijn lijden niet weten, maar voor ons blijft hij Vincent, dat is de felste,
de heftigste, de puurste, de sterkste, de zwakste, de minst knappe en de meest
onhandige, maar toch altijd nog Vincent, de hevigst-levende van ons land.
Het werk bij de kunsthandel C.M. van Gogh is, gelukkig, meest uit zijn Franschen
tijd. Ik zou niet gaarne beweren dat de aardappel-periode van eenig blijvend belang
is, daar hier elke techniek ontbreekt. Maar als hij na een paar jaar de ijlheid van
Fransche vrijheidszon, de subtielheid en de zware zondavering heeft leeren kennen,
dan zijn zijn mooiste uitingen gekomen in de stadsgezichten, de zelfportretten, de
bloeiende boomgaarden, de landschappen, de portretten, totdat ten laatste de krankheid
deze te gespannen boog kraakte en zijn werken van de berghoogten van 't Gevoel
neerzweefden in de demonische afgronden van den waanzin. Want eerst heel op het
laatst vertroebelden de klare kleuren van zijn geestespalet.
Zoo is hier de Ophaalbrug, waar de voorgrond zoo frank gebouwd is uit de lijnen
van den walkant, zijn hier een paar fraaie Appelboomgaarden, een puur mooi
Bloesemboompje, is hier het jonge meisje met bloemen waar het magere figuurtje
bedeesd zit in de wijde omboging van de leunstoelarmen, zijn hier zelfportretten,
waar het kijken spannend turen, waar een mond een vastgedrukte spleet, een
voorhoofd een bewogen welving is.
Cypressen is hier, van W.S. dat zoo blank is en zoo puur als bloemen, waar de
deinende opgolving is in het rotsland, méé met de toortsvlammende Pijnen, waar het
lucht blauw felklaar staat boven het gestoofde land...
Enkele der uiterste kramptrekkingen zijn er eveneens. Het verheugt me dat de
‘daad’ nu gebeurt: dat wederom Vincent getoond wordt, dat zijn werk blijkt als zijn
leven: levend, dat hij schreidt, naar wat hij zelf wel niet wenschte: vereering, (die
helaas tot dweepen overslaat).
En het is een vreugde wederom, dat, wat waarlijk Grootbewogen is te heffen boven
de gehate middelmaat, met de bewonderende woorden mijner eerbied.

Larensche kunsthandel afd Amsterdam S. Garf, M. de Groot
De Laarder S. Garf weet zich wel niet te heffen boven zijn verstikkend milieu maar
ondertusschen heeft hij hier een zaal vol respectabele, ten minste appreciabele doeken,
die hem toch recht geven langer beschouwd te worden dan zoovele anderen, wier
waardeerbaarheid ook te wenschen kan laten.
Want zoo langzamerhand komen uit dit werk kwaliteiten van ernstig willende
schildering te voorschijn, die aangenamer zijn dan het sans-gêne zonder ondergrond
van genialerige beginners. Daardoor lijkt zijn behandeling nog moeilijk, zijn werk
afgebeuld, wat het toch niet direct is, en krijgt het, bij alle waardeering, van het genie
nu niet precies de vonkspattingen mee.
Ook is er een trachten wat anders te maken dan het afgeschilderde boerebinnenhuis,
beproeft hij andere figuren en andere omgevingen, gaat ook een enkel maal naar
buiten en wordt dan, in een stukje als: Bij de Pomp heel prettig frisch.
Zijn z'n portrelstukken van landmenschen, al naar hij een ouwe kerel heeft rul, of
een mooi boeremeisje, glad poezelig van schildering, zijn z'n Stillevens deels overal
serieus doorwerkt (kreeften) deels direct bereikt over bruinen ondergrond (doodskop),
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z'n figuurstukjes naar een dame zijn niet met die distinctie waar hij denkelijk wel
naar streefde.
Van M. de Groot kan ik tot mijn spijt geen goeds vermelden daar één enkel zonnig
pittig studietje Batte Montmartre op een zaal vol zwakke pogingen van onmachtige
peinture niets vermeldenswaards bevat.
Exposeerde nog de firma Kleykamp met haar geïmporteerde Oostersche kunsten nijverheidsproducten.
CONRAD KIKKERT.
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Uit Antwerpen
Nationale tentoonstelling van bouwkunde ingericht door de koninklijke
maatschappij der bouwmeesters van Antwerpen oud museum, Venusstraat
van 6 tot 21 september 1908
DE indruk, welke men van deze tentoonstelling meedraagt is, dat een eigen kunstleven
met sterk uitgesproken karakter in onze bouwwereld nog steeds ontbreekt. Deze
indruk is alleen de bevestiging van wat men alom gewaar wordt bij het doorwandelen
onzer moderne steden.
Aan talent en kunde, aan smaak en aanpassingsvermogen ontbreekt het onze
bouwmeesters meestal niet - maar te vergeefs zoekt men naar iets als eenheid van
richting, naar iets als gemeenschappelijk zoeken naar een wel doordacht en doorvoeld
ideaal.
Het is een bekend deuntje: onze tijd mist een eigen stijl, en zij, die getracht hebben
om zoo'n stijl kunstmatig in het leven te roepen, zijn jammerlijk mislukt.
Dit moge waar zijn voor de negentiende eeuw. Maar voor de twintigste is dit niet
meer heel en al waar. Ten minste, er zijn landen waar men langzaam aan, maar zeker,
eenheid ziet komen in de tot nog toe verwarde en tegenstrijdige pogingen; waar zich
van lieverlede een stijl ontwikkelt, die ‘nationaal’ mag heeten, gegrondvest op oude
tradities, maar aangepast bij de eischen van het moderne leven, zich plooiend naar
de eigenschappen van het nieuwe materiaal.
Zoo'n land - onze lezers kunnen het weten - is Holland bij voorbeeld. Niet dat we
alles, wat daar vandaan komt, onvoorwaardelijk bewonderen; hoe zou dat ook kunnen,
in een tijd, die nog een tijd van wording is? Maar men voelt dat daar een heele schare
met zelfbewustheid doorwerkt in een zuiver omschreven richting, en met den dag
nieuwe bewijzen levert, dat ook in onzen tijd een eigen bloei der bouwkunst en van
alle nijverheidskunsten mogelijk is.
In België is van iets dergelijks vooreerst nog niet veel te merken. Onze architecten
worden jammerlijk heen en weer geslingerd tusschen bouwstijlen die nu eenmaal tot
het verleden behooren, en die alleen nog tot een kunstmatig en on-organisch leven
kunnen worden opgewekt. Naast Corinthische kolommen en romeinsche arkaden
treft men spitsbogen en kruisgewelven aan; naast trapgeveltjes en kijkuitjes, pompeuse gebouwen à la Mansart. En, bleef het nog bij een zuivere aanpassing van
deze stijlen, bij een weder opleven in een tijdvak uit het verleden, - maar niet zelden
krijgt men de onwaarschijnlijkste samenkoppelingen, de onhebbelijksle
opeenstapelingen te zien, waar alle motieven die ooit uit de werkplaats van een
pleistergieter zijn te voorschijn gekomen, worden te pas gebracht. Waagt er zich bij
toeval een aan ‘modernen’ stijl, dan wordt het doorgaans niet veel meer dan een
poging in de onrustige en barokke van-de-Velde manier, of een variante van prentjes
uit The Studio.
Het is hier de plaats niet, om te onderzoeken, waaraan deze betrekkelijk achterlijke
toestand ten onzent is toe te schrijven. Voor een deel ongetwijfeld aan een bijna
volslagen gebrek aan ernstige kritiek. In België is men algauw tevreden, en zoolang
het geen blok-treinen of politiek geldt, betoont het publiek weinig belangstelling.
Men bouwt groote protsige huizen, en zware overladen monumenten, en men pakt
'n pint, en men is content. Tot hoeverre de kunst daarmee gediend is, vraagt men
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zich maar zelden af - en in zelfgenoegzaamheid gaan onze bouwmeester dan voort
met andere protsige huizen, en andere overladen monumenten op te richten, tot
grooter detriment van ons steden-mooi. Wij doen daarom ons best, om wakker te
schudden, wie nog wakker te schudden is, - en wie daardoor minder aangenaam
verrast mocht zijn, verzekeren we gaarne, dat we alleen om beters wil en naar ons
beste weten handelen.
B.
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Uit Brugge
Brugge en haar schilders internationale tentoonsteling van schoone kunsten
15 juli-15 september 1908
Na haar schitterend succes met haar tentoonstellingen van oude kunst, had Brugge
ditmaal getracht om een moderne expositie in te richten. Moeten we gelooven dat
bij deze onderneming de steen des aanstoots heeft gelegen in de inmenging van
zekere kleine lokale belangetjes, ten koste van de hoogte van het algemeene peil en
de eenheid die een wélbegrepen Kunstsalon behoorde te kunnen bieden? In ieder
geval is 't zeker dat we met smart hebben geconstateerd, en anderen waren van
dezelfde meening, dat het gros dezer tentoonstelling, die zich internationaal heeft
genoemd, saâmgesteld was uit doekjes die beter t'hnis hoorden in een winkeltje op
den hoek van een brug, waar ze prentbriefkaarten aan toeristen en kleine Vlaamsche
kanten boerinnenkapjes aan de Amerikanen verkoopen en waar men ‘echte’ Memlings
en Rafaëls krijgen kan. Deze wijze van tentoonstellen behoeft hier niet te worden
betwist en we bepalen er ons toe om het feit te constateeren. Bedoelen we hiermee
dat de expositie van alle belang was ontbloot? Verre van dien, want haar promotors
hadden de gelukkige gedachte gehad om haar een kern toe te voegen van uitstekende
artisten en in dit opzicht bood het hoog opgehemeld programma toch wel eenige
aantrekkelijkheid aan. Het gold hier om uiting te geven aan de ontroering, die Brugge
aan onze kunstenaars van heden had meegedeeld. Hierdoor hebben we door een
gunstige beschikking van het lot een triptiek en enkele teekeningen van Khnopff te
zien gekregen, een inzending van Baertsoen, enkele etsen van Brangwijn en nog
ander, niet minder belangrijk werk van kunstenaars, wél bekend bij 't tentoonstellings
publiek in 't algemeen en bij de lezers van dit tijdschrift in 't bizonder. Maar omdat
er onder deze inzendingen slechts weinig ongeziens was, achten we 't onnoodig om
er verder over uit te weiden en wenschen we enkel dat met een volgende
tentoonstelling, Brugge in staat zal werden gesteld om een schitterende revanche te
nemen en dat een beter bestudeerde voorbereiding haar nuttiger zal doen zijn aan de
zaak der kunst.
J.S.

Uit Den Haag
Pulchri studio van Wisselingh
Voor de fijnproeverstelken jare eene welkome afleiding sleurio
tentoonstellingsreeksen. Ze zijn er zoo vele en van zoo weinig verschil in waarde,
dat de interresse verflauwt en de bezoekers wegblijven.
Waar het in vroegere tijden een evenement was, eene tentoonstelling van
schilderijen, die slechts eens per jaar en later in Pulchri eenige keren meer gehouden
werd, daar is het nu eene doodgewone zaak, waar geen of weinig aandacht aan
geschonken wordt. Nu alle kunsthandelaars met de verschillende genootschappen
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gaan concureeren in het geven van exposities, daar zijn deze in aantal enorm gestegen.
Zoo zelfs dat het niet meer te doen is ze alle bij te houden.
Was er vroeger nog eene zekere sympathie voor de eene of andere vereeniging,
waardoor men deze bezocht; dit gevoel is nu voor goed verdwenen, en alleen die
uitstallingen van kunst worden nog bezocht, waar men de beste waar voor zijn geld
krijgt.
Blijft het onderscheid dat de vereenigingen het werk van de allerjongsten laten
zien, wat dan ook een zekere attractie vormt, welke echter op den duur onder doet
voor het meer gedegene werk van die artisten, welke een tentoonstelling als deze
ons biedt. Hier geen schokkende emoties, maar kalme rustige voorname stemming,
met een cosmopolitisch tintje.
Van den koelen gereserveerden Fantin een wonder melankoliek vrouwenportret,
met dat vage in de oogen en om den mond, dat van het leven is. Het is echter niet
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anspruchslos van factuur, te onhandig, te peuterig, te veel pointillé, zoodat het van
dichtbij gezien te dun, te stoffig aandoet, wat op een afstand eene gewaarwording
van atmospherische werking geeft.
Als altijd, is er de aandachtvolle aanschouwing, de liefdevolle doorspeuring in
volgehouden, maar deze is zoo broos, zoo weinig soliede vastgelegd, dat de
beschouwing van zijn werk steeds tot eene vermoeiïng wordt, hoeveel waardeering
men ook moge hebben voor de groote liefde. Het is altijd zoo op het randje van er
naast te zijn, zoo aarzelend van doen dat men bang wordt hem zijn equiliber te zien
verliezen.
Gedragener en vaster, positiever van schildering, is de symphonie van Jules Dupré.
Zoo ook de zeer zuivere Rousseau, tegenover wien de Belgische Stobbaerts een grove
natuur blijkt te zijn met zijn dikke zware kleur, die alle doorzichtigheid en
vloeiendheid mist.
Mura, de leerling van Jaap Maris, reeds zoolang hier van daan, heeft zijne kleur
behouden. Zijn stadsgezicht, hoewel te weinig uit de verf is van een fijne
kleurgevoelige geest.
De landschapjes van Dijsselhof hebben niet het rake van zijne visschen-aquarellen,
ze zijn niet spontaan genoeg, te veel maakwerk, hebben ook niet dat reëele van zijne
geschilderde visschendioramas. Een exemplaar van de Duizend en een nacht door
Bauer over de letters heen geïllustreerd, het werk van een artist, die de lust in zich
voelde dit wonderwerk te verluchtigen en zich geen tijd gunde het ergens anders op
te teekenen, is wel een van de raakste uitingen op deze voor de rest zich niet boven
haar gewone peil verheffende, tentoonstelling.
G.D. GRATAMA.

Sterfgevallen
Jef Lambeaux.
- Zes-en-vijftig jaar oud, op een leeftijd toen Meunier om zoo te zeggen pas zijn weg
gevonden had, is Lambeaux heengegaan. Met hem verdwijnt weer een der groote
figuren der moderne Belgische beeldhouwschool; dat zullen ten slotte ook zijn
hardnekkigste tegenstanders moeten erkennen. Want weinig kunstenaars werden zoo
hoog geprezen en tevens zoo heftig aangevallen als hij. Hij zelf had er trouwens den
slag van, om zijn naam met een luidruchtige en niet steeds verkwikkelijke reclame
te omringen; elk nieuw werk was meestal een aanleiding tot twistgeschrijf, dat met
esthetica op den duur niet veel meer uitstaande had, en tot de jammerlijkste
dagbladpolemiek ontaardde.
Het schijnt noodig om de gemoederen wat tot bedaren te laten komen, alvorens
een eenigermate definitief oordeel over Lambeaux te kunnen uitspreken; en vooral
schijnt het noodig, om zijne feilen en tekortkomingen als mensch wat te vergeten,
om niet te kort te schieten bij de waardeering van den kunstenaar. We vergenoegen
ons dus voor 't oogenblik met dit korte woord, in afwachting dat de gelegenheid
gevonden wordt om aan Lambeaux'kunst een meer ingaande beschouwing te wijden.
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Jef Lambeaux werd geboren te Antwerpen, den 14 Januari 1852, en overleed te
Brussel waar hij sedert jaren gevestigd was, den 5 Juni 1908.

Piet Verhaert.
- Twee maanden later, op 4 Augustus 1908 overleed te Oostduinkerke de Antwerpsche
schilder Piet Verhaert, in hetzelfde jaar als Lambeaux geboren: den 25 Februari 1852.
Terwijl Lambeaux een versleten man was, sedert lang door ziekte ondermijnd - stond
Verhaert nog in de volle kracht van 't leven. Zoo pas nog had hij, in ‘Kunst van
Heden’ een dozijn werken tentoongesteld, waaruit zijn onverzwakte scheppingskracht
kon blijken. Zijn plotselinge dood heeft dan ook alom een pijnlijken indruk gemaakt.
Verhaert was een der ernstigste werkers in het Antwerpsche kunstenaarsgild. Zijn
talent moge niet overweldigend geweest zijn; misschien was zijn persoonlijkheid
niet sterk uitgesproken, en bleef zijn trant, evenals de keuze zijner onderwerpen, wat
eclectisch: figuren, interieurs, genre- en historiestukken, landschappen, zeegezichten,
decoratieve werken, etsen, alles durfde hij aan, en bracht hij ook ten uitvoer, met
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een onmiskenbare vaardigheid, waarin men alleen iets meer persoonlijk karakter had
kunnen wenschen. Met dat al bleef hij een der meest sympathieke verschijningen
onder de Antwerpsche schilders - een, die met hart en ziel gehecht aan zijn vaderstad,
er ook zijn beste inspiraties vond; in tal van schilderijen, teekeningen, etsen, heeft
hij het meer en meer verdwijnende mooi van de oude stede verheerlijkt. Alleen
hiervoor reeds mag men hem dankbaar zijn.
Piet Verhaert was leeraar aan de Kon. Academie te Antwerpen, en lid van den
Provincialen raad.

J.H.L. de Haas.
- Op denzelfden dag als Piet Verhaert, 4 Augustus, stierf te Königswinter de 76 jarige
J.H.L. de Haas. Voor het jongste geslacht zal deze sedert jaren in stilte levende
kunstenaar misschien een onbekende zijn; toch verdient zijn gedachtenis, om meer
dan één reden, in eere gehouden te worden.
De Haas was op 25 Maart 1832 geboren te Hedel (Holland); P.F. van Os was zijn
leermeester; lange jaren werkte hij als landschap- en dierenschilder te Oosterbeek,
te Arnhem en aan den Rijn. Gaarne inspireerde hij zich op Paulus Potter - en tevens
op de groote Fransche meesters der verleden eeuw, vooral op Troyon. Voor 't eerst
stelde hij ten toon te Parijs, in 1851; sedert 1857 was hij te Brussel gevestigd; sedert
1888 hield hij zich bezig met het inrichten der groote internationale
kunsttentoonstellingen, vooral te München, en ook te Dresden, te Stuttgart enz. Hij
trad er op als vertegenwoordiger van Holland en soms ook van België, en heeft als
zoodanig zeer groote diensten bewezen aan het jongere kunstenaarsgeslacht, dat
thans reeds tot roem en eer is gekomen. Te München had hij grooten invloed; de
Prins Regent van Beyeren was hem buitengewoon genegen. Zijne werken treft men
aan in het Rijksmuseum te Amsterdam, in de Musea te Brussel, te Dresden, te
Stuttgart, in de nieuwe Pinacotheek te München, in 't Museum Boymans te Rotterdam,
in Teyler's Stichting te Haarlem, enz. Hij zelf laat een kleine doch uitgelezen
verzameling na van Fransche, Hollandsche, Belgische, Duitsche en Schotsche
meesters; men vindt er namen als Troyon, Daubigny, Fromentin, Israëls, Gabriël,
Lenbach, Bakkerkorf, enz.; zijn eetzaal was versierd met gezichten uit Venetië van
Vermoer.
De onderscheidingen die hem te beurt vielen, waren legio; geen schilder droeg
meer eeretitels en ridderorden; onder deze laatste kwam o.a. het grootlint der
Beyersche St-Michielsorde voor.
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Boeken & tijdschriften
Kunstlexika
Niederländisches künstler-lexikon auf grund archivalischer forschungen
bearbeitet von Dr. Alfr. von Wurzbach. mit mehr als 3000 monogrammen
Wien & Leipzig -verlag von Halm & Goldmann 1906-1908 2 Deelen in 8o
à Mk. 40. - per deel
DE uitgave van een uitgebreif Lexikon, uitsluitend over Nederlandsche kunstenaars
- en dat nog wel on het buitenland - is zeker vleiend voor onzen nationalen trots. We
mogen den schrijver zeker dankbaar zijn, voor het ontzaglijke werk, dat hij zich
hiervoor getroost heeft, en dat zonder twijfel veel nut zal kunnen stichten. Toch werd
dit Lexikon, in het algemeen, niet met zooveel geestdrift ontvangen, als men mocht
verwachten; zeer scherpe critiek werd er zelfs over uitgesproken, en de
tekortkomingen van den schrijver hard onderstreept. Een blik achter de schermen
van het kunsthistorische tooneel doet ons dit begrijpen: jarenlang was Dr. von
Wurzbach met het verzamelen van zijn materiaal bezig, - toen men van andere zijde
een aanvang maakte met het omwerken en voortzetten van het oude ‘Allgemeine
Künstlerlexikon’ van Julius Meyer; een voorstel, door de leiders van deze nieuwe
onderneming aan v. Wurzbach gericht, om zijn werk met het hunne te versmelten,
werd door dezen, naar hij in zijn voorbericht zegt, op alles behalve vriendelijke wijze
ontvangen(1) - zoodat tusschen hem en de groep van het nieuwe groote Lexikon
(waarop we verder terugkomen) een zeer gespannen verhouding ontstond.
De handelwijze van Dr. von Wurzbach hebben we hier niet te beoordeelen. Zooveel
is zeker, dat hij in het Voorwoord en in sommige artikels van zijn woordenboek een
toon aanslaat, die in hooge mate ergerlijk en ongepast mag heeten, vooral waar hij
het op kunsthistorici voorzien heeft, welke zonder tegenspraak meer doorslaande
bewijzen van bekwaamheid hebben gegeven, dan Dr. von Wurzbach zelf. Zulke
wijze van polemiseeren, - vooral waar het om persoonlijke belangen of ambities gaat,
is een oneer voor het gild; het is dan ook volkomen te begrijpen, dat men den schrijver
niet gespaard heeft, en zijn werk, nog vóór het compleet is, terdege heeft gecritiseerd.
Nu schijnt het ons, bij nader toezien, haast zeker, dat de Heer von Wurzbach
veeleer in ziekelijke overspanning, dan met een kalm hoofd gehandeld en geschreven
heeft; de persoonlijke antipathieën schijnen bij hem zoo sterk te zijn, dat zijn blik er
door beneveld wordt, en zij hem tot de onzinnigste uitspraken voeren.
Dit behoeft ons echter niet te beletten, om zijn werk te waardeeren, zooals het dit
verdient. Het spreekt wel van zelf, dat uit 15 à 1600 blz. vol namen en data, door één
(1) Naar wij achteraf uit zeer goede bron vernemen, heeft een dergelijk voorstel alleen in de
verbeelding van den Heer von Wurzbach bestaan.
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enkel mensch geschreven, vergissingen en tekortkomingen op te visschen zijn.
Eenieder, die zich op een of ander hoofdstuk onzer kunstgeschiedenis sterk gepantserd
voelt, zal zonder veel moeite stof tot verbeteringen en aanvullingen vinden. Maar
hij bedenke dan, dat de schrijver zich niet tot dat ééne gebied beperkte, maar een
terrein moest bewerken, waar niet velen hem met even groote ervarenheid zouden
kunnen volgen.

Onze Kunst. Jaargang 7

171
Misschien deed de schrijver verkeerd, met op den titel te drukken: ‘auf Grund
archivalischer Forschungen bearbeitet.’ We willen gelooven, dat hij vele archieven
heeft doorsnuffeld, maar even zeker zijn het meerendeel zijner artikels eenvoudig
compilatie uit een overigens zeer uitgebreide en moeielijk te doorworstelen literatuur.
Daarmede verrichte hij een goed en verdienstelijk werk, maar het was o.i. verkeerd
om dit te bestempelen met een etiket, dat niet volkomen aan den inhoud beantwoordt.
De betreurenswaardige subjectiviteit, waar we hooger op doelden, speelt den
schrijver ook in de bewerking van zijn stof leelijke parten; hij houdt niet van de
hedendaagsche kunst; dat is zijn volste recht als criticus, doch niet als schrijver van
een lexikon. Waar hij moderne kunstenaars aanvaardde ‘bis auf die gegenwärtige
Generation der Kodak-Professoren’ was hij verplicht deze kunstenaars even
conscientieus te bewerken, als de gildebroeders van vóór driehonderd jaar. In de
plaats daarvan scheept hij de meeste met een paar regels af, die dan nog meestal
onnauwkeurigheden bevatten. In zijn voorwoord vergelijkt de schrijver de
kunstgeschiedenis bij een groot, mooi landschap, waarvan de landkaarten nog moeten
gemaakt worden. Maar hij schijnt niet te beseffen, dat hij zelf als geograaf zeer
zonderling te werk gaat, door alleen zijn aandacht te wijden aan de streken, die hem
persoonlijk bekoren, om zich van de rest met wat grove krabbels af te maken. Waarom
dan niet liever ineensaf alle moderne kunst buiten behandeling gelaten, met een vast
datum als terminus? Dan ware het gebied zuiverder afgepaald, en hadde de schrijver
geen zoo verregaande slordigheid op zijn geweten gehad.
Men ziet dus, dat we von Wurzbach's werk niet zonder voorbehoud kunnen prijzen.
Dat men zijne aanduidingen niet blindelings kan aanvaarden, en contrôle in vele
gevallen noodzakelijk is, staat vast. Maar even zeker blijft het, dat hij in zijn werk
schatten van kennis heeft verzameld, die van groot nut kunnen zijn, voor wie ze met
de noodige voorzichtigheid weet te gebruiken. Zijne gegevens zijn meestal vollediger
dan in de vroeger verschenen lexika, vollediger zelfs dan in vele kunstgeschiedenissen,
- terwijl hij talrijke kunstenaars behandelt, waarover de bronnen zeldzaam of moeielijk
te bereiken zijn. Vrij uitvoerig zijn ook de vermeldingen der werken, bij de
levensbeschrijving der meeste kunstenaars gevoegd, terwijl de bibliografische
verwijzingen dadelijk den weg tot verdere nasporing openen.
Zoo begroeten wij von Wurzbach's werk als een welkome aanwinst voor de
Nederlandsche kunstliteratuur; dat er ‘beter’ kan gedaan worden, is zeer goed mogelijk
- althans wanneer velen de handen ineen slaan. Aan het werk van één enkele, op zoo
uitgebreid gebied, zou men in 't algemeen moeielijk hooger eischen kunnen stellen;
en in afwachting van dat ‘betere’ nemen we dit goede dan ook reeds dankbaar aan.
***

Allgemeines lexikon der bildenden künstler von der antike bis zur
gegenwart unter mitarbeitung von 300 fachgenossen des in-und auslaxdes
herausgegeben von Dr. Ulrich Thieme und Dr. Felix Becker erster band
aa - Antonio Leipzig. verlag von Wilhelm Engelmann 1907 (Beraamd op
20 deelen in-8o van 600 blz. elk; prijs per deel 40 Mk.)
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Deze onderneming, die in zoo hooge mate de woede van Dr. von Wurzbach vermocht
op te wekken, doet zich voor als de ontzaglijkste uitgave, die ooit op kunsthistorisch
gebied werd aangevat. Het is de heruitgave en tevens voortzetting van het reeds in
1869 begonnen lexikon van Dr. Julius Meyer, dat in de letter B (3e deel) bleef steken.
Of deze nieuwe bewerking volgens von Wurbach's ongeluksprofetieën, een dergelijk
lot te gemoet gaat, zal de toekomst moeten leeren. Zooveel is zeker, dat zij op de
ernstigste en degelijkste wijze werd aangevat, en alles den besten uitslag doet
verwachten.
De eerste, groote stap welke in de goede richting werd gedaan, is de verdeeling
der stof. Er is een grens aan de krachten van één enkel mensch; dat hebben we zoo
pas bij Dr. von Wurzbach nog kunnen consta-
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teeren. En in plaats van zich tot enkelen te richten, hebben de redacteuren van dit
nieuwe Lexikon circa drie honderd vakgeleerden tot medewerking uitgenoodigd.
leder krijgt dan alleen de artikels te behandelen, welke binnen zijn specialiteit vallen,
waardoor de kansen op nauwkeurige en volledige bewerking dus zeer worden
verhoogd. Het blijft dan de taak der redactie, om de stof tusschen al deze medewerkers
te verdeelen - en er voor te zorgen, dat geen wanverhoudingen tusschen de
verschillende deelen ontstaan. Hoe moeielijk deze taak is, zal eenieder beseffen, die
zich een denkbeeld van de uitgestrektheid van dit gebied vermag te vormen. Schilders,
beeldhouwers, architecten, graveurs, medailleurs, sierkunstenaars, worden in dit
lexikon vermeld, van alle landen en van alle tijden, zelfs dezulke die enkel uit
oorkonden bekend zijn. Het aantal biografieën wordt op ongeveer 150.000 geschal!
Om dit reuzenwerk tot een goed einde te brengen, is er in de eerste plaats een
flinke organisatie noodig. Wij hebben de leiders, Ulrich Thieme en Felix Becker,
aan het werk gezien, en mogen verzekeren dat de onderneming in dit opzicht niets
te wenschen overlaat. Beide vakgeleerden wijden zich uitsluitend aan deze taak, en
hebben daarvoor te Leipzig een kantoor ingericht; jarenlang hebben zij het werk
voorbereid, hunne medewerkers gekozen, in een woord het grondplan van hun werk
in alle onderdeelen opgemaakt - en nu met het eerste deel den eersten steen gelegd
is, mogen we gerust zeggen dat aan het optrekken en voltooien van het reuzengebouw,
naar menschelijke berekening, niets meer in den weg kan staan.
Dit eerste deel van 600 blz. bevat nog maar een gedeelte der letter A. Toevallig
is deze letter voor de Nederlandsche kunst althans, niet zeer belangrijk; groote namen
komen er niet in voor; het artikel over Pieter Aertsen (Lange Pier) van Dr. J. Sievers,
is een der gewichtigste, tevens dat over Antonello da Messina, van Lionello Venturi,
wegens de betrekkingen van dezen kunstenaar met onze gewesten; verder een aantal
biografieën van moderne belgische kunstenaars van H. Hymans. Ook de namen van
Gustav Glück en J. Guiffrey troffen we een paar maal aan in verband met Nederl.
meesters. Een groote verdienste van dit woordenboek is, om een aantal weinig of
niet bekende namen te vermelden, waarover men elders moeielijk iets zou te weten
komen; hiervoor heeft de Heer E.W. Moes zich bijzonder verdienstelijk gemaakt,
en het woordenboek met een schat van nieuwe gegevens over oude Hollandsche
schilders verrijkt. Voor een aantal Vlaamsche meesters daarentegen, geeft het niet
veel méér dan wat ons reeds uit den ouden Meyer of uit von Wurzbach bekend was.
Onder de medewerkers die voor de Nederlandsche kunstgeschiedenis van belang
zijn vermelden we nog; W. Bode, A. Bredius, W. Cohen, F. Dülberg, P. Durrieu, M.
Dvorák, E. Firmenich-Richartz, M.J. Friedländer, C. Hofstede de Groot, Haverkorn
van Rijsewijk, E. 't Hooft, L. Kaemmerer, Max Lehrs, W. Martin, A. Pit, A.L.
Romdahl, Max Rooses, F. Schmidt-Degener, H. von Tschudi, W. Valentiner, Jan
Veth, W. Vogelsang, A. Warburg, A.W. Weissman, e.m.a.
We hopen later gelegenheid te vinden om op de verdere deelen van dit werk terug
te komen. Wij vergenoegen er ons voor het oogenblik mee, om de uitgave warm aan
te bevelen; wij twijfelen er niet aan, of de voortzetting van het werk zal aan dit
schitterende begin beantwoorden.(1)
***

(1) Bij het ter perse gaan vernemen we, dat het tweede deel zoo pas is verschenen.
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Allgemeines künstler - lexicon leben und werke der berühmtesten
bildenden künstler dritte umgearbeitete und bis auf die neueste zeit
ergänzte auflage herausgegeben von hans wolfgang singer nachtrage und
berichti-gungen Frankfurt a/M. literarische anstalt Rütten & Loenig,
1906 preis: 6 Mk.(2)
Van 1895 tot 1901 verschenen de vijf deelen der derde uitgave van dit door Herman
Alexander Müller voorbereide en begonnen,

(2) De prijs van het heele werk bedraagt gebrocheerd Mk. 52. -, gebonden in 5 deelen Mk. 60.-.
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en door Hans Wolgang Singer voortgezette Lexikon. Evenals het groote werk van
Thieme en Becker, omvat het de geheele kunstgeschiedenis, maar hier natuurlijk in
veel meer beknopten vorm. Voor elken kunstenaar wordt alleen geboorte- en
sterfdatum aangegeven, met enkele levensbijzonderheden en vermelding van een
paar werken. De meeste biografieën omvatten maar enkele regels, die van de
belangrijkste meesters zelden meer dan één bladzijde.
Meer nog, dan bij von Wurzbach's Lexikon, dat zich bij het Nederlandsche
kunstgebied beperkte, valt het hier op, hoe moeielijk het voor één mensch is, een
zoo veelomvattend werk tot een goed einde te brengen.
De leemten en onvolkomenheden zijn dan ook talrijk. Door de uitgave van het
hier aangekondigde deel met ‘Nachträge und Berichtigungen’ werd getracht om
daaraan zooveel mogelijk te verhelpen; vooral gaat het hier om hedendaagsche
kunstenaars, welke sedert het verschijnen der vorige deelen overleden zijn, of die
daarin niet volledig of nauwkeurig genoeg werden behandeld.
In zijn ‘Schlusswort’ zegt Prof. Singer, dat hij, sedert hij aan het Lexicon
medewerkte, in een blanco doorschoten exemplaar alle in tijdschriften enz.
gepubliceerde nieuwe gegevens noteerde, en daarmee den grondslag van dit
‘Supplement’ legde. Zeker is dit reeds een zeer aanzienlijk werk, en verdient de vlijt
en de toewijding van den compilator allen lof. Maar of dit voldoende is, voor het
samenstellen van een degelijk Lexikon?... We meenen van niet! Wanneer alle
literatuur ‘excerpirt’ is, zooals de Duitschers dat noemen, alle boeken doorzocht, alle
tijdschriften doorsnuffeld - dan heeft men, zeker, reeds een ontzaglijken arbeid achter
den rug, -maar... dan begint het eigenlijke werk nog pas! En juist om dat werk naar
behooren te verrichten, zijn, op een zoo uitgebreid gebied, de krachten van één
mensch, en van tien menschen, ontoereikend.
Een paar voorbeelden op goed geluk uit dezen ‘Nachtrag’ gegrepen: Leo van Aken
wordt er voor 't eerst in genoemd, doch zonder vermelding van zijn overlijden (11
jan. 1904); Aug. Allebé laat men nog steeds in Brussel leven; - P. Dupont (de graveur),
wordt vermeld als geboren in 1876 (moet zijn 1870); Edgard Farasijn wordt Emile
geheeten, en met een vraagteeken Edgar (zijn naam is: Edgard-Pieter-Jozef); van
Alex. Hannotiau (gestorven in 1901) wordt geen sterfjaar vermeld; Jef Lambeaux
heeft gemaakt: Der Riese Brabo, Rathhaas, Antwerpen(!) als zijn geboortedag wordt
aangegeven 13 Juli (moet zijn 14 Januari). Namen als Marius Bauer, Vincent van
Gogh, Jacques de Lalaing enz. zoekt men er nog te vergeefs. Ook in de toevoegsels
betreffende oude kunst vindt men groote gapingen; bij Memling wordt de monografie
van Kaemmerer vermeld, maar niet die van Weale; bij Rembrandt ontbreekt ook
heel wat uit de nieuwere literatuur.
De vraagteekens welke bij data enz. nogal dikwijls voorkomen, tracht de schrijver
te rechtvaardigen door er op te wijzen, hoe moeielijk het soms is precies te weten te
komen, wat b.v. in krantenberichten met ‘heden’ of ‘gisteren’ bedoeld wordt, - of
hoe men zich, door het geboortejaar van een kunstenaar volgens de aanduiding van
zijn leeftijd te berekenen, een jaar vergissen kan. - Zeker, dat alles is zeer lastig, en
het verzamelen van nauwkeurige gegevens over al die kleinigheden is zeer
tijdroovend. Maar niemand zal toch beweren, dat deze gegevens onbereikbaar zijn
wanneer men zich de moeite wil geven, om ze in officieele bronnen op te sporen.
Maar juist hiervoor is de medewerking van vele krachten noodzakelijk, en zal het
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werk van één mensch steeds onvolkomen blijven, hoe zeer men dan ook zijne
pogingen moge waardeeren.
***

Bryan's dictionary of painters and engravers new edition revised and
enlarged under the supervision of George C. Williamson, litt. d. with
numerous illustrations London, George Bell & Sons 1903-1905 5 Vols. 21
sh. net per vol.
De eerste uitgave van dit woordenboek dagteekent van 1816. In den loop der jaren
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verschenen er talrijke min of meer gewijzigde herdrukken van - terwijl nu deze laatste
omgewerkte, vermeerderde en geïllustreerde uitgave, in vijf deelen, vóór ons ligt.
Het werk behandelt enkel schilders en graveurs, en onder de modernen alleen de
afgestorven meesters. Het gebied is dus beperkt, de grenzen duidelijk aangegeven,
en de weifelende houding tegenover levende meesters, die men von Wurzbach terecht
verweet - van voren af aan vermeden.
Door de beperking der stof behoefde de ruimte niet al te scherp gemeten te worden;
de meeste biografieën zijn dan ook vrij volledig, en, voor zoover we konden nagaan,
ook consciencieus bewerkt. Evenals bij von Wurzbach, wordt van ieder meer
belangrijk meester een lijst der voornaamste werken gegeven, hier gerangschikt
volgens de plaats waar ze zich bevinden; ook soms bibliografische aanwijzingen,
hoewel minder volledig dan men zou kunnen wenschen.
Opmerking verdienen de onderteekende artikels, waarbij wij op Nederlandsch
kunstgebied de volgende namen ontmoeten: Malcolm Bell, Lionel Cust, Frank Binder,
Edg. Staley, W. Martin, James Weale; vooral beide laatsten leverden voor ons
belangrijke bijdragen; bewonderenswaardig is ook hier weer Weale's werkkracht;
zijn onuitputtelijken schat aanteekeningen over onze vroege schilders heeft hij eens
te meer dienstbaar gemaakt voor het leergrage publiek; we mogen er hem dankbaar
voor zijn, en vertrouwen dat velen, die zich met Nederlandsche kunstgeschiedenis
bezig houden, zijne medewerking aan dit woordenboek zullen weten te waardeeren.
De ongeteekende artikels over Nederlandsche meesters zijn daarentegen van minder
belang, en hiervoor zal men doorgaans von Wurzbach met meer vrucht kunnen
raadplegen.
Zoolang Thieme en Becker's reusachtig Lexikon niet volledig is - en binnen de
tien jaar is dit zeker niet te verwachten - zal Bryan voor algemeene opzoekingen over
schilders en graveurs nog wel de beste vraagbaak blijven.
Over de trouwens zeer verzorgde en smaakvolle uitvoering, een paar opmerkingen:
de namen der kunstenaars zijn niet vet gedrukt, en boven de bladzijden ontbreekt de
aanduiding der daarin behandelde letters of namen; daardoor zijn de opzoekingen
lastig. Er werd ook een veel dikker papier gebruikt dan feitelijk noodig was. De
uitgever verkreeg dan mooie dikke boeken die er zeer ‘prijswaardig’ uitzien, maar
in het gebruik onhandig blijken. De vijf deelen vormen een stapel van ca. 30 cm.;
zonder bezwaar zou dien omvang tot de helft herleid kunnen worden - wat voor een
woordenboek wel iets te beteekenen heeft. Een ander uitgeverskunstje is het opnemen
van illustraties - die overigens zeer fraai zijn, vooral de fotogravures, - maar waarbij
men zich afvraagt, wat ze hier eigenlijk komen doen, zoo 't niet is om de uitgave
voor een bijzonder publiek aantrekkelijkheid bij te zetten. Een systematisch
geïllustreerd kunstlexikon zou zeker zeer nuttig kunnen zijn - maar wat is men gebaat
met eenige honderden prentjes, waarvan er nog wel een groot deel de weinig
belangrijke werken van weinig belangrijke Engelsche schilders reproduceeren? Er
is te veel of te weinig - en de hier opgenomen reproducties kunnen we enkel als
ballast beschouwen, die bij het zoeken naar een naam hinderlijk is, en den lezer
weinig of niet kan baten. De Engelschen hebben het in t uitgeven van practische
woordenboeken ver genoeg gebracht om niet te beseften dat dit een fout is.
B.

Onze Kunst. Jaargang 7

Collection des graxds artistes des Pays-Bas Quinten Metsys par Jean de
Bosschere Thierry Bouts par Arnold Goffin Pierre Breughel L'ancien par
Charles Bernard Vermeer de Delft par G. van Zype librairie nationale
dart & d'histoire, G. van Oest & Cie, éditeurs, Bruxelles - (Prijs per deel,
ingenaaid fr. 3.50, geb. fr. 4.50)
Er kan geen twijfel aan zijn of deze verzameling, waarvan elk deel ongeveer
honderd-dertig bladzijden bestaat, is op 't gunstige tijdstip verschenen. Naast zijn
ernstige prachtuitgaven, die meer uitsluitend voor
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vakgeleerden waren bestemd, heeft de gunstig bekende uitgever G. Van Oest, den
takt en den goeden smaak gehad, om in den vorm van eenige boekdeelen, die alle
met een dertigtal buitentekst platen zijn geïllustreerd, een serie monografiëen over
Hollandsche en Belgische kunstenaars uit te geven. En aangezien kunstgeschiedenis
thans een der takken van algemeene ontwikkeling geworden is, behooren studiën
van dezen aard onder elks bereik te worden gebracht - en ze moeten góed zijn!
Gelukkig staat de keus die de heer Van Oest onder zijn medewerkers heeft gedaan
en nog doen zal, er ons borg voor dat die werken ook inderdaad uitstekend zullen
zijn.
Waar het boek enkel door de wijze van uiteenzetting schittert en alleen op reeds
bekende gegevens is gegrond, zal 't nuttig zijn voor den gewonen beschavingsmensch
om die vlot geschreven beschouwingen over kunst te lezen. Maar wanneer het werk
én op deze vorm-hoedanigheid én op een eigen verkregen wetenschappelijk onderzoek
van den schrijver berust, zal het door bovengenoemden lezer niet alleen, maar tevens
door den man van 't vak op prijs gesteld worden, die er de wél-aangename vrucht
van waarnemingen en onderzoek op historisch en kunstgebied uit zal proeven.
Zulk een ideale monografie, zal dus de letterkundige wereld zoowel als die van
den geschiedschrijver hebben te voldoen. Een moeilijk vraagstuk, dat enkel op te
lossen is door het toekennen van gelijke waarde aan deze beide opvattingen.
De vier eerste monografieën behandelen beroemde schilders, aangaande wie geen
enkel mensch van beschaving thans meer in 't onwetende verkeert. Metsys werd
algemeen bewonderd sedert lang, maar toch werd 't tijd dat de eerste geheelstudie
over den meester ging verschijnen. En nog noodiger was 't om eindelijk zooveel
mogelijk de heerschende dwalingen te niet te doen, die alom verspreid, aangaande
het aantal en de waarde van zijn werken en de parasitaire legenden, die waren om
de eerste jaren van zijn leven heên.
Indien de studie van Jan de Bosschere niet zoo oorspronkelijk geschreven is als
enkele zijner andere werken, biedt ze ons niettemin de vrucht van eigen persoonlijke
onderzoekingen. De schrijver meent dat hij gedurende den loop ervan een zelfportret
van Metsys ontdekt heeft. Het is een kop op een der luiken van de Legende te Brussel.
Zijn uitweiding dienaangaande komt ons tamelijk aannemelijk voor en indien de
kritiek 't over dit punt eens kon worden, zou deze ontdekking ons 't eenig bekende
portret van den vervaardiger van de Graflegging aan de hand hebben gedaan. Verder
op geeft hij Quinten een nieuwen leermeester, een bloote veronderstelling, die
waarschijnlijk nooit zal kunnen worden bewezen. Het korte hoofdstuk over het
ambacht van Metsijs, behelst eveneens talrijke, voor 't eerst uitgesproken vermoedens.
Wat de strijdvraag der attributies betreft, die wordt er herhaaldelijk aangevat, vooral
naar aanleiding van het tweeluik uit de Verzameling Carstanjen. die de schrijver,
niettegenstaande de uitgesproken meening van eerste critici, en hoofdzakelijk afgaand
op esthetische bewijzen, aan Metsijs ontzegt. Een zekere stoutheid en
oorspronkelijkheid in 't aanvoeren der bewijsgronden ontbreken dus niet in dit boek.
zooals uit bovengenoemde opmerkingen duidelijk blijkt.
Het tweede, in de verzameling verschenen deel. is aan Dierck Bouts gewijd. Bouts
is een van die schilders, die tegenwoordig onder het groote publiek een beetje bekend
begint te worden. En het is heel waarschijnlijk dat de studie van den heer Goffin er
toe bijdragen zal. om hem nog meer bekend en bemind te maken, want dit is een
onberispelijk geschreven stuk, dat men zonder moe te worden kan lezen. De stof is
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er op een wijze behandeld, dat het deel van den heer Goffin op een lang
tijdschriftartikel lijkt, vlug geschreven, goed op de hoogte, gemakkelijk om te
begrijpen en niet door vele documenten verzwaard. Het is bij uitstek een werk ter
veelvuldige verspreiding geschikt.
Van het begin af zal het in dit opzicht in den smaak vallen. De lezer wordt overigens
voorzichtiglijk in het onderwerp binnengeleid, in een hoofdstuk over de Vlaamsche
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Primitiven. Dit, op zich zelf zeer belangrijk gedeelte, zou als inleiding kunnen dienen
tot een ernstiger, breeder opgezet boek. Het deeltje bevat verder: Het Leven van
Dierck Bouts, een onderwerp vol distelen en doornen, maar minder duister dan men
meent. De Lenvensche Werken behelzen goede beschrijvingen, evenals de Werken
toegeschreven aan Dierck Bouts.

QUINTEN METSYS: Mansprofiel. (Verz. André, Parijs).
(Overgenomen uit Quinten Metsys, door JAN DE BOSSCHERE).

Het juiste oogenblik was wél gekozen om het publiek een studie over het Leven
en het Werk van Pieter Breughel den Oude onder de oogen te brengen, die
noodzakelijker wijze behandeld als kort begrip, niettemin wat kleur en hoofdlijn
betreft, voldoende compleet is. En deze studie, welk een grazige weide vormt ze niet
voor den innig modern geschoolden geest! Met zijn eigen levendig en doordringend
vernuft, brengt Charles Bernard ons nog eens te meer de vruchten
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van zijn onderzoek onder de oogen, die zeker even schitterend als mooie grenaten
en tevens vol vruchtenvleesch en sappig-pittig zijn. De schrijver heeft in zijn geheugen
het aanzienlijk werk van Breughel gerangschikt en geeft in enkele keurig geschreven
bladzijden, een kort begrip van de beteekenis er van. Keurig geschreven en
harmonieus, want Charles Bernard heeft zich niet ver van zijn dichtergevoel
verwijderd en daardoor ligt er over zijn heele streven als een teeder waas van stofgoud
heen, waarvan de bekoring zich zóo wél aan de beelden van Breughel aanpast. Zoo
bevallig bijeen gevoegd lezen we deze beschrijving als een boeiende oude kroniek.

DIRK BOUTS: De H. Maagd en het Kind. (Slädelsches Institut, Frankfurt, a/M).
(Overgenomen uit Thiéry Bouts, door Arn. Goffin).

Wat de grondtoon van 't werk zelf betreft, lijkt het in dit opzicht op elken
gewetensvollen arbeid, die op oude bescheiden is gegrond, vooral op die reeds
beroemde werken, die in den laatsten lijd herhaaldelijk aan den ouden Breughel
werden gewijd.
Voegen we hier thans nog een woord bij
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over de schoone bladzijden, die Gustaaf Van Zype over het leven en werk van
Vermeer van Delft geschreven heeft. Ze zijn zoo geestdriftig dat men er dikwijLs
zinnen als deze tusschen vindt, waarin de schrijver zich door zijn al te uitsluitende
liefde heeft laten verblinden: ‘Et quand un mnsée possede un seul Vermeer de Delft,
souvent ce tableau modeste devient son plus précieux joyau’... ‘Et quand on 1'aperçoit,
tous les souvenirs radieux que l'on vient d'accumuler s'affaiblissent, s'effacent’!

PETER BRUEGHEL DE OUDE: Landelijk span. (Albertina, Weenen).
(Uit Peter Brueghel l'Ancien, door CH BERNARD).

En ziehier wat we in de voorrede vonden: ‘Ce petit livre n'est point une étude
savante. Son auteur n'a pas la prétention de faire oeuvre d'érudit. Il n'a point fait de
recherches dans les archives; il n'a point eu le dessein d'augmenter la documentation
commencée par des historiens de l'art et que d'autres historiens complèleront peut-étre.
Il a simplement réuni des renseignements déjà publiés, des hypothèses déjà formulées
par Bũrger, par Havard. par Obreen, par MM. Bredius. de Stuers, Hofstede de Groot,
Martin, d'autres encore; et il a essayé d'ébaucher le portrait d'un très grand artiste,
de caractériser une personnalilé puissante, de dire pourquoi elle mérite entre tous
toute l'admiration enthousiaste et le respect’.
En wij mogen er bijvoegen dat de heer Van Zype het programma, dat hij zich
voorgesteld had. zeker heeft verwezenlijkt.
R.S.
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VERMEER VAN DELFT: De Kantwerkster, (Louvre).
(Uit: Johannes van Delft, door G. VAN ZYPE).

Karl Baedeker: Nordost-Deutsch-land nebst danemark mit 42 karten und
78 plānen 29. auflage, 1908, mk. 6. - -: Nordwest-Deutsch-land mit 42
karten und 78 plānen 29. auflage. 1908, mk. 6.- -: Berlin und umgebung
mit 5 karten, 6 plānen und 14 grundrissen 15 auflage, 1908, mk. 3 Een kunsthistorieas heeft wel iets van een commis-voyageur: beiden zijn ze
genoodzaakt, een goed deel van hun leven tusschen de wielen te zitten. En waar een
handels-reisiger gewoonlijk maar een bepaalde streek te ‘doen’ krijgt, beeft een
gewetensvol criticus heel Europa te doorkinnen - om van Amerika nog; naar te
zwijgen.
Een degelijk reisboek, dat hem niet enkel over eet- en slaapgelegenheden op de
hoogte brengt, maar hem behoorlijk den weg wijst naar wat hij wenschit te zien en
te bestudeeren, is voor hem zeker een onschatbaar bezit. Ook in dit opzicht
beantwoordt Beadeker meer en meer aan de hoogste
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De nieuwe uitgaven van Noordoost en Noordwest Duitschland en Berlijn geven
hiervan weer eens het bewijs. De kunsthistorische inleiding van Anton Springer zal
men steeds met genoegen herlezen en met vrucht raadplegen. Maar wat vooral
opmerking verdient, is de zorg waarmee musea en verzamelingen beschreven zijn,
met inachtneming der laatste vorderingen op kunsthistorisch gebied. Onze aandacht
wordt zelfs herhaaldelijk gevestigd op kunstwerken in kerken, paleizen, enz., waarvan
het bestaan minder algemeen bekend is, en die soms toch van het grootste belang
zijn. Bij een omreis door een groot deel van Duitschland en Scandnaviē hebben we
ons onlangs nog kunnen vergewissen, hoe compleet deze handboeken in dit opzicht
zijn. In meer ontwikkelde kringen, haalt men voor Baedeker den neus wel eens op,
als voor een gids. die net goed genoeg is, om Engelschen en Amerikanen, à rato van
zooveel kilometer per uur door museumzalen te jagen; maar uit zulke beoordeeling
blijkt alleen onbekendheid met het practische nut, dat Baedeker niet enkel op reis,
maar ook in de studeerkamer kan opleveren. Op beide wijzen gebruikten wij de
reisboeken herhaaldelijk; slechts zelden lieten ze ons in den steek, haast nooit troffen
we er bepaald verkeerde inlichtingen in aan.
Met het volste vertrouwen bevelen we dan ook deze nieuwe uitgaven over
Noord-dnitschland bij alle reislustige kunstvrienden aan.
B.
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JOH. VERMEER VAN DELFT: STRAAT IN DELFT.
(Verz. Six, Amsterdam).
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De schilderijen van den Delftschen Vermeer in Hollandsche musea
en verzamelingen
NU in den afgeloopen winter, de Nederlandsche Regeering, met zoo groot inzicht in
de belangen onzer schilderkunst en daarmee in die van ons volk, het beroemde
schilderstuk: De Keukenmeid van den Delftschen Vermeer uit de collectie-Six(1)
aangekocht heeft voor een prijs, die, gewettigd als zij is door de belangrijkheid van
het werk, exorbitant kan hebben geschenen; nu dan de aandacht op Vermeer meer
algemeen is gevestigd, meenen wij het oogenblik gekomen om de oorzaken na te
gaan van de groote bewondering, van het de laatste jaren gestadig stijgend
enthousiasme voor dezen schilder, misschien niet altijd in evenredigheid met dat
voor de andere meesters der 17de eeuw, zelfs niet voor de allergrootsten.
Bij deze overwegingen moeten wij ons beperken tot de zich in Hollandsche
verzamelingen bevindende werken. Want, ongerekend nog dat ons lang niet al de
werken van Vermeer bekend zijn, zoo is toch voor het meerendeel der Hollanders,
voor de schilders ook, de Vermeer-appreciatie gegrond op de beide stukken uit de
collectie-Six, het Stadsgezicht, doorgaans het straatje of de huizen genoemd, en De
Keukenmeid, nu als 's lands eigendom in het Rijksmuseum geplaatst; Het Lezende
vrouwtje in hetzelfde museum en het Gezicht op Delft in bel Mauritshuis, en het
Meisjeskopje uit de collectie des Tombes, sedert enkele jaren het eigendom van dit
museum. Hier zijn nog bijgekomen De Brief in het Rijksmuseum en De Allegorie
van het Nieuwe Testament, in het Mauritshuis, werken die wel tot de kennis van
Vermeer, doch weinig tot de meerdere appreciatie konden bijdragen. Men kan hierbij
nog het Het Toilet van Diana noemen, dat in 1876 op naam van Maes aangekocht,
later, door een te voorschijn gekomen handteekening als het werk van den
Utrechtschen Vermeer of van der Meer herkend werd en waarin men sedert

(1) Afgebeeld in het Juni-nummer van dezen jaargang (Deel XIII, blz. 208).
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korten tijd een Delftsche Vermeer meende te mogen zien, een veronderstelling die
door het vinden van een Bijbelsch schilderstuk, eenigen grond moet hebben gekregen.
Hoe dit zij, met de zich ten onzent bevindende werken heeft het noch in de
kleurschikking, noch in de behandeling - beide verraden Italiaansche invloeden - iets
gemeen, evenmin als de behandeling der boomen overeenkomst vertoont in die der
beide stadsgezichten waarin bovendien nog het blauw door oxydeeren de overhand
heeft op het geel. Alleen de dienstmaagd, zoo koel gehouden, zoo Hollandsch
tegenover de overige figuren, doet aan de zijne denken.
Het is niet te ontkennen dat de bewondering van vele jongeren onder schilders en
kunstliefhebbers dikwijls zoo niet oprechter, dan toch stellig spontaner is voor enkele
werken van den Delftschen Vermeer dan bijvoorbeeld voor een Rembrandt. En toch,
niemand zal of kan willen ontkennen dat Rembrandt een veel grooter persoonlijkheid
is, veel meer uitgebreidheid, veel meer diepte bezit; dat bij hem bijna in elken krabbel,
in elke schildertoets, de drift voelbaar is, de hartstocht eener overvolle natuur, de
ontroering, een wiens ziende oogen, wiens verbeeldingskracht hem de diepten van
het leven, hem de grootheid openbaarde van onbewuster tijden en die tegelijk in
eenvoud van gemoed de dingen kon zien gelijk een kind.
Weinig of liever niets van dit alles is bij Vermeer te vinden. Hij is noch eenvoudig
van hart noch kinderlijk en evenmin schijnt hij zich opgehouden te hebben met de
diepere zijden van het leven, tenzij hij die in het pure contour van een vrouwengelaat
peilde. En ofschoon hij, evenals zijn meeste tijd- en landgenooten, Bijbelsche
onderwerpen geschilderd moet hebben, zoo zag hij althans naar de reproductie te
oordeelen, weinig van het door innerlijke ontroering belangrijke en zinrijke moment
in zijn Christus bij Maria en Martha. Terwijl hij alles saamgenomen, in zijn
figuurstukken - over de beide stadsgezichten spreken wij later - ten eenen male
verstoken is van die warmte, van die menschelijkheid, waarmede Rembrandt alles
wat hij met zijn hand aanraakte leven gaf.
En ook in zijn interieurs lijkt hij in het ontkennen van het door Rembrandt tot in
de kleinste nuances doorgevoerd clair-obscur, technisch eer een Primitief; en het wil
wel schijnen of hij, de zooveel later aangekome op een tijdschip dat men kon denken
dat de Hollandsche, dat de Nederlandsche schilderkunst haar uiterste grenzen bereikt
had, tegen allen en alles in de eenige geweest is die den voet dwars gezet heeft tegen
den invloed van een reus als Rembrandt, welbewust dwars, als wilde hij bewijzen
dat er nog een andere kant was aan de dingen.
En wat de overige groote interieurschilders aanbelangt, de Hooghe, Jan
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Steen, Ter Borch, - was Vermeer volmaakter in het vertastharen van
binnenkameratmosfeer dan de eerste? Was hij inniger? Kon hij zoo heel en al zich
zelf van zijn schilderij vrijmaken als de eerste in zijn kelderkamer of in de
Binnenplaats van een Hollandsen huis? Wist hij zijn figuren eleganter in de ruimte
te zetten, deftiger ook, verfijnder van modelé dan Terborch? Evenaarde hij in het
weergeven van instantané waargenomen houdingen, in frischheid van geest, een Jan
Steen? En bezat hij eigenlijk wel iets van die kennisvolle economie in 't schilderen
waarvan volgens Burty, de Vlamingen en de Hollanders het geheim kenden om met
schijnbaar eenvoudige blonde frottis corps te geven?

JOH. VERMEER VAN DELFT. Gezicht op Delft.
(Mauritshuis. Den Haag).

Neen, het wil zelfs wel lijken of hij bij deze vergeleken verrassend onhandig in
het poseeren in de compositie is, onhandig in het barricadeeren door middel van
stoelen en tafel van het eerste plan, onhandig in de brutale vierkante uitknipsels tegen
een witte muur, zooals in het prachtig-fijne stukje
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uit de van der Hoop-collectie in het Rijksmuseum; onhandig in het perspectivische
zooals in De Brief in dat Museum, - waarboven ieder zeker gereedelijk De
Kelderkeuken van de Hooghe of Het Ontbijt van Metsu, zal stellen; - koud op het
onaangename af in Het Nieuwe Testament, een allegorisch onderwerp, dat hem
overigens slecht afgaat wijl het meer fantasie eischt dan waarover hij beschikken
kan en waarvan alleen het somptueus geschilderde gordijn hem kon doen ontdooien.
En aan den anderen kant, stel daar tegenover de beide Stadsgezichten, waar de
grootste kundigheid in het toepassen van wat men in de 17e eeuw het clair-obscur
en in onzen tijd de atmosfeer noemt te vinden is, waar de kennis van perspectief, van
compositie, waarin de gelukkigste evenmaat in lucht en landschap, van de tot in de
kleinste deelen doorgevoerde kleuren, ondergeschikt gehouden allen aan het schoon
ensemble, waar de lumineuse lucht zich statig achter de met luchtspelingen rijker
geworden huizenbouw strekt, en om kort te gaan, de Delftsche meester de rijpe,
deftige zeggingskracht der groote meesters aan moderne kleurbehandeling paart, die,
onbenaderbaarder nog in de huizen bij Six, even onbenaderbaar als in zijn figuren,
een volkomenheid geeft, een volmaaktheid van techniek en sentiment, als men in de
Hollandsche schilderkunst moeilijk overtroffen zal vinden, zooals een Franschman,
die omstreeks het midden der 19e eeuw er van gezegd heeft dat men zoo niet meer
de natuur zag, dat er zelden zoo geschilderd was, zelfs niet door Rembrandt.
Is Vermeer dan grooter, is hij volkomener in zijn stadsgezichten dan in zijn
intérieurs?
Ik geloof van ja.
Is hij daarin boeiender, prikkelender, onnaspeurlijker?
Stellig neen.
Niet zonder reden heeft Burger, wien de eer toekomt den Delftschen Vermeer uit de
betrekkelijke vergetelheid waarin hij omstreeks het midden der 19e eeuw was
verzonken als een krachtige persoonlijkheid naar voren gebracht te hebben, hem een
sphinx genoemd.
Voor hen die zooals in het eind der 19e of het begin der 20e eeuw, in hun
positivisme alles zoeken te verklaren, te begrijpen, alle tegenstrijdigheden meenen
op te kunnen lossen, heel het mysterieuse complex van den kunstenaar, van het genie,
- voor hen is de Delftsche Vermeer als een sphinx, welker raadseltjes moeilijker op
te lossen zijn dan die van de antieke, raadsels naar welker oplossing nog vele
geslachten zullen streven.
Vermeer vraagt u van waar de groote aantrekkingskracht is, die hij, ondanks zijn
gemis aan expansie, ondanks gemis aan warmte, op zijn tijd-
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genooten en op onze tijdgenooten uitoefent; hij stelt u ondanks veronderstellingen,
voor het raadsel van zijn leermeesters, hij stelt u voor het verschil tusschen zijn
Intérieurs en Stadsgezichten, en meerder dan deze allen is het raadsel van zijn kleur,
van zijn techniek.
‘Le sphinx antique, c'est l'intelligence impuissante’, zegt Hello. En voor den
enkelvoudigen, den enthousiasten beminnaar zijner kunst is ook in Vermeer de sphinx
niet zichtbaar, niet voelbaar. De eerste vraagt, verklaart, zoekt te verklaren, zoekt de
raadsels op te lossen; de laatste bewondert zonder te vragen. Hij zoekt niet te
verklaren, niet te begrijpen. Hij geeft zich over aan zijn genieten, aan de bekoring.
Ook voor ons, in den tijd dat wij het diepst verzonken waren in de schoonheden der
beide Vermeers in de Collectie Six, in het Blauwe vrouwtje in het Rijksmuseum, in
het Gezicht op Delft in het Mauritshuis, bestonden deze vragen niet. Wij dachten
nimmer aan leermeester, aan het verschil tusschen zijn werken, aan de bizondere
plaats die hij onder zijn tijdgenooten innam, hoe vreemd hij betrekkelijk stond in
zijn tijd, en het eenig raadsel dat hij ons iederen dag opnieuw opgaf, en aan welks
oplossing iederen keer weer met hartstocht gepoogd werd door te dringen was dat
van zijn werkwijze: of hij met glazuren werkte dan wel of hij zijn verf met vernis
aanmengde; hoe of zijn onderschildering wezen zou, hoe hij zijn kleur, zijn blauw,
zijn geel en ook het wit van zijn kalkmuren kreeg.
‘Décidément van der Meer de Delft, affectionnait le bleu ciel!’ zegt Bürger. Maar
ook, voor hem moet de kleur als kleur, de schoonheid der primaire kleur een zinnelijke
bekoring gehad hebben; de brekingen ervan in het licht, de verdonkering in de
schaduw, het zich verdiepen in de elementen der kleur, in haar principe, het moet
hem hartstocht geweest zijn, het analyseeren, misschien wel met behulp eener lens,
moet voor hem een intelligent genot geweest zijn. En de bizonderheid ons door de
historie overgebracht dat hij dicht op zijn modellen zat zal, zooals vermoed is, wel
niet uit bijziendheid geweest zijn - want in zijn Gezicht op Delft zat hij op grooten
afstand genoeg om de onderlinge verhouding der vlakken en plannen te kunnen
overzien, - als wel om scherper nog de kleur te kunnen ontleden onder den glans van
het daglicht, de lichtemanatie om de kleur, die zwevingen van reflectie-licht om de
schaduwpartijen, van wie men buitenshuis, en ook binnenshuis niet altijd weet waar
zij van daan komen, en welke hij met kleine stipjes kleur zocht uit te drukken, niet
altijd, niet overal, niet systhematisch, niet wetenschappelijk zooals de Fransche
neo-impressionisten, en ook niet zóó, dat ze zijn werk verfraaien, het picturaal effect
verhoogen, maar waarmee hij althans voor een tijd, men vindt ze weinig meer naar
1665, waarschijnlijk datgene zocht te voorkomen, wat de schilders ‘het heele’ noemen,
het te egale van
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kleur en daardoor te onbewegelijke kleurvlak. En toch, ik weet niet, ik geloof niet
dat Vermeer bedoeld heeft dat die stipjes zoo opzettelijk te voorschijn zouden komen
als in de gordijn van de Allegorie van het Nieuwe Testament, als in het gedeelte van
de ophaalbrug in het Gezicht op Delft. Men vindt ze lang niet overal waar men ze
zoeken zou, en waar men ze meer vermoedt dan ziet, zooals in het lichtgedeelte van
den hoofddoek in het Meisjesportret, daar zijn ze het werkzaamst, terwijl, waar ze
voor het verband noodig konden zijn, b.v. in het blauw der boezelaar in de
Keukenmeid, in het tafelkleed ze niet te vinden zijn. Hierdoor zou men er toe komen
te denken, dat deze stipjes bij het schoonmaken, bij het wegnemen der oude vernis
te voorschijn zijn gekomen. Doch dit is niet zoo. De stipjes zijn er welbewust opgezet
als kleine bolletjes verf, bijwijlen nog van een glimlicht voorzien. Hoewel zij
belangrijk zijn voor de kennis van de techniek, wordt er toch te veel de nadruk
opgelegd op een proefneming waarmee de Delftsche Vermeer noch staat noch valt.
In ieder geval, behoeft men er aesthetisch nauwelijks rekening mee te houden, al zijn
ze ook belangrijk voor de kennis van zijn techniek.
Het subtielst is Vermeer waar hij de wisselwerking van twee complémentaire
kleuren geeft, het blauw en het geel, gesteund beider zuiverheid door het wit eener
kalkmuur, welks wil even savant geschilderd, door haar uitstraling meedoet, als
overigens ook een of andere donkere neutrale kleur, die alleen daar schijnt te wezen
om de eene kleur door middel van de andere, haar waarde te geven.
En niet alleen dat zich hartstochtelijk verdiepen in de kleur om de wille van de
zuivere kleur, maar ook dat meer theoretische, die meer op proeven berustende kunst
van onderschilderen, de meer alchymistische kunst van glazuren, dat bij hem zooals
in de figuurtjes op de beide stadsgezichten, in het wit ook onderaan de huizen bij
Six, meer op een in den oven verhit émail gelijkt dan op een dun neergelegd glazuur
- alsof hij de geheimen dier groote pottebakkers, zijn stadgenooten, allicht zijn
vrienden, bestudeerd had.
Zooals hij het blauw toegepast heeft, zoo zuiver, zoo ongerept, zoo gaaf, zoo
glanzend, het blauw en het wit, zoo robust als het pas gaf, het geel, zoo objectief
volmaakt, zoo zich zelf, zijn gevoel ondergehouden aan de schoonheid der zuivere
kleur, zoo heeft niemand het in zijn tijd, noch na hem gedaan.
En geen van allen, schoon zij allen in den vollen zin coloristen waren, behalve
misschien Ruisdaal - en getuigde ten slotte diens onderwerping der kleur niet toch
van gevoel voor kleur -; zelfs Rembrandt niet, want ondanks dat men uit de
Nachtwacht even moeilijk het geel, als uit Staalmeesters het rood zou kunnen missen,
zoo is voor hem voor wien de verbeeldings-
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kracht, kleur, atmosfeer, teekening slechts de middelen tot uitdrukking zijn, de groote
beweegkracht een andere, terwijl bij Frans Hals ondanks zijn glanzend zwart en wit,
ondanks het in zijn Haarlemsche stukken met zooveel brio geschilderde blauw en
oranje der sjerpen, de kleur slechts bij uitzondering de basis is waarop hij zijn
schilderij bouwde; en hoewel men Pieter de Hooghe en Metsu evenweinig zonder
rood als Ter Borch zonder zijn praalvol zilverwit zou kunnen voorstellen, zoo is bij
geen van allen de kleur zóó zeer de basis, de beweegreden als bij den Delftschen
Vermeer.

JOH. VERMEER VAN DELFT: Jong meisje.
(Mauritshuis, Den Haag).

In een Engelsche kritiek werd van Vermeer's Jonge Vrouw aan het Klavier in de
National Gallery, de compositie afgekeurd op grond dat het vierkante
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schilderij aan den wand op onhandige wijze in aanraking kwam met het hoofd van
het jonge meisje. Een ander repliceerde op deze kritiek: ‘De compositie steunt bij
Vermeer niet op de rythmiek der lijnen, maar op de schikking der vlakken kleur,
eenigermate op de manier der Japanners’.
Ook op Whistiers kleur-arrangementen, symphonieën in blauw en goud, in blauwen
zilver, in zwart en grijs, waren de Japanners niet zonder invloed geweest. En zooals
de 19den eeuwsche cosmopoliet een verfijnde kenner, een verzamelaar was van
Chineesche en Japansche porceleinen in zeldzame merken, zoo zou het ons weinig
verwonderen, - ja misschien zoo weinig dat men hierin de sleutel van Vermeer's
gerechercheerd blauw en wit kon vinden - zoo de prachtige stalen van Chineesche
porceleinen in de 17de eeuw hier zoo overvloedig geimporteerd, de prachtige lange
lijzen, niet slechts zijn bewondering zullen gehad hebben maar ook op zijn werk van
invloed mogen geweest zijn, zooals zij stellig aan zijn tijdelijke voorliefde voor de
combinatie van blauw en wit niet vreemd waren.
In het lezende vrouwtje, het blauwe, in het Rijksmuseum, wil het wel schijnen of
het heel en al begonnen is om dat blauw en wit: hoe het blauw zich aan de licht- en
schaduwzijde van het figuurtje vertoont tegen de witte muur, hoe het blauw verdiept
of vervaagt in de schaduw, hoe de aard der slagschaduwen is - want dat de kleur van
het voorwerp, dat de schaduw werpt invloed heeft op de schaduw, dat wist deze
kleurontleder al een paar honderd jaar voor de Fransche-neo-impressionisten - hoe
de reflectie van stoelbekleeding, blauwe jakje, matblauw tafelkleed en blauwe stok
van de landkaart op de daartusschen gelegen vierkanten witte muur uitstraalt en
waardoor dat gedeelte van den witten muur iets van het blauwe fond of liever van
de blauwe materie van Japansch porcelein verkrijgt waarop de vlakken blauw,
geëquilibreerd door de kleurverdeeling afkomen en toch meedoen in het vlak.
Evenals het nog hooger opgevoerde, subtielere Meisjeskopje in het Mauritshuis,
hooger omdat het émail van 't gelaat, het wit der oogen, het wonderwel natuurlijke
mondje, de aanvalligste meisjeslippen ooit door verf veraanschouwelijkt, de
vergeestelijkte uitbeelding ook van de parel, meer meeijverend met het blauw dan
het peinzende kopje in het hierbovengenoemde, is het één verfijning van gedachte,
één ideaal van kleur, streelend in het zinnelijk teedere der kleur, een hartstocht voor
de zuiverheid der kleur, zooals vóór hem in de door het medium van bruin beheerschte
schilderkunst onzer 17de eeuw weinig of niet gekend was, een schoonheidszin gepuurd
uit een op kleuren verliefd ras, dat in intrensiker behandeling, in diepzinniger
samenhang, in weergaloozer stijl, zijn toppunt vindt in het groen van Jan van Eycks
Arnolfini in de National Gallery. Men moet het niet van nabij zien. Het is eensdeels
te veel verpoetst, en ook weer te veel gebarsten
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om de volle schoonheid er van dichtbij le kunnen genieten. Op een afstand, de rug
naar het venster gekeerd, openbaart het eerst ten volle het ideaal ongerepte van een
jong meisjesgelaat.
Is het, sedert van een dateeren van Vermeer's werken, op een na, het Dresdensche,
geen sprake is, vermetel het toppunt van den weg die langs het Lezende Vrouwtje
voert, te zien in het Jongemeisjes Portretje, uit welker hoogte punt van glansrijke
ongereptheid, de neergaande lijn in De Brief en in de Allegorie van het Nieuwe
Testament verloopt, zij het ook dat er nog overgangen tusschen te vinden zijn?
Hoe men hierover denke, men kan moeilijk anders dan in De Keukenmeid een
werk te zien dat in volle kracht van den maker geschilderd is. Ofschoon evenals de
heide bovengenoemde werken zonder precedent, is het toch wat kleurvoering betreft,
lang niet zoo subtiel, lang niet zoo verfijnd, en op lange na niet zoo analytisch, lang
niet zoo ideël. Wat het schilderen aanbelangt is het robust aangepakt, zoowel in het
modelé van het gelaat als in de geëmpateerde behandeling der witte kap, als in de
forsche uitbeelding van het gele jakje, in het robust geschilderde stilleven, welks
rood, bruin, geel en blauw meer een aanloop schijnen voor de kleuren in het figuur
dan dat het om-zich-zelfs wille of op zich zelf geschilderd is, meesterlijk in de
volumes, meesterlijk in de consequentie van het witte daglicht dat neerstrijkend op
het staande vlak eener gekalkte muur, in het schuiven over figuur en tafel, de kennis
van een landschapschilder verraadt. De vloer en daaromheen is onbelangrijk gebleven,
het is niet opgenomen in de gedachte der kleurvoering. En wanneer men bedenkt
wat een Ter Borch van zoo'n vloer gemaakt zou hebben, hoe hij het figuur er uit had
laten overeindrijzen dan is dit pover. Het is trouwens alweer een bewijs dat hij te
dicht op zijn modellen zat, waardoor hij hieroverheen keek, en tevens is het een
bewijs dat de kleur hem alleenlijk interesseerde.
Maar aan den anderen kant, vergelijk nu eens dit figuurtje tegen den witten
kalkmuur met een ander beroemd schilderijtje van een zelfde gegeven, De Spinster
van Nicolaas Maes tegen een sterk verlichtte muur, hoe prenterig wordt dit beroemde
werk, om nog niet te spreken van het Gebed voor den maaltijd vergeleken bij deze
Vermeer, hoe kunstmatig schijnt de verlichting, hoe betrekkelijk behaagziek
vergeleken bij Vermeer, die niet aan publiek dacht, voor wien schilderen was een
oplossing te zoeken voor een moeilijk kleur-vraagstuk, die zocht naar het vermogen
om licht, om glans aan de kleur te geven, een voor wien schilderen aan alchymie
grensde.
Thoré die van dit schilderijtje zegt: een onvergelijkelijke vastheid van teekening
en van modelé. voegt er bij, dat hij, Vermeer, dit van niemand
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anders dan van Rembrandt geleerd kan hebben, met welke opmerking wij van zelf
op de vraag komen wie Vermeer's leermeester kan geweest zijn.
Het is zoo van lieverlede gebruik geworden, om voor vast aan te nemen dat de
Delftsche Vermeer de leerling is van Carel Fabritius, die op zijn beurt de leerling
zou geweest zijn en ook wel geweest zal zijn, en dan zeker de talentvolste, van
Rembrandt.
Doch nu Dr. C. Hofstede de Groot in zijn waardevol vervolg op de beredeneerde
catalogus van Smith, de bron er van geeft, blijkt het dat dit niet meer is dan een
vermoeden, een veronderstelling gegrond op een rethorische beeldspraak. Dat wil
zeggen, in De Beschrijving van Delft door Bleyswyck komt een gedicht voor op den
dood van Carel Fabritius, waar in het laatste vers gezegd wordt, dat deze Phönix tot
schade der kunst onderging, doch dat gelukkiglijk Vermeer uit het vuur te voorschijn
kwam en dezelfde meesterlijk dezelfde paden bewandelde.
Eerlijk gezegd zie ik wel dat dit op een Delftsch kunstenaar slaat maar daarom
schijnt het nog niet noodzakelijk dat daarom Vermeer de leerling van Fabritius zou
moeten wezen. Dit is trouwens ook uit beider werk moeilijk te bewijzen tenzij men
aan het woord leermeester niet meer gewicht hecht dan als iemand bij wien men de
beginselen leert, dan is best aan te nemen dat de verhouding bij hem een geheel
andere was, een meer hedendaagsche misschien dan bij schilders als Rembrandt en
Rubens.
Want, noch de kleurverdeeling, noch de verfbehandeling, noch de warme
Rembrandtsche tonaliteit, die bij de Fabritius in Boymans tot realistischer uitbeelding
kwam, noch de perspectivische teekeningen waarin deze zoo heette uit te munten
dat hij ze op de wanden van woonvertrekken toepaste om de kamers grooter te doen
schijnen,- ook al is het mogelijk dat Vermeer bietdoor op doorkijkjes kwam, en ook
vindt men het rijpe modelé, de vloeiende schilderwijze, de op rood gestemde toon,
van Fabritius' portret van Abraham de Notte te Amsterdam niet bij Vermeer terug.
Ja, het heeft ons wel eens geleken of Fabritius op zijn beurt den invloed heeft
ondergaan (hij trad eerst één jaar eerder in het gilde dan Vermeer) en wel in het
beroemde Puttertje, dat, ofschoon warmer en breeder geschilderd, toch in de witte
kalkmuur en de slagschaduw daarop, dezelfde preoccupatie vertoont. Het kopje, het
bovengedeelte der Keukenmeid is het eenige van de Vermeers hier, dat in het forsche
modelé, in het geëmpateerde niet aan Fabritius, maar aan de macht van licht en donker
van diens grooten leermeester herinnert. En toch heeft Rembrandt, wiens gedachten
meer gericht waren om onder het uiterlijke het innerlijke te ontdekken, heeft hij de
schaduwval die voor een blank gelaat strijkt, ooit zoo objectief geanalyseerd, zoo
straf doorgevoerd de
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kleur, zoo fijn en tegelijk zoo robust uitgebeeld het complex van gelaat onder den
witten hoofddoek, boven de witte halsdoek. Dr. Bredius zegt hiervan: ‘We gelooven
het dat Fabritius Vermeer's leermeester is, maar welk een onderscheid tusschen die
beiden. Fabritius sluit zich geheel aan bij Rembrandt zooals zijn studiekop te
Rotterdam bewijst. Zelfs in het kleinere schilderijtje te Schwerin is hij Rembrandtiek,
maar heeft niets van dat eigenaardige wat alleen Vermeer bezit èn zoovele
tegenwoordige schilders nastreven; vooral dat eigenaardige licht dat alle andere
schilderijen die men naast een Vermeer hangt somber doet schijnen. Vermeer doodt
ze allen.’
En de beide stadsgezichten?
Hoe woorden te vinden voor den schilder dezer beide wonderwerken, van de
huizen bij Six, eens en voor altijd neergezet, onaanraakbaar, onnaspeurbaar in hun
stille glans; van het Gezicht op Delft, grootscher, menschelijker misschien als
schildering, en toch in de volkomenheid, in het natuurlijke, in het grootsche, een
éénheid in zijn tijd als in de onze.
Waar leerde hij zoo overrompelend eenvoudig schilderen, van waar had hij die
ontzachelijke vizuëele zuiverheid om zoo te zien als hij die twee huizen zag? Waar
leerde hij den samenhang zien van een stadsgezicht, waarin niet alleen alle détails
aanvaard zijn, maar dat tegelijk zóó door den glans van het licht overgoten is, zoo
omspeeld is van licht, dat men niet aan détailleeren of niet détailleeren denkt, maar
zijn hart vasthoudt omdat voor zulke verhelderde oogen, voor zulk een klaren geest,
voor zulk een onopzettelijkheid, voor zoo fijne en tegelijk groote kennis, alle begrip
ophoudt?
Bij wie kan hij geleerd hebben de prachtige samenhang, de moderne
kleurbehandeling, de lumineuze lucht achter de roode daken van het oude Delft, bij
wie de stijlvolle weergave der waterspiegeling, stijlvol zonder de zuiverheid zijner
visie te verzaken, waar zooals men onder sommige luchten, bij enkele windrichtingen
het gebouwen-complex van het Binnenhof in den Vijver kan zien weerspiegelen,
met dezelfde rimpelingen, dezelfde schaduwen lichtkleur, met bijna de zelfde
silhouetten? Bij wie de émail-figuurtjes op het eene stadsgezicht als op het ander?
Is niet het eene, als het andere zonder éénig précédent? En trouwens, wat is een
leermeester eigenlijk? Hoe zelden wordt de persoonlijkheid van groote kunstenaars
verklaard door de namen hunner leermeesters! Noch Jan van Eyck, noch Rembrandt,
neen ook niet Vermeer, ondanks zijn geringe bagage, kan men verklaren uit opvoeding
en leermeesters, als in zoover dat er iemand en iets geweest zal zijn dat hen aan hem
zelven ontdekte. En hoewel natuurlijk het milieu waarin zij leefden niet zonder
invloed op hen was, evenals zij niet zonder invloed waren op een volgend geslacht,
toch kan men, wanneer men de zoogenaamde voorloopers
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en de imitators ziet, zeggen dat de groote meesters spoorloos kwamen en verdwenen
zonder van hun glansvolle verschijning een ander spoor na te laten dan de schoonheid
hunner werken.
Het is reeds meer gezegd, dat wij in onzen tijd alleen die oude meesters oprechtelijk
kunnen bewonderen of liever begrijpen, wier kunstuiting, wier beschaving in een of
ander opzicht samenvalt met die van onzen tijd, of althans op een of andere wijze
de verlangens van onzen tijd bevredigt.
En dan is de geest van onzen tijd meer gericht op volmaaktheid dan op
grootschheid, meer op kleurzuiverheid, op vormbeheersching dan op fantazie,
verbeeldingskracht, dan op inspiratie, dan zelfs op het meeste: het vizionaire.
Alles is reactie, komt uit reactie.
En zoo zal het allicht uit reactie geweest zijn dat in den tijd dat de aandacht voor
Rembrandt begon te verminderen, korten tijd na het midden der 17de eeuw, Vermeer
zoo ook niet bij het groote publiek dat een Bol, een Dou kon voldoen, dan toch bij
de fijnere kunstminnaars in trek kwam, en van de koele schoonheden van dezen
onafhankelijken kunstenaar meer begeerde dan de grootschere, de zooveel genialer,
zooveel hartstochtelijker werken van den universeelen Rembrandt.
De niet slechts voor dien tijd en voor het genre hooge prijzen, welke men voor
Vermeer's werk besteedde, maar ook het verhaal - laat het slechts gedeeltelijk waar
zijn, dat toen de Fransche reiziger Monconys bij Vermeer kwam om iets te koopen,
deze niets op zijn atelier had, zijn althans het bewijs hoezeer men zijn werk op prijs
stelde, hoezeer men het begeerde. Het is waar, een Vermeer was toen al bijna even
zeldzaam als nu. Hij werkte lang aan zijn stukken en al zijner behalve de vijf-en-dertig
zijn stukken, en al zijner behalve de twee-en-dertig, in de laatste jaren tot vijf-en-dertig
uitgedijd, die men meent te kennen, volgens de catalogus van Dr. Hofstede de Groot
nog een kleine vijftig in catalogussen van veilingen vermeld, en sedert niet terug
gevonden, het aantal zijner werken zal altijd klein geweest zijn. Een natuur zoo op
het principe der kleur, zoo op proetnemingen, zoo zeer op het subtielere gezicht,
heeft niet veel te zeggen. Zijn geest is te zeer op het volmaakte gericht, is te bewust,
dan dat zij zich gemakkelijk zou kunnen uiten, dan dat bij haar het eene beeld, de
eene gedachte de andere volgt, onophoudelijk.
Maar te midden zijner tijdgenooten, een der laatst aangekomen, slaat hij rustig
zelfbewust tegenover Rembrandt. Twee verschillende naturen of, zooals Henri Beyle
zou zeggen, twee temperamenten.
Aan Rembrandt de drift, de drift om te scheppen, om zich uit te spreken,
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de verbeeldingskracht, de idée, de breedheid en de diepte tegelijk; aan den Delftschen
Vermeer de zinnelijke liefde voor de kleur als kleur, de hartstochtelijke lust naar het
volmaakte.
(Den Haag. 1908).
G.H. MARIUS.
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Portret van Rembrandts moeder (Vroeger bij Arthur Sanderson,
Edinburg, thans bij A. Preijer den Haag)
HET blijft iets aantrekkelijks in de werken van schilderkunst, dat zij, meer dan bij
voortbrengselen van andere kunsten het geval is, niet alleen in hun verband tot ander
werk, maar tevens in hun techniesch uiterlijk zelve, vaak gelegenheid geven, de wijze
na te gaan, waarop zij gegroeid en kompleet geworden zijn. Er ligt dan iets in alsof
het ons gegund ware, de wording van het schilderij, althans bij stooten, nog mêe te
maken, en het allengs te zien wassen en rijpen. En het gave kunstwerk wordt ons
daar minder afwerend vreemd, beter te benaderen, navoelbaarder, levender, warmer
door. Zoo is het met dezen wonderen ouwevrouwe-kop, waarin de wegen inderdaad
eenigszins te volgen zijn, die de schilder betrad, toen hij ontroerd hem wrocht.
De jonge Rembrandt was niet in de werkplaatsen opgevoed van schilders, die hem
vooral levensgroote koppen hadden leeren schilderen. De opleiding van den ook in
letterkennis subtieler dan de meeste schildersleerlingen onderlegden zoeker, was die
van een fijnschilder geweest, zooals ook de uit zijn Leidsche periode voortgekomen
school, later in de Hollandsche schilderkunst bij uitstek het fijnschilderen zou
vertegenwoordigen.
Hij kwam voor klein formaat dus beter beslagen ten ijs, bewoog zich aanvankelijk
ongedwongener in beperkter afmetingen. Vandaar ook wel een der redenen waarom
zijn vroegst bekende etsen reeds zoo buitengewoon volmaakt konden zijn. Op minder
dan een handvlak vermocht hij met de naald uit te beelden wat hem vervulde.
Een van die oudst gedateerde etsjes (1628) is de zoogenaamde Vieille à bouche
pincée (Bartsch 352), het vlak van voren geziene, vlak van opzij verlichte, en recht
voor zich heen van onder een zware kap naar beneden kijkende vrouwekopje van
het bekende type, waarin men met bepaaldheid meent des schilders moeder te mogen
zien. Het hooggewelfde voorhoofd en
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Phot. C.M. Dewald, den Haag.
REMBRANDT: PORTRET VAN ZIJNE MOEDER.
(Eigendom van den Heer A. Preyer, den Haag).
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het breed uitkroezende haar gaan onder de kap verborgen, maar de zacht en vèr
kijkende oogen, de besliste neus en de verstandige mond zijn er niet minder kennelijk
om, terwijl juist in den wangzak, de kin en de rimpeling boven den neuswortel, die
trekken uitkomen, welke aan Rembrandts eigen gelaat in later jaren herinneren. Op
de meeste drukken van deze overigens zeldzame kleine prent staat het kopje vlak
tegen den onderrand van de plaat aan. Maar op een drietal afdrukken van een eersten
staat, waar mén nog maar alleen het gelaat zelf op ziet, zonder de kap, is er veel meer
ruimte onder de kin. Een dezer afdrukken, in het Prentenkabinet te Amsterdam
berustend, is met krijt bijgeteekend.

REMBRANDT: Geëtste kop van zijne moeder, 1628, (z.g. Vieille á bouclie pincée. Bartsch, No 352,
tweede staat).

Denkt men zich nu dien eersten staat van dit etsje in spiegelbeeld, zooals het vanzelf
op de plaat naar de natuur werd geteekend, dan vindt men er een volledig vóórstadium
in van het schilderij dat ons bezighoudt.

REMBRANDT: Greëtste kop van zijen moeder, 1628. (Bartsch No 352 eerste staat). Met krijt
bjjgeteekende afdruk in het Prentenkabinet te Amsterdam.

Het buitengewone, dat uit den aldus op het koper geteekenden kop in die houding
kwam spreken, is Rembrandt blijkbaar ten spoorslag geweest om hetzelfde motief
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in een schilderij voller te behandelen, zooals hij wel meer een geëtst portret-motief
later in schilderij verder uitdiepte. Dat hij zich hier zonder nadere voorbereiding
driftig aan overgaf, blijkt uit de omstandigheid, dat hij zich den tijd niet gunde er
een nieuw paneel voor te zoeken. Hij nam een plankje waar al wat op geschilderd
stond. De verfranden en -ruggen, die van die eerste schildering nu nog te onderkennen
vallen, doen vermoeden dat het een buste was van een soort van krijgsman, zooals
men er uit dien tijd meer van hem kent, en die hij naar zichzelf of naar zijn vader
schilderde. Van boven rechts ziet men duidelijk de omtreksporen van een veer of
pluim. Rechts op zij vindt men schuinsche strepen die aan een musket of handboog
konden doen
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denken. Van onderen aan die zijde onderscheidt men een afloopende schouderlijn,
en over de borst schijnt dan een keten gehangen te hebben, zooals waarmêe hij zijn
fantastiesch uitgedoste modellen in dien tijd meer tooide.
Maar dat werd alles nu enkel gebruikt pour avoir un dessous. Een kunstenaar die
iets in zijn hoofd heeft dat hem tot uitbeelden dringt, voelt zich licht bereid om daartoe
alles in den smeltkroes te werpen. Niets schijnt hem dan de moeite waard als wat
hem op dat oogenblik onmiddelijk voor den geest staat. En dubbel begrijpelijk is
het, dat de jonge Rembrandt gezind was er zulk een, toch altoos wat atelier-achtig
opgemaakte schuttersbuste aan op te offeren, waar het er op aankwam, dien
prachtigen, hem zoo welbekenden kop, onder een nieuw licht dùs te schilderen, dat
er inderdaad een van de meest bezielde uitingen in zijn vroege werk van stond te
worden.
Rembrandt schilderde dus zijn moeder, juist zooals hij haar zoo treffend op het
koperen plaatje had gezet, in een gulle uitstorting, over dien gepluimden schutter
heen, op wat grooter schaal dan de buste er onder kan geweest zijn, maar toch nog
niet levensgroot. Hij verruimde zijn subtiele hand in deze periode eerst geleidelijk
tot het schilderen van den levensgrooten kop.
Intusschen, met wat een breede zekerheid vermocht hij zich hier reeds te vermeien
in het wezen van dat hem zoo gemeenzame gelaat! Uit een doodeenvoudig gamma
van enkele olijfgroenig en koelrossig en dieper okerbronzige tonen is het lichtvleesch
met eigenzinnige duwsels, ongehoord levend in vloeiende verf gebootst. De vormen
zijn met vrije, maar zekere hand in den grondtoon van amber gekneed.
Kracht-akcenten werden er met den achterkant van den penseelstok heftig uitgekrast.
De hoogste lichten staan er smijdigfijn doorheen gevleid.
Doch opmerkelijk is het, hoe de stellige opzet van deze buste bij het verder
schilderen toch nog veel sprekender is geworden. Oorspronkelijk toch kwam het
witte kraaghemd, meer in zijn heele breedte gezien, recht onder de kin te staan. Maar
terwijl de loodrechte gezichtsmiddellijn van het etsje op het schilderij allengs wat
was gaan hellen, versterkte hij nu dat meer schrijlingsche van de heele houding zeer,
door de afhangende lapel van de zwarte kap schuins over de reeds wit geschilderde
rechterhelft van het kraaghemd heen te schilderen, zooals relief- en kleur-sporen van
de er onder liggende verflaag nog duidelijk verraden. De gansche houding won
hierdoor ongemeen aan effekt. Er kwam iets van over den schouder kijken, iets
wonderlijkers, vreemder peinzends, sfinxachtigers in de meer overleunende houding.
Maar de lichtpartij in het tafereel werd hier aanmerkelijk kleiner door, - en zoo
breidde Rembrandt den lichtvlek, die van onder verloren had, van boven weder uit,
door het voorhoofd, dat oorspronkelijk in de ets en evenzoo op
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het schilderij in toon viel, nog mêe in het licht te betrekken. Plotselinge, dekkende
toetsen van iets meer kleurigheid dan het verdere vleeschlicht, in die reeds vloeiender
geacheveerde donkerder partij vlak onder de kap geschilderd, toonen deze late
verandering duidelijk aan.
Overigens, en al kan men aldus in dit schilderij de geleidelijke wording vrijwel
op den voet nagaan, blijft in dit komplete jeugdwerk juist het uit één gooi gegotene,
het eenvoudig sprekende van het geheel hoogst opmerkenswaard. Natuurlijk liet de
twee- of drieëntwintigjarige Rembrandt zich bij het schilderen van dezen zoo kras
verlichten kop, door de opvatting leiden der Caravaggiesken, die hun effekt vooral
in scherpe tegenstellingen zochten. Maar er is bij hem geen sprake van een levendiger
maken van de lichtkern door die met scherpte van schaduwen af te zetten, want de
diepe, wel verre van zwarte tonen zijn luw en smeltend en weelderig en vol van die
darkness visible van welke Milton spreekt, en zij blijven bij alle kontrast, aan het
licht verwant, zooals omgekeerd dat licht uit hen geboren schijnt. Het allerhoogste
licht staat op den neusrug, vlak bij de grootste kracht van de schaduw-wang, - en
toch schaadt dit niet aan het ruime, het deinend schemerige, als in een vloeistof
gespiegelde van het maische totaal-aspekl.
Hadde men Rembrandt gevraagd, waarom hij sommige gedeelten in zijn schilderij
zoozeer deed wegdonkeren, dan zou hij waarschijnlijk, evenals Veronese het deed,
toen men hem zulk een vraag stelde, er zich met iets als Uno nuevola che passa
afgemaakt hebben. Maar door zulk een wolk dan was het, dat hij een magiesch
maanlicht mild liet heenschijnen. En het is wel alsof hij de statige diepte van den
nacht aan het pralende van den dag heeft weten te huwen. Hoe warm en vloeiend en
levend is hier alles, en hoe vér inderdaad bleef de jonge barok-leerling er bij van alle
over-kunstig effektbejag. De ebben-zwarte kap (die bijna juist zoo valt als hij het er
een vijf-entwintig jaar later zulk eene op de peinzende Oude Vrouw in de Ermitage
zou laten doen) is het summum van eenvoud, - in den rustig gedragen vlakken
achtergrond is zelfs de minste oneffenheid vermeden. Het fijn gebeuren ligt in het
treffende gelaat zelf en heeft geen verdere versterking van noode. Wel zeer kan men
van dit werk getuigen, wat de kurieuze Daniel Daulby in 1796 van Rembrandts kunst
al schreef: ‘Like a simple narrative, which illustrates some one important truth, his
works have, in general, no distracting episodes, no useless appendages, all appears
to converge to one point, and to bring forth the intention of the artist in the clearest
view.’
Die intentie was de eerbiedwaardige trekken te doen spreken van dien prachtigen
kop, dien hij zoo goed kende, waar hij zich van kind af aan zoo vaak in had verzonken,
en aan de uitbeelding van welke hij nu eenmaal niets behoefde toe te voegen om
uitermate boeiend te zijn. In algemeen toonge-
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halte en gewaagdheid van licht en donker doet dit schilderij het meest denken aan
den Filozoof bij kaarslicht schrijvend, die aan Mevrouw Mayer te Weenen, en aan
den Christus in Emmaus, die aan Mevrouw André te Parijs behoort. Een weinig ook
aan de Verloochening van Petrus bij von der Heydt te Berlijn, die met 1628 gedateerd
is. Maar in vrijheid en breedheid van voordracht en in diepte van grootsche
uitdrukking moeten al deze stukken onderdoen voor dezen simpelen vrouwekop.
Niet oneigenlijk heeft Hamerton doen uitkomen, hoe Rembrandt op dezen leeftijd,
zonder dat men natuurlijk zeggen mag, dat hij toen b.v. het portret van Burgemeester
Six al had kunnen schilderen, toch reeds one of the strings to his bow had. Geen
sprekender bewijs daarvoor dan dit schilderij. Die éene kracht, waarover hij toen
reeds volkomen beschikte, was het vermogen tot het onomwonden uitbeelden van
zieleleven. En gaarne verbeeldt men zich, dat hij tot het hartgrondig begrijpen van
die dieper roerselen van den menschengeest, van jongs af aan ingewijd was geworden,
door die raadselachtige, er zoo onheilspellend en toch zoo verzoenend uitziende
Moeder zelve, wier kloeke, maar daarom niet minder fijne wezenstrekken thans ook
tot ons nog, tegelijk van vastberadenheid en zachtheid, van stormen en van stilte,
maar bovenal van wijd-schouwende wijsheid spreken.
(October)
JAN VETH.
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Jacob van den Bosch
Droomen. - En toch weten wij, dat die droom en niet gansch illusies zijn.
Wij durven spreken van een nieuwe kunst, omdat wij een nieuw leven
zien beginnen.
Van ‘Nu en Straks’ 1893, Gust Vermeylen.
VEEL is er gedroomd in de laatste tien jaren der voorbijgegane eeuw. Droomen van
groote krachtige herleving en van een deel hebben der kunst in het vol nieuwe
schoonheid opgebloeide gemeenschapsleven...
Het ontnuchterend ontwaken deed dikwijls het droom-zoete in bittere alsum
veranderen en maar al te vaak ondervonden de droomers het aan - den lijve - dat
onze maatschappij in den strijd om het bestaan, kunstidealen maar zelden als
wapenmakkers erkende. Toch bleven de illusies wenken en al was het ook bij vallen
en opstaan, de strevers wisten iets te bemachtigen en te verwezenlijken uit die heerlijke
droomen, zoo spoedig vervaagd door den scherpen strijd met het leven.
Twintig jaren geleden ontmoette ik den man wiens naam aan het hoofd dezer
beschouwing is geplaatst. Enthousiast en vervuld van heerlijke toekomst-plannen
leken hem de komende tijden licht en vol genot van gemeenschappelijken arbeid in
dienst der kunst.
Van een droomer, is hij nu genoegzaam wakker geworden al heeft hij nog vele
illusies behouden. Nog steeds tracht hij velen bij elkâar te brengen tot behartiging
der gemeenschappelijke belangen van hen, die de Ambachtsen Nijverheidskunst
beoefenen.
Het kwam mij daarom van belang voor, om, nu in zoovele tijdschriften, allerlei
bijzonderheden worden meegedeeld uit het leven van verschillende ontwerpers op
het gebied van versierings- en gebruikskunsten, eenige bladzijden te wijden aan Jac.
van den Bosch en zijn werk. Hij was een der eersten in de Hollandsche beweging en
zijn artiestiek streven kan niet met stilzwijgen worden gepasseerd.
Wel ben ik geen groot voorstander van de beschouwingen over het zoeken en
werken van nog levende artiesten. Het necrologisch karakter is
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daarbij zoo moeilijk te vermijden. Gemakkelijk komt men er toe een leven door
datums en jaartallen in te deelen, terwijl de voortzetting van dat leven veel kan
duidelijk maken, wat heden nog vaag en onbegrijpelijk schijnt. Toch moet men, om
den kunstenaar goed te beoordeelen, meer van nabij met zijn intieme leven bekend
zijn. Het betrekkelijke, tusschen omstandigheden en daden komt duidelijker te
voorschijn en afkeuring of waardeering krijgen andere graduaties.

JAC. V.D. BOSCH
1898
Afb. 2. - Eikenhouten boekenkastje met koper beslag.

Het zuiverst beoordeelt men den arbeid onafhankelijk van den persoon die het maakte,
maar men moet dan ook als beoordeelaar, alles weien weg te
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cijferen wat voor of tegen den kunstenaar inneemt. Sterk en hoog moet men zich dan
voelen, van eigen superieure ontwikkeling overtuigd zijn, om zich als de naald in
het huisje van de balans te kunnen plaatsen. Aan dezulken laat ik het over om na te
gaan of het weinige van den één evenveel weegt als het meerdere van den ander. 't
Is mij niet mogelijk te vergeten, dat er kan worden gewogen en iets op de schaal kan
worden gelegd, dat van gewicht en beteekenis is voor nu en de toekomst.
In Amsterdam geboren - 19 Oct. 1868 - komt van den Bosch, na een paar jaren
bij een boekbinder te hebben gewerkt, ziek thuis en vindt na zijn herstel gelegenheid
zijn lust te volgen op het atelier van eenen décoratieschilder.

JAC. V.D. BOSCH. 1898.
Afb. 3. - Tegel patroon (z.g. Hollandsche tegel).
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JAC. VAN DEN BOSCH, 1898.
Afb. 4. - Tegel patroon. (z.g. Hollandsche tegel).

Als zoovelen onzer kunstnijverheidsmannen zocht hij daarna meer ontwikkeling te
krijgen aan de toen nog kort geleden opgerichte Kunstnijverheid, teekenschool,
‘Quellinus’ en de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam waar hij van
1885-1890 werkte. De théoretische opleiding dezer scholen moest de gebrekkige
praktijk der werk-
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plaats aanvullen. Toch stond deze opleiding, vooral van de laatstgenoemde inrichting,
te veel buiten het verband met het leven en van den Bosch, die al van jongs af zijne
studie door harden avondarbeid had moeten bekostigen, begreep dat hij den weg naar
een bankroet opging. Hij aarzelde dan ook niet de werkkring over te nemen van ons
beider vriend van Ishoven, toen deze van meubelontwerper bij de firma van Houtum,
in 1891 tot leeraar in het meubelteekenen werd benoemd. Wij waren toen nog in de
perioden der Renaissance kamers, veel beeldhouwwerk met leeuwen, engelen en
cartouches, met veel gelijm in elkaar gezet en schijnbaar van groote soliditeit. Groot
was het technisch kunnen; eene herinnering van schitterende teekenvaardigheid is
mij uit dien tijd bijgebleven. Onze beste bouwmeesters van nu waren meesters in het
maken van geestig geteekende projecten. Wie herinnert zich uit dien tijd niet de
schitterende ontwerpen voor koninklijke paleizen, beursen en pleinen, raad- en
landhuizen, waarbij zeer veel aan uiterlijke schijn was geofferd.

JAC. VAN DEN BOSCH
1898
Afb. 5. - Tegel patroon. z.g. Hollandsche tegel).

Dokter Cuypers heeft gelukkig niet te vergeefs geleefd; ofschoon weerstrevend heeft
hij velen onder den invloed weten te brengen van het meer pure zijner kunstbeginselen.
Verscheidene artiesten uit dezen tijd hebben door het gezondmakende rationalisme
met den schijn gebroken en bestudeerden met voorliefde de beroemde werken van
den grooten Franschman Viollet-le-Duc. De nawerking ervan deed zich gevoelen in
den arbeid van vele jongeren onder de bouwmeesters en eene gezonde ontwikkeling
ontstond ten gevolge van den strijd tusschen de vereenigingen der ouderen en
jongeren.
Overdrijving van den eenen, geringschatting en miskenning van den anderen kant
maakten, dat een frisch streven het duffe, wat er in ons kunst-
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leven was gekomen, wegvaagde. Ook in de schilderswereld treedt een groep jongeren
naar voren en wij zien, ten gevolge daarvan, Berlage het oude Arti et Amicitia
meubelen en stoffeeren, wel nog onder den invloed onzer schoone meubelstijl der
17e eeuw, maar met eigen karakter en goed toegepaste beginselen.

JAC. V.D. BOSCH
1900
Afb 6. - Zonnehoed Gaslamp.

De uitvoering van vele dezer meubelen werd opgedragen aan de meubelfabrikanten
Gebr. van Houtum, en voor het eerst komt nu van den Bosch in aanraking met den
man, dien wij allen nog als een der eerste baanbrekers der moderne kunstopvattingen
vereeren. Ieder meubelontwerper moest erkennen het goede der gezonde denkbeelden
en beginselen, die deze en andere mannen in vormen van hunnen tijd trachten weer
te geven. Glibberig was het pad! Doorde traditie geheel los te laten, miste men dan
ook dat geraffineerde, geschoolde, zoo eigen aan de voorwerpen uit voorbijgegane
kunsttijdperken. Men was in den beginne onbeholpen, en trachtte vooral de
samenstelling, de constructie in den vorm te demonstreeren. De meubelen overvloedig
van uitstekende pennen en kijlen voorzien, zijn daar, om te bewijzen, hoe men nu
meende, dat een meubel moest worden geconstrueerd, overeenkomstig de eischen
van het gebruikte materiaal. Een overdrijven ook nu tot het bijna belachelijke. Ruim
een jaar na een brand bij de pas genoemde gebr. van Houtum, waardoor bijna alle
werk uit den studietijd van v.d. Bosch verbrandde, kwam hij wederom in het atelier
van den décorateur en ging nu zelfstandig optredende, verschillende werken uitvoeren,
waardoor hij wederom met Berlage in aanraking kwam, die in Amsterdam zijn eerste
groote moderne bouwwerken uitvoerde. De ornementale beschildering van de kantoren
en winkellokalen van het gebouw der Algemeene op het Damrak, van de traphal en
Bodega, van het gebouw der Nederlanden op het Sophiaplein te Amsterdam, en in
het gebouw der zelfde Maatschappij te 's Gravenhage zijn er het gevolg van.
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Intusschen ontwerpt hij voor verschillende fabrikanten als Jansen en Lassance allerlei
meubelen.
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Uit dezen tijd dateert ook het ameublement, waarvan hier een kast en stoel zijn
afgebeeld (fig. 1)(1) Het werd ontworpen voor den heer Henri Viotta, hem aangeboden
door zijne vereerders, en uitgevoerd bij de Firma Lassance waar van den Bosch nu
als chef derwerkplaatsen optreedt.

JAC. V.D. BOSCH
1900
Afb. 7. - Dames schrijf- en werktafel.
Uilgevoerd in eikenhout door 't BINNENHUIS, te Amsterdam.

Uit dit ameublement spreekt duidelijk de zucht naar goede rationeele samenstelling.
Wel is er in het algemeen overdrijving en gepronk met constructievormen in vele
meubels uit deze periode, maar er komt systeem in den opbouw der deelen en zoo
zien wij ook in het afgebeelde kastmeubel een gebruik van stijlen, raam en
paneelwerk, dat naar betere samenstellingen heenwijst.
In de decoratieve schildering was altijd bij van den Bosch een grootere mate van
vrijheid en zwier als bij zijn meubelontwerpen. Nimmer heeft het echter iets van dat
vraagteeken ornament gekregen, zooals dat uit België werd geïmporteerd door de
Art en Crafts te 's Hage. Nooit heeft hij ingestemd met het devies dezer gelukkig
verdwenen onderneming,
‘Met veel krullen alles vullen, dat staat zeer charmant’.

(1) Deze afbeelding zal door een ongeluk met het cliché eerst in het volgende nummer van dit
tijdschrift worden opgenomen, fig. 2 dateerd uit de zelfde periode en vertoont de zelfde
eigenaardigheden als de afbeeldingen in fig. 1.
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JAC. VAN DEN BOSCH
Alb. 10. - EIKENHOUTEN HUISKAMER-MEUBELEN.
Uitv. 't BINNENHUIS, TE AMSTERDAM.
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JAC. V.D. BOSCH 1922
Afb.9 - Eennvoudig dikenhouten buffet
Uitv. 't BINNENHUIS, te Amsterdam.

Voor de aardewerkfabriek ‘Holland’ te Utrecht ontwierp van den Bosch tegelpatronen
van een voor dien tijd flink décoratief karakter, waaruit tevens kennis van het materiaal
blijkt (fig. 3-4-5). Het zeer gewenschte succes bleef niet uit, want overal vonden
deze tegels in den lande toepassing, o.a. in het gebouw van de Witte societeit te s
Hage. Pas nu, vindt van den Bosch wederom gelegenheid tot studeeren en uitvoeren
van verschillende werken op décoratief gebied. De beschilderingen van de stations
te Amersfoort, te Santpoort, te Ymuiden, café ‘de Kroon’ en de vergaderzaal van de
Twentsche bank te Amsterdam, dateeren uit dezen tijd.
Door de oprichting van de Arts en Crafts te 's Gravenhage ontstond bij
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velen de vrees, dat het gezonde onzer jonge beweging, schade zoude kunnen
ondervinden van deze zaak met bedenkelijke en niet Hollandsche richting. Men stak
de hoofden bij elkander en eene Vennootschap werd opgericht met de bedoeling
eene gelegenheid te scheppen waar de Nederlandsche nijverheidskunstenaars hunne
werken zouden kunnen toonen en verkoopen.
‘'t Binnenhuis’ te Amsterdam werd ingericht. Van den Bosch vormde met de
Heeren Berlage en Hoeker de directie.
Zorgvlied (Dr.)
(Wordt vervolgd).
H. ELLENS.

JAC. V.D. BOSCH 1900
Afb. 8 - Eikenhouten stoel.
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Amsterdam
Vereeniging kunst aan het volk tentoonstelling voor wandversiering
stedelijk Museum
Kunst aan het volk? Als deze illusie niet als een parodie wil klinken in deze barbaarsch
onbeschaafde, onnadenkend-stijllooze tijden, dan moet het idée ‘volk’ wel beperkt
worden tot de ‘onkoopkrachtige kunstgevoeligen’. Want tot in de meest bevoorrechte
standen blijkt een zoo volledig afwezig zijn van harmonisch schoone levensinrichting
- zich uitend, onder veel, in de liefde tot kunstbezit terwijl in armere klassen zoo
ontzettend schoonheid wordt gemist, dat, hen te zamen noemend het ‘volk’, van
meerkunst-aan-'t-volk-brengen overblijft het streven om hen, wier neigingen door
aanleg toch al daar toe leiden te bewijzen dat voor geringe prijs iets niet-slechts te
krijgen is! Wat ieder hunner wel weet.
Kunst aan ieder kon hier niet de leuze zijn, daar het geëxposeerde alleen voor de
zeer ontwikkelden, of de van nature zeer gevoeligen, geschikt is. Noch de verzameling
van oorspronkelijke etsen, noch de (veel te vele) goede reproducties naar groote
meesters, noch de Japansche drukken zijn voor de groote massa, met haar door
opvoeding of onderwijs niet bijgebrachte schoonheidsbegrippen, toegankelijk, deze
geheele hoogere uiting gaat, aan wat gewoonlijk het ‘volk’ genoemd wordt, ten eenen
male voorbij.
Zeker, het ware te wenschen dat, waar de opvoeding dit toch voorloopig niet doet.
het onderwijs inzag dat wijsheid meer leerenswaard is dan wetenschap, wijl directer
voerend tot 't doel van 't leven, en dat het hoogste wijsheid is van schoonheid te
kunnen gelukkig zijn, dat het onderwijs zich dus toelegde op leeren zien en dat dan
- maar dan ook eerst - al deze nadrukken van hoogstaande (en dus moeilijk te beweten)
kunstwerken waarde zouden krijgen voor het ‘volk’, maar zoover zijn wij in jaren
en jaren nog niet en daarom is dit een verzameling goedkoope etsen en goedkoope
(meest goede reproducties. Pas plus.
De hoofdindruk is een systeemloos uitstallen in veel te groote hoeveelheid. Het
is jammer, maar er is weer veel te veel om een sterke indruk te krijgen, die ook
geschaad wordt door die voortbrengselen waarbij de benaming kunst nog zeer
betrekkelijk, zoo niet bedenkelijk is, bijvoorbeeld die der meeste moderne Duitschers.
Mij bepalend tot het oorspronkelijke werk vermeld ik een serie etsen van Derksen
van Angeren, de jonge werker, die nog niet de krachtige samenvatting te voelen weet,
die een compleet werk kenmerkt, terwijl hij toch niet de sterkte van heerlijke
ongebondenheid uitviert tot een schoone kracht, echter, in zijn zoeken bewijzen geeft
van de dingen wijd te doorvoelen, belangrijk aan te zien. en méér dan anderen, tracht
naar de eigen wijze van doen in eigen onderwerpen, de wjjze van doen is in de sterk
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aangezette wringingen van lijnen tot een bewogen geheel, de onderwerpen zijn, de
hem intiem bekende. Voorts etsen van de
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nog geheel niet rijpe, doch reeds zeer gevoelige G. Haverkamp, van Th. van Hoytema
eenige litho's, etsen van Toon de Jong, uitvoerig, in elkander gedraaid, knap
geteekend, A.L. Koster, beminnelijk soliede maar zwak talent, van S. Moulyn, met
zijn aanvaarden van buitengewone composities en zwakte van, toch stijlvolle,
teekening. J.M. Graadt van Roggen, Rueter, Veldheer, een uiterst gevoelig etsje van
Jan Veth Boompje, en verdere uit de portefeuille van de vroegere Etsclub.

Larensche kunsthandel, afd. Amsterdam Manuel Barthold, Fl. Arntzenius,
Albert Hahn
De reeks van maandelijksche tentoonstellingen, die deze kunsthandel haar leden (en
nietleden) biedt, wordt ditmaal in qualiteit belangrijker door Arntzenius en in quantiteit
door al de gul-, glim-, grim- en grijnslachende Laarderboerinnebakkesjes zijner meer
figuur-, dan interieurstukken. Men zei mij dat deze Amerikaan halfjaarlijks in Parijs
plein-air, halfjaarlijks in Laren interieur schildert. Zoodat met de lucht ook de
zienswijze verandert, want veel van luminisme vond ik over deze doeken niet tintelen.
Iets van de Fransche toets was te bemerken in de onkarakteristieke kleine lichttoetsjes
waarmee de bouw van een gelaat slecht benaderd wordt, en een ietsje van de
aanbidding van het Licht is dáárin overgebleven dat hij zijn gelaten klaarder lichtkleur
geeft dan tegenwoordig in Laren mode is.
Zijn bijzondere aard wordt daardoor gekenmerkt buiten - niet boven - zijn collega's.
Hij krijgt iets van de Oyens' en door zijn frischheid in 't figuur, iets van Garf door
zijn goedmoedige middelmatigheid, iets van Dooyewaard doorzijn gedempte
fondbehandeling. Maar de Oyens' en zijn vele malen geestiger, veelzijdiger, Garf is
knapper en rustiger, Dooyewaard veel beter van verfbehandeling.
Dat is het wat mij Barthold niet doet hoogschatten. Dat hij maar een enkel maal
laat zien wat heerlijkheden in verf te genieten zijn, dat pâte iets om te smullen en
volle verf-materie iets ‘lekkers’ is. Hooger bezien: dat wie droomen door de holen
van hun geest en vollevend zijn in de hemelen van hun ziel, werkend, ook droomen
zullen tot in de verborgen geheimenissen van hun materie en vol zwelgend zullen
zijn in de opgestapelde rijkdommen van hun arbeidstof.
Ook deze weer mist dit.
Niet is de verf doorproefd in alle mogelijkheden van diepte of doorzien in de
reikingen van hooge klaarheid.
Het is als een schennis het te zeggen, en toch blijkt het te vaak: Zooals de techniek
is, zoo is meestal de aard van het werk, dus de aard van den maker. De geest komt
uit de stoffelijke verf te zien.
En waar nu een franke stand, 'n losse teekening, een goede houding in de kader
zou doen vermoeden een niet kleine geest (de Oyens' en!) daar blijkt toch te vaak in
kleintjes aanzien van andere composities dat wederom de verf niet bedriegt wier
armelijkheid van diepte die van geestesgrootheid verraadt.
En toch moet een frischheid gewaardeerd worden, die meer levend maakt dit werk
dan dat van vele soortgelijken die elkander nadoen; een frischheid en jeugdjoligheid,
die altijd de meisjes blijlachend, en de gezichtjes verlicht doet schilderen; hoewel
een zaal vol breede lachen geestloos vervelend wordt.
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Dit is van Fl. Arntzenius niet te zeggen. Ik zal, als zoo vaak, trachten te
onderscheiden maakwerk van..... liefde-werk. Liever noem ik de meeste zijner
straatgezichten niet, de hechtheid van den bouw, van de teekening is niet te vast,
noch kwam de belangrijkheid uit andere qualiteiten. Maar waar de artisten buiten
hun ‘genre’ treden zijn ze mij het liefst en zoo ontmoet ik steeds bij Arntzenius een
volheid, die een kalme behaaglijkheid aan die studies geeft.
Een kinderportret (8) vooral is zoo vast geschilderd en zoo, met glacis, gedempt
tot een sombere kleur, die donkere oogen zijn zoo zeer levend, dat dit wel een bewijs
is van kunnen en gevoeld kunnen tevens.
Arntzenius is een dier nakomers van de
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Hollandsche impressionistische school, die, als de Bock, als Tholen, de Zwart en
zoo velen geheel de techniek hunner voorbeelden kontien aanvaarden, in zich opnemen
en, verwerkend naar eigen aard, de uitstekend geschilderde doeken kunnen maken
waarvan de zijne hier weer voorbeelden zijn. Het volle van Afbraak de bouw daarin
van de rijp natte, wattige lucht, Visschen, Meisjesportret, Rozen (18) vooral, een
kleurheerlijke aquarel, het lekkere van blanke sneeuw in Urbaines (29) of het Jaap
Maris herinnerende Ondergaande Zon, een vette groene schets, zijn de beste
voorbeelden van een niet sterk persoonlijke, maar wel deugdelijke voortzetting van
wat grootere ouderen als mooi bewezen.
De scherp snijdende, gemoedelijke, wel komische, sarcastische
sociaal-democratische caricaturen van Albert Hahn doen, méér in zijn scherp
getrokken prenten dan in zijn vlot geteekende schetsen de eerste caricaturist van
Holland erkennen.

C.M. van Gogh maandexpositie
Ditmaal heterogeene eenlingen. Is een klein blauw studietje van Willem Maris bovenal
om te bewonderen, een lucht vlug geveegd, hoog wolkig gehouden, lichtend, over
donker groen grasland waarin een waterplas gestreken is met vlotte toets, is een
paletmesschets van de Bock te waardeeren, het meest is te noemen een
allermerkwaardigste Jacob Maris, een groot doek, een zeer sterk vergrootte fantasie
op de Tempel scène van Rembrandt in 't Mauritshuis. Het is geheel een genoegen
zich er in te verdiepen wat Jacob Maris maakte van Rembrandt, hoe het een eigen
figuurstuk van Maris is geworden, in kleur, in toets en verfbehandeling vooral, hoe
deze groote schets een vol rijpheid van zware toon heeft, als Maris nu alleen zoo
aannam, Rembrandt copieerend.

Een Matthijs Maris
De firma Frans Buffa en Zonen houdt een expositie van Freiherr von Stenglin. Deze
schilder schijnt verwant aan het huis van Mecklenburg, een portret van den Prins der
Nederlanden is het hoofdstuk.
Op de bovenzaal heeft de firma Buffa onder meer zeer schoone kunst geëxposeerd
een onlangs in het land gebrachte Matthijs Maris Montmartre. Doodeenvoudig en
wonderprachtig. Een rand lucht, zacht getoetst boven de bruine heuvel, waar de geele
zanderij bleekt tegen de warmere hellingen. Boomen verdroomen in waas tegen de
lucht waar fijne molentjes in opsteken en grijs witte huisjes tegenaan staan. Beneden
een dat waar woningen verscholen in zijn, rood wel, de daken, en grijzig zwart. En
nabij is een weg, waar vóór een helling neer daalt, witte geitjes zijn heel teer blank
daar!
De droom is over alle dingen gekomen bij Matthijs.
CONRAD KIKKERT.
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Uit Antwerpen
Kunstzaal Forst tentoonstelling van beeldhouwwerk van A. van Beurden
en van schilderwerk van A. van Beurden Zoon oct. 1908.
ON connaît le talent souple, aimable, consciencieux du sculpteur Van Beurden. Son
exposition, qui comprend une vingtaine d'oeuvres, marbres, plâtres et ivoires, nous
confirme une fois de plus dans l'estime où tenons eet art qui, sans viser à l'effet, se
complaît dans une étude fidèle, serrée même, de la nature. C'est surtout par la facture
du détail que se recommandent ces statues de jeunes femmes ou d'adolescents pleins
de grâce et de fraîcheur.’...
‘Quant aux paysages de M.A. Van Beurden fils, ils sont d'une facture large et
sobre, d'une tenue qui dénote chez leur auteur un grand souci de probité artistique.
Quelques-unes de ces toiles, d'un coloris ferme, enveloppée d'une lumière riche en
ors, constituent de fortes pages.’
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Ziedaar wat een dagblad over deze tentoonstelling schrijft. Wat over den beeldhouwer
gezegd wordt, zal den lezer van dit tijdschrift niets leeren. Het groote publiek moge
deze beoordeeling vleiend vinden; voor vaklieden kan er alleen de deerniswaardige
alledaagschheid van dit werk uit blijken. ‘Talent souple, aimable, consciencieux!
Etude fidèle, étude de la nature’.... Maar de natuur is heel anders! En dan de ‘facture
du détail’?! Dit bewijst de onbezonnenheid van den criticus.
Wat den schilder betreft, men wachte zich voor zijn ‘probité artistique’. Het is een
jonge grijsaard, beoefenaar van het poncif, eer hij zelf gezocht heeft. Het ‘lumière
riche en ors’ is een gevolg van het overdadig gebruik van zekere kleuren. In ieder
geval mist dit goud allen adel. Beide kunstenaars zijn volkomen middelmatig. Is
bedoeld dagbladartikel misschien ironisch opgevat?
J.

Uit Den Haag
Haagsche kunstkring tentoonstelling van bouwkunst
Reeds voor de tweede maal in een kort tijdbestek geeft de Kunstkring eene
tentoonstelling van teekeningen en ontwerpen van Hollandsche architecten. Daar
hier in den Haag vroeger zelden zulk eene tentoonstelling gehouden werd, waren we
hier bijna geheel en al verstoken van wat Nederland op het gebied van architectuur
presteerde. In de conservatieve Hofstad bouwde men maar voort altijd op dezelfde
conventioneele wijze, tot dat de kennismaking, met wat in Amsterdam en omstreken
werd vervaardigd, hier eene kleine, zij het dan ook heele kleine wending naar het
meer rationeele, moderne bracht. De meeste, in trek zijnde architecten bouwen echter
nog steeds, als of er geen nieuwe richting en tijdstrooming bestaat. Geheel anders
als in Amsterdam, dat de residentie in dezen verre de baas is. Merkbaar is het op
deze tentoonstelling; echter zou het nog sterker te bespeuren zijn wanneer de meeste
Haagsche architecten hadden ingezonden. Nu vormden de meerderheid, hier uit de
stad, wat in werkelijkheid de minderheid uitmaakt, namelijk de meest met hun tijd
meegaande jongeren. En daar zijn de fijne, gedistingeerde Limburg, de van het
pitoreske houdende, zich in het detail verlustigende Smits en Fels, de naar een groote
lijn zoekende van Boven, naast uit Amsterdam de strenge logische Berlage, de
monumentale Kromhout, de degelijke Leliman, de gevoelige de Bazel en de knappe
Salm. Zij allen zijn de dragers van het moderne in de Nederlandsche bouwkunst
waarnaast Dr Cuypers, hoe ontzaggelijk zijn vormkennis ook is, hoe meesterlijk zijne
detailleering ook blijkt te zijn, te veel de wetenschappelijke, smaakvolle archivaris
gelijkt.

Hollandsche teekenmaatschappij
De tentoonstellingen van dit eerwaardig genootschap dragen allen eenzelfde kenmerk.
Een kenmerk van degelijkheid, ook van gelijkmatigheid en zelfvoldaanheid, dat
steeds hetzeltde blijft. Zoo af en toe komen jongeren de open gevallen plaatsen van

Onze Kunst. Jaargang 7

gestorven voorgangers innemen, die dan een andere noot aanbrengen, zooals van
Hoytema, maar de groote massa blijft voortdurend, steeds dezelfde waar leveren.
Zoo dragen deze exposities dan ook reeds in de laatste jaren de kiem van het verval
in zich. Waar de teekenkunst zich in Holland andere banen koos dan de waterverf
kunst, had bovengenoemde maatschappij goed gedaan haar bakens te verzetten en
niet alleen van schilders maar ook van graveurs werk moeten exposeeren. Is niet het
Jonge Holland de lijn van de groote Hagenaars verlatende en die van de primitieve
Nederlandsche school volgende een even belangrijke periode in gegaan als die van
haar voorgangers?
Van wat hier geboden werd valt alleen op, het ongemeene, het onverwachte, dat,
wat we van enkele schilders niet gewend waren. Zoo hier, naast superbe teekeningen
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van Bauer, een kerk-interieur, dat totaal niet beantwoordt aan de grootsche visiën,
die wij van een Bosboom mochten ontvangen, en als geheel op lange na niet eene
vergelijking kan doorstaan met zijne phantasmagoriën. Dit is te reëel, te plat en te
weinig verzorgd dan dat het onze interresse kon opwekken.
Van eenen anderen inzender, die zich meermalen in verschillende vorm uitdrukte,
is hier een Gezicht op Dordrecht. Van Soest, de schilder van de fijne berkjes, later
die van de sneeuw, is hier onder de bekoring van eenen Delftschen Vermeer gekomen,
echter niet verder geslaagd, dan eenen minder gelukkigen Arntzenius te maken.

Jongeren bij Van Gogh
Deze kunsthandel bood een expositie van werken van Wolter, Rueter en Haverkamp,
waarvan de eerste en laatste landschapschilder en de middenste portretschilder is.
Van hun werk, zooals dat van veie jongeren, valt te constateeren: een zoeken, een
speuren naar den weg, die de hunne moet zijn. Voorloopig betraden ze nog reeds
bekende banen, schilderden ze dan eens op die wijze, dan weer op eene andere. Met
hun drieën hebben ze echter dit gemeen, dat ze niet tevreden bleven in die platgetreden
paden, waar de wil en de lust in zich voelden naar een eigen uit te zien, dat niet direct
naar het geldelijk voordeel als wel naar eigen satisfactie moest lijden. Merken we
op dat Wolter de pleinair-schildering verkoos boven het schilderen van interieurs
made for America, Rueter ter schole ging bij de vroege Hollanders en oude Duitschers
en Haverkamp de decoratieve kant van zijn talent het best ontwikkelde.
G.D. GRATAMA.

Ambachts- & nijverheidskunst
Joseph M. Olbrich, † 8 aug. 1908
Zoo dadelijk na een onvermoed sterven, dat, mét een onstuimige voortbrengingskoorts
een leven van koene vlucht kwam afbreken, klaar het wezen te karakteriseeren van
deze markante figuur, die zich tegen den veelkleurigen achtergrond van strooming
en tegenstrooming, ondanks eigen veranderende groei steeds zoo zeldzaam heeft
afgeteekend, wil ons niet wel doenlijk voorkomen te zijn, voor wie dán zouden
wenschen, zonder overschattend of afkeurend vooroordeel, de ontwikkeling eener
menschelijkheid in haar opgang en terugslag te volgen, te duiden en te begrijpen.
Meer dan in de aanteekening van zijn sterven een bewijs te geven van onze, zij het
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niet steeds in mede-voelen opgaande, belangstelling voor Joseph Maria Olbrich wil
dezer luttelen woorden beduidenis daarom niet zijn.
Hebben wij persoonlijk voor hem nooit de durende waardeering kunnen vinden,
die bij velen onzer Duitsche, Oostenrijksche en meer speciaal Hessische collega's
haast tot veneratie oversloeg, zoo zouden wij ons toch vooral niet gaarne scharen
aan de zijde van de meeste Nederlandsche architeklen en kunstnijveraars, die nog al
eens met een, ongetwijfeld als even eenzijdig te verwerpen, minachting naar het
eenzame individualisme van dezen man en de onevenwichtige soms barokke
vormenspraak van zijn kunst hebben heen-gezien. Want mag ons de architect, die
gelijk hij, zoo weinig was doorgedrongen in het wezenlijke der stof, die hij weder
van eigen wezen had te doen doordringen en beheerschen en de kunstnijveraar, die
gelijk hij, zoo evident blijk gaf oog noch hart te hebben voor de noodzakelijke als
veruitwendigde inwendigheid te voorschijn te brengen en in organische structuur te
karakteriseeren vorm-eisch van elk ding, zeker al weinig een op zuivere
evenwichtigheid gerichten mensch schijnen, zoo zullen wij nooit voorbijzien, dat,
met en ondanks dit
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al deze man van aanleg een dichter was, die boven de armelijke afzonderlijkheid van
het ‘Ding-an-sich’ steeds zijn, zij het vaag, besef van een alomvattende wezenlijkheid
heeft trachten te vergestalten. Zeggende dat wat ons schijnt het meest geprononceerde
zijner bijzondere eigenheden te zijn, zijn verbeelding is, dan willen wij daarmede
voor-ondersteld zien, dat bij een kunstenaar van een dergelijke begaving toch steeds
andere eigenschappen, wier harmonisch samengaan tot een betrekkelijke
zuiverheid-in-daden zou kunnen voeren, in meerdere of mindere mate levend aanwezig
zijn, al erkennen wij juist de oorzaak van het onevenwichtige en soms wanstallige
van zijn werk in het op den voorgrond dringen van die eene rijke gave ten koste van
al het andere in hem. Zijn verbeelding treft het eerst aan al zijn werk, zijn verbeelding,
die wel stout op-zwieren kon, maar te vaak tot een zwenking naar het
uit-middelpuntige bekoord, in aarzeling en onvastheid tot een plotse stilstand in haar
zwaai en een neer-val naar het onmachtige gedwongen werd, zijn verbeelding, wier
gloed al het andere aan zijn werk verbleekte, die ons in haar weidschheid dikwerf
tot bewondering, in haar afgetrokkenheid zelden tot ontroering kon brengen.
Wat wij bij hem te zeer missen is én de onderscheidende gevoeligheid, die
psychologisch en physiologisch geaardheid en wezen van het stoffelijke en zakelijke
zou beseffen, én den objectiveerenden geest, die zoowel de eenheid dezer
wezenlijkheden synthetisch zou karakteriseeren aan hun afzonderlijke verschijning
in voorwerp van gebruik of versiering als deze synthese in de lossere gebondenheid
van meer algemeenen samenhang, lijk zij zich in de bouwkunst voltrekt, vloeiend
door zou voeren.
Boven het werk van de meesten van heden, die in hun zoeken naar verzuivering
van verenkelde stoffelijke vormelijkheid, bewust of onbewust, niet de ware relatie
bestreven met de prophysische realiteit, welker verschijning enkel in het tijdelijke
en menschelijke de bestendigheid van het eeuwige en goddelijke kan doen kennen
was Olbrich's kunst-daad een sidderend omhoog-vliegen en een vinger-wijzen naar
een beter goed. ‘Pfeile der Sehnsucht nach dem andren Ufer.’ Maar uit de nevelen
van eigen Ik-heid heeft hij zich niet kunnen omhoog worstelen tot de klaarte van het
zuivere inzicht waarin alle realiteit in haar ideale verheffing, alle noodzakelijkheid
in haar waarheid gezien en bemind wordt. En zoo was hij meer een vage taster naar
het Andere, een fantast in het wisselend wolkenspel, dan een sterke christophoros,
die klaar den over-oever voor zich ziet, en eerder dan zijn boog-schot naar een vast
doel te richten heeft hij met zijne peilen een sierlijk spel van weidsche curven in het
ijle gevoerd. Hij was een droomer, die, kunnende de waarde niet vinden voor de
betrekking, die zijn ideaal met de werkelijkheid zou verzoenen, zich aan zijn fantasie
bezwijmelde, verslaafde en aan haar te gronde is gegaan. Boven het huidige
aesthetisch materialisme, dat aan de bevrediging van het onmiddellijke en
op-zich-zelf-gestelde voortdurend haar eigen dood-vonnis voltrekkende is, te hebben
uitgewezen: ziedaar Olbrich's grootheid. Maar daar boven wel een uitkomst voelend,
geen stap op den weg die er henen leiden zou te hebben gedaan: ziedaar zijn tragische
beperking.
En ten slotte zal wat aan zijn werk gemist wordt wel meer gewicht in de schaal
leggen dan wat het bezit en zal veel ervan onder het licht der eeuwigheid wel
verschrompelen en te niet gaan.
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Joseph Maria Olbrich werd geboren den 22n December 1867 te Troppau in Oostenrijk.
Leerling der Weensche Academie was hij vooral leerling van Otto Wagner, dezen
pleegvader van alles wat, schoon of dwaas, redelijk of extravagant, in Oostenrijk
onder het lieflijke epitheton ‘modern’ wordt gelanceerd. Na in 1898 het
tentoonstellingsgebouw der ‘Wiener Sezession’ te hebben gezet werd hij in 1899
door den groothertog van Hessen, Ernst Ludwig, naar Darmstadt beroepen, waar hij
een van de grondvesters der befaamde (en beruchte) ‘Künstlerkolonie’ werd. Tusschen
dat jaar en zijn
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stervens-dagheeft hij onafgebroken naar buiten geproduceerd. Noemen wij het
‘ErnstLudwig-Haus’ uit 1901, ‘Der Frauen Rosenhof’ op de Keulsche tentoonstelling
ten vorigen jare en laatstelijk te Darmstadt het tentoonstellings-gebouw voor Vrije
Kunst en den ‘Hochzeits-Turm’, dan meenen wij daarmee zijn meest typische uitingen
te hebben aangeduid, die als de hoofdpunten zijn in de curve, die zijn voortbrenging
zou beschrijven. Bezig met den bouw van het reus-achtige ‘Warenhaus-Tietz’ te
Düsseldorf overleed hij, hoewel lijdende aan een maagziekte, vrij onverwacht in den
ouderdom van ruim veertig jaar.
Sept. 1908.
WALTER VAN DIEDENHOVEN.

Nieuwe tooneel-Décors. Eduard Verkade, ‘Hamlet’. n.v. ‘het tooneel.
Vondel's’ adam in ballingschap, décor van P.C. de Moor
Ons voornemende ter eeniger tijd uwe aandacht te vragen voor een uitvoeriger
beschouwing over de herleving van de kunst van het Theater meenen wij, waar het
niet de plaats is dieper in te gaan op algemeen-regische, dramatische, muzikale en
literaire bestrevingen, maar wij slechts een woordje hebben te zeggen over het zoeken
op décoratief gebied, te kunnen volstaan met te trachten het essentiëele te duiden
van wat als zoodanig reeds is gedaan in Nederland, ditmaal door een tweetal op
verbetering bedachte tooueelgezelschappen. Maar vóór ons oordeelend uit te laten
wenschen wij van onze hoogachting te getuigen voor de heeren Verkade en Royaards.
Ieder, die de problemen wel eens heeft doordacht waar een regisseur, die op de
eenheid eener voorstelling bedacht is. voor komt te staan en de groote afstand kent,
die tusschen een in alle onderdeelen goed opgezet plan en een in alle onderdeelen
goed doorgewerkte uitvoering ligt, zal respekt hebben voor wat zij reeds bereikten
en een groot vertrouwen in wat zij nog zullen doen.
En waar wij ons niet steeds kunnen vereenigen met wat zij hebben voortgebracht
zij bij onze aanmerkingen voor-ondersteld onze waardeering voor de vele
moeilijkheden, die, reeds overwonnen, door den buitenstaander niet meerals zoodanig
gezien en geschat kunnen worden.
Over het tooneel van Verkade gaat de verklaring eener hoogheid van geest. Nergens
iets dat stoort, dat bot of plebejisch aandoet. Overal toont het de superieure nobelheid
en fijnegevoeligheid van den echten aristocraat; ons dunkt wij kunnen ons geen
Shakespeare-vertooning herinneren waar Shakespeare tot zoo'n hoogte tot zijn recht
werd gebracht. Maar meer nog zouden wij wenschen: het décor kon verdiepter zijn.
Is niet Shakespeare steeds, in den ‘Hamlet’ vooral, vol van den adem der oneindigheid.
Te zeer misten wij nog deze oneindigheid, die niet is de ruime leegte waar voor henen
alles gaat, maar de ruime volte waarbinnen alles staat. ‘There are more things in
heaven and on earth, than are dreamt of in your philosophy.’
Wie het schilderwerk van de Moor kent zou vooruit hebben kunnen zeggen, dat
hij niet de aangewezen man is om tooneeldécors te scheppen. Zijn werk is meer van
fijne gevoeligheid en verstilden droom, dan van de weidschheid, die een dramatische
vertooning of van de beëvenwichtigde hevigheid van kleur en beweging, die een
treurspel behoeven.
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Wel stond de schilder die Vondels treurspel in een decoratieve verbeelding moest
interpreteeren. bij dit slecht voor opvoering geschikte treurspel-poëem voor zware
problemen, maar aan hem was het dan toch om de dramatische bedoeling van het
stuk naar voren te halen en te versterken. Hierin nu is de Moor beslist niet geslaagd.
Hij heeft het roerende, het ontzachwekkende en het neer-slaande van wat hier
gebeurde niet tot expressie kunnen brengen, niet in de scène-compositie op-zich-zelf,
niet ook in de kleur, noch ook in de wisseling van vurige verlichting en sombere
over-schaduwing. Ook was dit werk een zeker gebrek aan overtuiging eigen Men
make een tooneeldecor naturalistisch of gestyleerd. Op beide wijzen lijken goede en
schoone oplossingen ons denkbaar. Maar vast en
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onafwendbaar volge men een van beide overtuigingen; met schipperen, met geven
en nemen, zooals hier min of meer het geval was. brengt men geen probleem iets
nader tot zijn gewenschte oplossing.
11 Sept. 1908.
WALTER VAN DIEDENHOVEN

Boeken & tijdschriften
Keiz. hofbibliotheek te Weenen, hortulus animae codex. bibl. pal. vindosz
2706 zielentuintje, photomechanische reproductie der keiz. hof- en
staatsdrukkerij te Weenen, uitgegeven onder toezicht van en met
kunsthistorische toelichtingen door, Friedrich Dornhoffer, 1907, Uitgave
van A. Oosthoek, te Utrecht, Amsterdam van Holkema en Wabendorf
NA Grimani het Hortulus Animoe Christianoe?! Dit zijn inderdaad wel twee héél
belangrijke werken over de Vlaamsche miniatuur! En wellicht zullen enkele lezers
zich afvragen waar men den moed van daan haalt om uitgaven te ondernemen, van
zulk een omvang en zulk een vlucht, ter eere eener zeer speciale kunst, die in onze
dagen heel niet meer wordt beoefend. Want van miniaturen geldt niet hetzelfde als
van schilderijen, die het heele jaar door toegankelijk zijn voor het groote publiek.
Deze kan men op zijn gemak zien en bezien, bestudeeren en zelfs naschilderen. Soms
ligt er wel in de uitstallingszalen van de een of andere groote boekerij, het handschrift
op de een of andere min of meer belangrijke bladzijde open, maar meest van al liggen
ze wél verzekerd in een stevige kist of zelfs brandkast bewaard. Men moet dus een
heel proper gewasschen pootje laten zien om ze te mogen doorbladeren en op zijn
gemak te bewonderen. Overigens zou het stoffelijk en zedelijk onmogelijk zijn om
kostbare handschriften aan den eerste den beste te laten kijken en zelfs,
niettegenstaande al de genomen voorzorgen, wordt er toch nog vaak belangrijke
schade aan deze schatten toegebracht, door nieuwsgierigen die niets van dien eerbied
voelen die we aan die perkamenten bladen met schitterende schilderingen,
verschuldigd zijn. En een heel opmerkenswaardig item! Tot in de eerste jaren der
de
XIX eeuw, werd het Breviarum Grimani enkel eens met héél lange tusschenpozen,
hier en daar - door 't een of ander gekroond hoofd doorbladerd. En bij gebrek aan
dergelijke uitzonderlijke gasten, kregen enkele bibliotekarissen zelf niet eens de
schalten, die ze met zulk een ijverzuchtige zorg moesten bewaken onder het oog!
Later verslapte de gestrengheid van het consigne een beetje en talrijke critici en
specialiteiten kregen vergunning om de beroemde Vlaamsche handschriften te zien.
Mij zelf is deze gunst tot tweemaal toe ten deel gevallen en ik moet er tot mijn spijt
bijvoegen dat op enkele plaatsen het manuscript bepaald onder de aanraking van
onreine vingeren had geleden. En ik vrees zeer dat dit lot alle verluchte getijdenboeken
wacht, die bizonder bij de kenners in trek zijn. Daarom zijn we dankbaar aan het
nooit volprezen initiatief, dat deze werken, die tot hiertoe enkel aan ingewijden
bekend waren, ouder het publiek verspreiden wil. Waar de miniaturen reeds uit zich
zelf zoo belangrijk zijn, worden ze dit nog meer dan men zou denken, door hun
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verband met de groote schilderkunst. Dikwijls vinden we in de verluchtingen, copieën
van verdwenen werken, die van eersle-rangsmeesters afkomstig zijn. 't Zij men het
Breviarum Grimani van Venetië, de Hortulus van Weenen, les Heures de Hennesy
van Brussel doorloopt, altijd zal men verschillende copieën of vertolkingen der
scheppingen onzer beste meesters vinden. Uit het oogpunt van de geschiedenis der
Zeden ende Costumen, bieden deze kleinpenseelingen ons kostbare inlichtingen
aangaande de bezigheden en gewoonten onzer vaderen. Deze bron is in dit opzicht
even kostbaar als de stukken van Teniers en Adriaen Brouwer, enz. Oudheidkundigen
of Folkloristen kunnen er met volle handen en zonder schroom de meest verscheiden
en ongedachte bestanddeelen voor hun stu-
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dieën uit putten. Daarom behooren we van heden af, de aandacht te vestigen op de
kostelijke bloemlezingen, waarvan de koene onderneming aan den heer A. Oosthoek,
te Utrecht te danken is. En deze poging rechtvaardigt zich te meer, omdat dit kostelijk
manuscript der Gentsch-Brugsche school ten bate eener vorstin, beschermster der
schoone kunsten vervaardigd, alleen uit zéer bekwame handen komen kon. Men
heeft als een der vervaardigers van het Breviarium Grimani, Gerrit Horenbout
genoemd, maar daarom ga men niet gelooven dat het eene handschrift niet meer dan
een repliek van het andere zou zijn. Indien er op zekere punten overeenkomst bestaat,
zijn ze niettemin hier en daar zóo verscheiden, van opzicht verschillend en nieuw,
dat de uitgave van den Hortul us, die met zooveel moed door den heer Van Oosthoek
werd begonnen, ons ten eenenmale gerechtvaardigd schijnt. Het is overigens een
onderneming die den stempel van een wijs vooruitzicht draagt! Wat zou er zonder
den Graaf Durrieu, die er alle verluchtingen van deed phototypeeren, op heden van
het handschrift van den Hertog de Berry overgebleven zijn, dat in den brand van de
Turijnsche bibliotheek door brand werd vernield, hoewel het toch altijd nog maar
een onvolkomen weergave, blijkt omdat het de bekoring der kleur geheel moet missen.
De Hortulus evenals het Breviarium Grimani, zullen evenwel altijd blijven bestaan
in vele copieën, die met getrouwheid een weergave geven van het oorspronkelijk
beeld.
Staan we nu een oogenblik stil bij den Hortulus, waaraan de betreurde Chmelarz
in de Jahrbücher der kunstverzamelingen van het keizerlijk huis van Oostenrijk,
eenige jaren geleden, een diepgaande studie gewijd heeft. Alleen geven de
heliogravuren slechts een zeer onvolkomen denkbeeld van de verluchtingen weer.
Er bestaan ook eenige chromolitografische weergaven van, waaronder enkele al van
zeer ouden datum. In dit opzicht schijnt mij de fototypie geschikter, vooral ter
uitvoering van beelden in kleur.
Gelatine is leniger en meegevender dan de koperen plaat, in ieder geval levert ze
eerste proeven, die getrouwer zijn en beter aangepast aan (ie kleur. Dit voor de
Grimani en Hortulus aangewende procédé, levert belangrijke voordeelen op, in
zoover het bestemd schijnt te zijn om in echt artistieke uitgaven de chromolitografie
te vervangen.
De Hortulus zal ongeveer een honderd bladzijden behelzen in chromofototypie
en verscheiden honderden in fototypie. De laatste geven het eigenlijke handschrift
weer mét de kleur van de oorspronkelijke inkt. En deze eigenaardigheid verleent het
een groot voordeel boven de Grimani-editie! Gekleurde of eenvoudig geschreven
bladen, zijn op gelijksoortig papier getrokken, die door een vernuftige en verhoogde
verfijning de illusie geven van echt oud velijn. Iedere bladzij, zonder onderscheid,
is genummerd en eenmaal de afleveringen voltallig, zal men in éen oogenblik de
door de schrijvers van het handschrift aangenomen orde kunnen herstellen. Het
geheele werk zal zoodoende het karakter bezitten van homogeniteit en harmonie, die
het genoegen van den liefhebber-beschouwer zeer zullen verhoogen.
De verschenen afleveringen zijn alle gelijkelijk wél verzorgd en doen de keizerlijke
drukkerij te Weenen eer aan. De vergelijking met de Grimani-reproducties kunnen
ze gemakkelijk verdragen.
Ten opzichte van de kleur, onderscheiden zich verscheiden bladen door een
innigheid en diepte van toon, die aan de geschilderde paneelen van het eind der XVe,
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of het begin der XVIe eeuw doet denken. Evenzeer merkt men er in op verschillende
carnaties van een zeer krachtig bruin, die men anders enkel in de Grimani tegenkomt.
Het feit is waarschijnlijk toe te schrijven aan het eigenaardig temperament van den
kunstenaar. Eén ding is zeker dat de tonaliteit, waarvan hier sprake is, zeer in zwang
was bij zekere Hollandsche en Vlaamsche meesters, tegen het einde der XVe eeuw.
Doch met eenig recht zou men zich mogen afvragen of de keus van het velijn niet
van eenigen invloed op de kleur in 't algemeen geweest is. Wat de verscheidenheid
in het maaksel der mi-
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niaturen betreft, en deze is inderdaad in 't oog vallend! is die toe te schrijven aan de
tusschenkomst van verschillende handen, die aan de uitvoering van het handschrift
hebben meegewerkt.
In de eerste aflevering merken we vier zeer oorspronkelijke versieringen op, die
gewijd zijn aan de verschillende bezigheden in den loop van het jaar. Verder een
Kruisiging, die bewonderenswaardig is van gevoel - een voorstelling van St Jacobus
een andere van St Christoforus; - deze beide laatste teekeningen lossen tegen zeer
eigenaardige landschappen uit. Merken we verder op een uitstekende afbeelding van
St Cathelyne.
In de tweede aflevering, behalve vijf tooneelen, die aan den calender zijn gewijd,
vinden we in een heerlijk winterlandschap, de figuren van St Matthijs en van den
heiligen Andreas. Verderop een St Antonius en nog eenmaal dienzelfden heilige die
een heftige verleiding ondergaat, met een zekere bevalligheid in den toon. Brengen
we verder nog de gracielijke St. Margaretha in herinnering, verschijnend in een krypt
en omcirkeld door een krans van edele steenen.
Eindelijk in de derde en in waarde aan de vorige gelijk, vinden we een Man van
Smarte, die zeer verheven is van gevoel; een Jezus in het Hofken van Oliveten,
klaarblijkelijk op Gerard David geïnspireerd, terwijl het martyrium van 11.000
Maagden, zonder moeite de herinnering aan Hans Memling's compositie bij ons
opwekt. Voegen we er bij dat de eerste aflevering met een voorrede in het fransch
begint, die we aan de wélversneden pen van Graaf Paul Durrieu hebben te danken.
JOS. DESTRÉE.
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De invloed der Nederlanden in Bourgondië
HET staat tegenwoordig, dank aan de werken van vele geleerden, vooral die van de
heeren Koechlin en Kleinclausz vrij wel vast, dat de kunst van Sluter verschillend
is van die der overige Nederlanders van zijn tijdvak. Moeten we bij gevolg, aangezien
de werkzaamheid van dezen meester in Bourgondië overwegend is geweest, besluiten,
dat de Nederlanders in geenerlei opzicht invloed hebben uitgeoefend op de school
van dit gewest? Dit zou inderdaad recht tegen de getuigenis der feiten indruischen!
Maar laten we, eer we gaan onderzoeken hoe ze dien invloed konden uitoefenen,
eerst nagaan wát de Bourgondische kunst eigenlijk geweest is, vóor de troonbestijging
van Filips den Stouten. Indien de overblijfselen er van te weinig talrijk en vele er
van verminkt zijn, vertoonen ze niettemin een duidelijk omschreven en zeer
verscheiden karakter.
Deze kunstvorm, die oorspronkelijk op de Byzantijnsche gegrond was, waarvan
we o.a. eigenaardige specimens in het tympan van Thil-Chatel en een kapiteel in de
krypt van St Benigne vinden bewaard, neigt er reeds naar om zich los te maken vanaf
het tijdvak van het portaal van Vézelay en blijft gedurende de XIIIe eeuw in het
gansche gewest heel autochtoon. Bij het bestudeeren van het beeldhouwwerk aan de
Cathedraal van Autun, de Magdalena van Vézelay, de St Lazarus te Avallon, de St
Bénigne en de L.Vr. van Dijon, van Sémur-en-Auxois, de Saint-Père-sous-Vézelay,
St Tibaut (Côte d'or), de grafmonumenten en het altaarstuk, dat uit de ruïnen der
Sainte Chapelle te Dijon gered werd en de overige fragmenten in musea verspreid,
- bij het zorgvuldig vergelijken van al deze werken onderling, - slaagt men er eindelijk
in om de hoofdeigenaardigheden der school, waaruit ze ontstonden, wél van elkaar
te onderscheiden.
Figuren houwen, krachtig en los, ze leven inblazen en een rol doen vervullen, ze
tegelijk vol uitdrukking en levend maken, hun eigen persoonlijkheid zoo treffend
mogelijk doen uitkomen, hierom schijnen de Bourgondische
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kunstenaars uit den tijd der groote cathedralen het meest bekommerd te zijn geweest.
Energie, maar weinig smaak, een scherpe opmerkingsgave, zonder het minste gevoel
voor schoonheid, zóo verschijnen ze voor ons oog in al hun deugden en al hun
gebreken. De enkele motieven, die de revoluties niet hebben vernield, zijn over 't
algemeen zwak in de verhoudingen, zwaar van bouw en noch tekst noch teekening,
wettigen de veronderstelling dat ze ooit wel geëvenredigd zijn geweest. Hetzelfde
geldt voor de verschillende figuren. Voor het meerendeel vertoonen ze linksche
vormen, gewrongen of plompe verhoudingen, zóo dat het zelfs leeken in het oog
valt. Maar toch, zie eens de houdingen dier gedrongen figuren, geen enkele er van
is onwaar of gemaakt, zie die gemeene tronies, geen enkele er van is onbeduidend
en de meeste, zelfs de minst zorgvuldig bewerkte, vertoonen den eigenaardigen
lamdstrek. Vele er van bezitten inderdaad de waarde van portretten, o.a. onder de
oudere, een gebyzantiniseerde Christus uit het tympan van Thil-Chatel en onder die
der XIIIe en XIVe eeuw, het glimlachend personage uit het westerportaal van St Thibaut,
de grijnzende maskers van Sémur-en-Auxois en den burgerman uit het transept der
L.Vr. te Dijon, behooren wel alle drie tot de meest Bourgondische en best bestudeerde
fysionomieën van het tijdvak.
In hun geheel beschouwd, dragen die nog geheel archaïeke en tamelijk laag bij de
grondsche werken, echter het karakter van een oprechte, krachtige en gezonde kunst.
Gesproten uit een sterk, werkzaam, moedig ras, dat graag 't leven indronk met volle
teugen, en altijd gereed tot daden was, zijn ze door hun makers gevormd met het
doel om ‘de steenen te doen spreken’. Wat gaven zij om grooten stijl, om edele
houding en gebaren? Waarom zouden ze daarom bekommerd zijn geweest? Was het
hun roeping niet om tot hun broeders te prediken? Het best was dus om tot hen te
spreken in de taal van iederen dag! Daarom gingen ze maar recht en eenvoudig af
op het doel, dat ze zich voor oogen hadden gesteld. En met deze syntaxe ‘à bonne
saveur Bourguignonne’ hebben deze naïeve beeldsnijders dikwijls het pathetische
bereikt.
Doch 't is met de scholen als met de menschen, hun ontwikkeling voltrekt zich
niet zonder perioden van stilstand en menigen crisis. Evenals hun kunstbroeders uit
de overige Fransche gewesten, bedierven onze Bourgondiers hun gaven: vooral in
de eerste helft van den XIVe eeuw. 't Zij dat 't hun toen aan ernstige meesters ontbrak,
't zij eenvoudig omdat het aantal der echte kunstenaars verminderde en dat de
bestellingen zelzaam werden, die geschikt waren om smaak en ijver aan te vuren, de
kunst verkeerde onder de laatste Capetijnsche Hertogen in een staat van verwelking
en verval(1).

(1) Deze bezaten, vergeten we dit niet, niet den minsten kunstzin en het leven dat ze leidden,
was allerminst tot het aanmoedigen van kunstenaars geschikt.
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De figuren werden slechter van verhouding dan ooit, overdreven log en gedrongen.
En het schijnt dat de Bourgondiërs meer waarde hechtten aan 't volgen van 't een of
ander poncif dan de natuur. Bij 't verschijnen van Claus Sluter. waren er zeker nog
maar enkelen in staat om een belangrijk werk behoorlijk uit te voeren, aangezien
Filips de Stoute, vóór alles gesteld op weelde en kunst. Nederlandsche beeldsnijders
bij hen voortrok.

TYMPANON VAN HET PORTAAL TE VÉZELAY
Phot. A. Giraudon, Parijs.

In het midden der XIVe eeuw. begonnen deze laatste zich van Franche-Comté uit,
door Bourgondië te verspreiden. Van af 1315, vindt een Vlaamsch werk, de Graftombe
van Graaf Otto, toegeschreven aan Pepyn van Hoey, een plaats in de Abdij van
Cherlieu, in de diocees van Besançon. En heel waarschijnlijk is er, in de jaren 1350,
nog een ander grafmonument opgericht, dat om het type, dat het vertoont, aan den
een of anderen over-Maaschen grafsteenhouwer mag worden toegeschreven, dat van
den Seigneur Mellot en zijn gemalin, werd in het klooster der Abdij van Fontenay(1)
opgericht.

(1) De liggende figuur stelt, zooals door den heer Kleinclausz aangetoond is. een jongeren broeder
van Willem IV. of van Willem V van Mello voor, die tijdens het tweede derde der XIVe eeuw
geleefd heeft. Deze beelden hebben veel geleden. In hun tegenwoordigen staat, komen ze
mij eenigszins zwaar in de uitvoering voor. Verg. Gazette des Beanx-Arts 1905. Deel II.
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Omtrent hetzelfde tijdperk, heeft een Brusselaar, samen met Jean de Soignolles,
meegewerkt aan een tombe, die voor de H. Kapel te Dijon was besteld; Vlamingen,
Walen en Bataven, voelden zich, na het huwelijk van Filips den Stouten met
Margaretha van Vlaanderen, meer en meer naar het hertogdom heengetrokken. In
1372 opent Jan van Marville officiëel een werkplaats te Dijon en ongeveer 12 jaar
later, ontwerpt hij het plan voor Filips' grafmonument. In 1385 is Sluter als tweede
werkman(1) bij dezen beeldhouwer aangesteld en voldoet zoozeer dat hij na zijn dood
in 1389, zijn opvolger wordt. In het volgend jaar begint de meester voor de Chartreuse
van Champmol die serie werken, welke hem voor altijd beroemd zullen maken: de
Calvarie, de Profeten om de Put, wellicht ook de figuren van het kerkportaal(2). En
terwijl deze beelden bij hem in behandeling zijn, werken Jean de Beaumetz, Jan
Maelweel, Henri Bellechose, Jacob de Baerze, Jan van Luik, Jozef Colart, Jean de
Thioys en Robert de Cambrai, mede aan de versiering van dezelfde kerk. Ongelukkig
bleef er van al die kunstenaars, die niet gemakkelijk uit hun werkzaamheid voor
lokale kunst te ontwarren zijn, maar weinig over.

CLAUS SLUTER: De Put der Profeten.
(Chartreuse van Champmol, Dijon).

De beide altaarstukken in verguld hout (1391), die van Champmol naar

(1) Eerste werkman was Philippot van Eram.
(2) Uitgenomen die van de Moeder-Maagd, d.i.t.z. Filips den Stouten en Johannes den Dooper,
Margaretha van Vlaanderen en St Catherina. Deze opmerkelijke figuren mogen m.i. terecht,
aan den meester toegeschreven worden.

Onze Kunst. Jaargang 7

221

CLAUS SLUTER: DE PUT DER PROFETEN.
(Chartreuse te Champmol, Dijon).
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het Museum te Dijon werden overgebracht, zijn geheel volgens de XIIIe eeuwsche,
d.w.z. de Fransche opvatting van kunst, doch de manier waarop Jacques de Baerze,
de verschillende figuren er van op éen heeft gehoopt, schaadt aan het decoratieve
effekt van het geheel. Er ontbreekt leven in al die figuren, alleen die van den St Joris
is goed geslaagd op het eene altaarstuk, waarvan het schilderwerk nog bewaard is
gebleven en op het andere eenige heiligen op de zijluiken.

Pietà, toegeschreven aan Jan Maelwee).
(Louvre, Parijs).

De composities, welke Melchior Broederlam op het eerste dezer altaarstukken
geschilderd heeft, herinneren, in meer dan één opzicht, aan de Fransche en Italiaansche
miniaturen van dien tijd(1), het ontbreekt hun niet aan leven en ze geven blijk van een
eerlijk streven naar het verkrijgen van uitdrukking door natuurlijke middelen. Doch
de engel op de Verkondiging, kort, dik en ineen gedrongen en met een verkeerd in
't verkort gegeven rechterarm bezocht, is ver van een verheugenis voor de oogen.
Daarentegen

(1) Uitgevoerd tusschen 1392 en 1399. Dit zijn de eenige, nog overgebleven werken van
Broederlam.
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Phot. A. Giraudon, Parijs.
PIETA, toegeschreven aan Jan Maelweel.
(Museum, Troyes).
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doet de groep der Visitatie zich aangenaam in haar eenvoud voor. Simeon, op de
Voorstelling in den tempel, vertoont een kop, die veel te groot voor zijn romp is,
hoewel die kop toch al het belangrijke heeft van een portret, terwijl de Maagd, die
op bovengenoemd tooneel zoo slecht gedrapeerd is, een zekere bekoorlijkheid bezit
op de Vlucht naar Egypte, waarop ze iets van echte moederlijkheid vertoont. De vier
motieven van dit geheel zijn wel een weinig zwaar gegouacheerd; niettemin wettigen
Broederlam's landschappen de veronderstelling, dat hij die inderdaad naar de natuur
heeft bestudeerd; moge het groen ook eenigszins omneveld wezen, de omringende
tonaliteiten hebben al hun frischheid bewaard.
De Pietà in den Louvre, afkomstig van Champmol (1398), wordt aan Maelweel
toegeschreven, terwijl de Nood Gods in het Museum van Troves, die aan denzelfden
toe te schrijven zou zijn, niet méér is dan een simpele verzameling van portretten,
waarvan geen enkel, niettegenstaande de pogingen van den auteur om een dramatisch
effekt te bereiken, inderdaad van beteer kenis is. Verschillende invloeden zijn, zooals
men dit altijd in overgangstijdperken opmerkt in deze schilderwerken vereenigd; het
Fransche karakter is dermate met het Vlaamsche vermengd, dat het met gelijk recht
Fransch en Vlaamsch kan genoemd worden.
Dit mengsel van invloeden, dit dubbelslachtige, vinden we overigens op het
meerendeel der werken, die door Vlamingen in de verschillende provinciën van
Frankrijk werden uitgevoerd, waar ze tegen 't eind der XIVe eeuw in dienst gesteld
waren, het is het werk van halfbloedigen, die er zich weinig om bekreunden of het
oorspronkelijk type in zijn geheel en zuiver werd bewaard; in ieder geval niets
herinnert aan 't eigenaardig karakter van de streek, waar ze ontstonden. Dit is eveneens
het geval met veel werk uit het begin der XVe eeuw, o.a. met de miniaturenreeks der
Très riches Heures, (Chantilly), die volgens den heer de Mély aan Bellechose zou
teruggegeven moeten worden en de Legende van St Denys (Louvre), die ongetwijfeld
van denzelfden kunstenaar afkomstig is.
De uitgeweken Vlamingen namen des te gemakkelijker de werkwijze van een der
Fransche provinciën aan, aangezien ze, toen ze hun eigen land verlieten, reeds half
waren verfranscht. De heer Koechlin beeft ons in een zeer doorwerkte studie
aangetoond, dat in de XIVe eeuw, nog vele Nederlandsche beeldsnijders volgens de
Fransche beginselen der XIIIe eeuw werkten(1). Deden de schilders het op een andere
wijze? Dit is niet heel waarschijnlijk, aangezien ze nog zooveel punten van aanraking
met Franschen uit de

(1) Gazette des Beaux-Arts, 1903, Deel II. De eersten, die een reactie teweeg brachten, moeten,
volgens den heer Koechlin, Beauneveu en Jan van Luik zijn geweest.
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Noordelijke en Middenprovincies hadden(1). Hieruit mogen we echter volstrekt niet
afleiden dat de Vlaamsche kunst een nabootsing der Fransche zou zijn. - De
geschiedenis leert ons dat uit éénzelfde kunstleer, verschillende kunstvormen kunnen
ontstaan. - Nemen we enkel aan dat de Vlamingen, die onder Filips den Stouten in
Bourgondië waren gekomen, daar vandaan een schoonheidsleer hadden meegebracht,
die zich op die der Franschen grondde. Dit verklaart dan ook ten deele hun succes,
vooral daar ze, om deze leer beter wortel te doen vatten, die eigenschappen bezaten
welke door kunstenaars van alle tijden om 't zeerst op prijs worden gesteld, namelijk
groote bekwaamheid in de uitvoering. Zoo oefenden ze op geheel normale wijze den
invloed van den sterkeren op den zwakkeren uit. De inheemsche kunstenaars Waren
ontaard, de beeldsnijders der Nederlanden bereidden hun wederopheffing voor, door
er in hun werken aan te herinneren dat er in kunst niets duurzaams kan ontstaan,
zonder de onmiddelijke studie naar de natuur. Enkel door de welsprekendheid hunner
plastische taal, deden ze hen begrijpen dat men nooit beter typeeren kan dan door de
zorgvolle samenstelling der lichamen, door er als het ware de kleinste rimpeltjes van
weer te geven(2). Aangezien goede voorbeelden aanstekelijk zijn, voerden ze tot een
beter begrip van en groote eerbied voor het evenwicht der verhoudingen. In 't kort,
zij gaven aan de Franschen terug, wat zij in de XIIIe eeuw van hen hadden ontvangen,
dat glanzend geheel van grondbeginselen en procédés, dat de kunstenaars van het
Ile de France, evengoed over de Bourgondische staten hadden kunnen doen stralen,
indien de omstandigheden anders zijnde, de hertogen hen daarheen beroepen hadden.
De invloed der Vlamingen op de Bourgondiërs, moet des te meer afdoende zijn
geweest, aangezien er reeds vele punten van overeenkomst tusschen beiden bestonden.
De krachtsinspanningen der eersten, stemden zoo goed mogelijk met de behoeften
der laatsten overeen. Ze bezaten dezelfde liefde voor het leven, voor het natuurlijke,
voor objectieve werkelijkheid, voor uitdrukkingsvolle karaktertrekken, voor dezelfde
eigenschappen van den scherp blikkenden opmerker, nl.: een uiterst juiste en gevoelige
kijk op het onderdeel van een geval. Ze waren verwanten. Ook deelden de Vlamingen
niet enkel mee, ze ontleenden op hun beurt aan anderen. Ze keken overal om zich
heen en ontdekten dadelijk wat hun nuttig kon wezen. Jan van Marville ontdekt onder
de bogen van het grafgewelf van een kleinen, onbekenden vorst in het

(1) In ieder geval maakten de miniaturisten zich zeer snel de procédés van de provincies, waar
zij werk vonden, eigen. Graaf Durrieu heeft dit feit gedurende zijn vele en lange opzoekingen
vastgesteld en zijn bevoegdheid in dit opzicht is welbekend.
(2) Enkele hunner waren overigens tamelijk goede portrettisten o.a. degene welke in 1395 het
portret van Filips den Stouten heeft geschilderd. In ieder geval, indien de omstreeks 1500
vervaardigde copie, die thans in het bezit van Madame la Colonelle Vaucheret te Parijs is,
ons een getrouwe weergave van het origineel geleverd heeft.
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monnikenklooster van Val-des-Choux, de embryo voor zijn optocht der plourants.
die de dood hem verhinderd heeft te voltooien(1). Anderen deden hun details of
motieven elders op en de lessen van aanpassingskunst, die zij op deze wijze gaven,
waren zeker niet verloren.

CLAUS VAN DE WERVE: Rouwdragers van de graftombe van Filips den Stouten. (Museum, Dijon).

Toen Sluter zijn meesterwerken van Champmol uit de plompe materie te voorschijn
had doen treden, waren de Bourgondiërs als kunstenaars voldoende rijp om van zijn
onderricht partij te trekken. Zijn Calvarie, de Put der Profeten, de beelden aan de
kerk, brachten een groote geestdrift te weeg, die vruchtbaar zou zijn in daden. Al
dadelijk stonden er navolgers van Sluter op(2). Hoofden houwen met sprekende trekken,
rompen opbouwen, die vol leven zijn. een diepe beteekenis leggen in houding en
gebaren, dit werd van stonde aan het hoofdstreven der Bourgondiers en meer dan
een ymaigier, trachtte tevens, om er de uitdrukking van zijn gevoel in te leggen.
Het is inderdaad wel Sluter geweest, door wien de Bourgondische kunst werd
herboren; als alle meesters, die tevens hervormers waren, voerde hij enkel een
beweging uit, die door anderen was voorbereid. Het tijdperk van zijn ontwikkeling
blijft nog altijd geheimzinnig. Heeft hij op zijn beurt een Bataafschen onderwijzer
gehad? Was hij in zijn jeugd in het een of ander Duitsch, Vlaamsen of Fransch atelier
werkzaam? We weten het niet. Aangezien bijna alle Germaansche en Bataafsche
beeldhouwwerken van vóor de XVe eeuw zijn vernield, zullen we nooit weten wat
hij voor zijn werk aan hen heeft te danken gehad. Daarentegen staan die werken in
geenerlei onmidde-

(1) Yal-des-Choux. een monnikenklooster, in den aard van dat der Cisterciensen. bevond zich
dicht bij Châtillon-sur-Seine. in het bosch van Villiers-le-Duc. Bovengenoemd graf is ons
enkel uit een teekening bekend. Zie Voyage de deux Bénédictins. 1e gedeelte bl. 113. Het
kind op de zerk naast den engel, die zijn ziel omhoog voeren moet. is nog al mooi van lijn.
De personages van den begrafenisstoet, hebben, evenals zoovele andere figuren der
Primitief-Bourgondische kunst, allemaal koppen, die veel te groot voor de rompen zijn.
(2) Sluter was overigens zeer op de Bourgondiërs gesteld. Sedert zijn opvolging van Jan van
Marville, had hij ouder hen zijn medewerkers gezocht. Guillaume de Benoisy, Perrin de
Thory, Jean Midey de Fleurey. Anderen ontving hij als leerlingen
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lijke betrekking, noch tot de Vlaamsche, noch tot de Fransche kunst van zijn tijd.
Maar al het goede dat Vlamingen en Franschen bezeten hebben, vinden we er in
weer. Ik zou gemakkelijk kunnen aannemen dat hij veel aan de beeldsnijders van
Frankrijk verschuldigd is geweest, dat hij in aanraking met hen veel geleerd heeft.
Er bestaan vele punten van overeenkomst tusschen zijn Profeten, om enkel deze te
noemen en vele beelden in de noorder en zuider portalen van Chartres, de westelijke
gevel der cathedraal te Reims en het middenportaal te Bourges. Hij verstond uitstekend
de kunst om zich eigen te maken wat hij gezien had en het aan te passen aan zijn
eigen werk. Overigens is het onaannemelijk, dat hij de gewestelijke kunst, die hem
toen zoo overvloedig omringde, niet aandachtig zou hebben bestudeerd(1). Zijn
beeldhouwwerk van Champmol, openbaart ons opmerkinsgaven van allereersten
rang, en het zou overmoedig zijn om hun volmaakte overeenkomst met het
Bourgondisch kunstkarakter te ontkennen. Zijn kunst komt ons voor als een gelukkige
synthese der beste eigenschappen van Germanen, Vlamingen en Franschen, een
machtige realisatie van wat de ymaigiers der drie rassen, zich sedert vele jaren met
zooveel inspanning hadden eigen gemaakt.

Beeld van een gebaarden Heilige. (Altaarstuk te Rouvres).

Onmiddelijk na de periode van het archaïsme, hadden ze getracht om niet enkel de
lijnen der figuren, maar ook hun innerlijk leven weer te geven. En onder de Franschen
hadden de Bourgondiërs reeds vroeg blijk gegeven - men herinnere zich slechts 't
tympan van Thil-Chatel - van hun bekwaamheid in deze richting. De put der
Chartreuse te Dijon, bood hun een heerlijke verwezenlijking van hun eigen denkbeeld.
(1) In een belangrijk, in dit tijdschrift verschenen artikel (Januari-nummer 1908) zegt de heer
Pit, dat Sluter zich wellicht kan hebben geïnspireerd op de figuren die de grafsteden van Jan
van Polanen te Breda en Adolf VI te Cleef versieren. De kleine figuurtjes aan de groote kerk
te Breda zijn te zeer verminkt, om ze met eemg nut met de beelden van den meester te kunnen
vergelijken. Toch mag men, met veel waarschijnlijkheid aannemen dat hij de beeldjes op
het grafmonument van Adolf heeft gezien en er partij van heeft weten te trekken.
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Dit monument leerde hun bovendien om hun plan verstandig en gewetensvol vast te
stellen en uit te voeren, om de natuur te eerbiedigen, zich op haar te inspireeren,
zonder haar daarom slaafs te volgen, om de vertolking te doen beantwoorden aan de
werkelijkheid. En dit kostbaar onderricht had hij hun op de begrijpelijkste wijs, met
al de zeggingskracht van het genie gegeven.
Door haar navolging van Sluter, veranderde de Bourgondische school
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eigenlijk niet - ze trad enkel in een nieuwe faze van haar natuurlijke ontwikkeling,
ze kwam tot beter bewustzijn van zichzelf en ontplooide groote kracht in de uitvoering.
Vooral sterk'in het typeeren van zijn figuren, toont de schepper der Profeten hun zijn
werkwijze in haar volle krachtsontwikkeling en als intelligente scholieren trekken
ze volle partij van dit onderricht, evengoed als de eigen neef van den meester, Claus
van de Werve, die, zonder daarom zijn eigen persoonlijkheid te verminderen, geheel
met den Bourgondischen geest doortrokken was(1). Aangezien ze geheel op 't sterk
typeeren der figuren berustte, kon onze school het karakteriseeren der figuren en
gezichten nooit verder drijven dan haar stichter had gedaan, maar toch blijft ze zelf
altijd oorspronkelijk, al is ze haar schoonste productie-tijdperk aan hem verplicht.

GRAFTOMBE VAN PHILIPPE POT
(Louvre, Parijs).

Sluter's invloed is bovendien duidelijk merkbaar in den Dooper van Mussy-sur-Seine
en dien anderen Dooper in het Museum Rolin te Antun, in de Maagd met den
gekrookten mantel en dien zoo héel typische gebaarden heilige van het altaarstuk te
Rouvres. Verder het H. Graf te Tonnerre, treffend door

(1) Bij 't besludeeren der lokale beeldsnijkunst in de oude kerken, zal men zien, hoe heel
Bourgondisch, boewel tevens heel Sluterachtig, zijn beroemde Plourants om het graf van
Filips den Stouten en zijn figuren van den Lijdensweg te Bessey-les-Citeaux, zijn. Claus de
Werve, die uit Hattem in Gelderland afkomstig was. was tegen het eind van 1396 bij zijn
oom te Dijon gekomen en we mogen dus wel aannemen dat hij geheel met zijn kunstleer
doordrongen was.
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de ingehouden aandoening der gezichten, vooral van Jozef en Nicodemus(1), de mooie
St Antonius van het Museum te Dijon, de uitstekend getypeerde Philippe de Vienne
(Slotkapel Pagny), de gegraveerde zerken van de geestelijke broeders Humbert Poilley
en Jean Daignay; vooral de laatste is, niettegenstaande zijn kop onzichtbaar is, heel
impressief (Museum, Dijon) de Jacques Germain (zelfde museum), de tragische
Grafstede van Philippe Pot (Louvre). Diezelfde invloed is onmiskenbaar in de beelden
der H. Maagd, in de Musea van Cluny, den Louvre en te Dijon, die in de drie eerste
vierde deelen der eeuw zijn gehouwen en verder de Maagd in het St Jans-hospitaal
te Losne, in den Patriarch (Abbé le Labussière) en den Plourant (Museum te Lyon),
de Maagd, de St Bénigne en de St Petronella in de cathedraal van Autun. Verder
bespeuren we haar bovendien nog in verscheiden beelden uit de Franche-Comté,
vooral in den St Paul te Beaume-les-Messieurs'. In de jaren 1450, overdreven zekere
beeldhouwers het karakteristieke van Sluter tot het in het leelijke ontaardde, terwijl
anderen, tegen 't eind der eeuw vooral in de L.Vr. te Semur, de tegenovergestelde
richting insloegen en de manier van den meester verweekelijkten. We mogen de St
Barbara in het Museum Rolin, de H. Maagd, gez. de Bulliot (eigendom van den heer
Rérolle, Autun) en wellicht ook de St Gênes in het Museum te Dijon, als een poging
tot styliseering van Sluter's manier beschouwen.
In de schilderkunst schijnt de Vlaamsche invloed in ieder geval in de eerste helft
der XVe eeuw onbetwistbaar te zijn. Was ze niet destijds in de meeste Fransche
gewesten doorgedrongen? In ieder geval schijnt ze onder vele kunstenaars vooral tot
de esthetische richting te behooren. Hieruit moet men verstaan dat ze terugvoerde
naar de natuur en dat ze meer naar schoone vormen, dan technische volmaaktheid
neigde. Evenwel wordt hun oorspronkelijkheid daardoor niet geschaad. De figuren
op de kerkmuren der L.Vr. te Dijon, (Besnijdenis, Doop, Begiftigers m. en vr. heiligen)
zijn portretten, zeer na verwant aan die, welke omtrent hetzelfde tijdvak in de overige
deelen van Frankrijk, door den meest nationalen onzer schilders werden uitgevoerd.
En hetzelfde mag gezegd worden van de figuren in de Processie van Paus Gregorius
(Cathedraal te Autun) van die, welke men uit de St Vincentius-kapel, in diezelfde
kerk heeft weggenomen en die tegenwoordig deel uitmaken van het prachtige museum
Rolin, Heiligen en Bazuinblazende Engelen (Koorgewelf van de kerk te Ragnot,
Côte d'or) en van de beide indrukmakende stukken in het Museum te Lyon: de Dood
en de Bekroning van de Maagd. Alles wel beschouwd, verschillen ze van de figuren
van het Ile de France, van Picardie, Champagne en de Bourbonnais, enkel door het

(1) Dit H. Graf, een werk van Jan Michel en Georges de la Sonnette, versiert thans het hospitaal
te Tonnerre.
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‘landstreklijke’ in enkele koppen. Daarentegen blijkt ons uit schilderingen als de
Verkondiging en de H. Magdalena te Aix-en-Provence, die door enkelen gereedelijk
tot de Bourgondische werken wordt gerekend, dat ze Vlaamsch zijn, zoowel in hun
teekening, als in hun picturale factuur, door datgene wat men hun ziel zou kunnen
noemen.

PORTRET VAN EEN OUDE VROUW (teekening).
(Gewezen Verzameling van den schilder F. Villé, Parijs).

In de XVIe eeuw, zal de Bourgondische school zich verder nog kenmerken door enkele
werken, die den stempel dragen van de landstreek, waar ze
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waren ontstaan, - in de beeldhouwkunst waren dit vooral de Biddende Vrouw, een
werk vol wijding en innige vroomheid, (voorheen in het Gasthuis der alg. Armen)
De Prediking van Johannes den Dooper (vroeger in het H. Geest-gasthuis), het
Altaarstuk (uit de oude St Pieterskerk, thans in het Museum te Dijon) de Profeten
van het Wester-Portaal der St Michiel (zelfde stad) de hoog opgerichte figuur van
een vr. heilige in de kapel van het museum te Cluny, de figuren aan het koorgestoelte
van Montréal, het Lijk te Cussy-les-Forges, de Plourant op het graf van Jacques de
Malain (thans in den Louvre); en als schilderwerk verschillende muurversieringen
o.a. die van Chambolle en de Mis van St Gregorius (Duc de Bauffremont), waarvan
de figuren, hoewel tamelijk hard van omtrekken, vooral die op het tweede luik,
daarom niet minder expressief zijn(1). Doch in de tweede helft van die eeuw, laten de
kunstenaars van Bourgondië en die der overige Fransche provinciën dat eigenaardig
karakter van de landstreek, zooals dat door het Sluterisme zoo heerlijk was opgewekt,
zoo niet geheel varen, dan toch sterk veranderen of verminderen. We vinden het
alleen in enkele portretten en dan nog weinig in 't oog vallend weer, zooals o.a. dat
van een vijftiger, waarin de invloed van Francois Clouet overheerscht (schildering
op hout, Mev. Gounot, Parijs) en van een oude vrouw (teekening in de vroegere
verzameling van den kunstschilder F. Villé, Parijs).
In de XVIIe en XVIIIe eeuw, zullen de schilders van Frankrijk, die der Nederlanden
bewonderen, zonder echter voordeel te trekken uit de lessen in hun werk vervat. De
meest begaafde der Bourgondiërs, de alleraantrekkelijkste Prudhon, zal van zijn ver
verwijderde voorouders erven: liefde en eerbied voor stevige structuur en sierlijke
ronding - zijn portretten overigens bewijzen dit, maar wat zijn opvatting van kunst
betreft, vooral in zijn composities, zal hij veel van hen verschillen. De portrettist van
Mme Antony en van den Edelman uit de verzameling Aynard(2), past zich zeer wel
aan aan de Bourgondische school, doch de dichter van de Psyche en de dramaturg
van de Goddelijke gerechtigheid, treedt in de Fransche school op als een heel
eigenaardig verschijnsel, als een geheel op zich zelf staand geval.
In de XIXe eeuw, zien we een opbloei van die groote hoedanigheden der
Bourgondiërs in menig stuk beeldhouwwerk van Rude, vooral in zijn Départ en zijn
bustes: vervolgens in het schilderwerk van Trutat en van Alphonse Legros, o.a. in
zijn Ex-Voto in het museum te Dijon. Verder herkennen we

(1) Dit stuk, dat van ongeveer 1520 dateert, versierde vroeger het altaar in de kerk van Marnay
(Franche-Comté). Het werd door den bisschop Laurent de Gorrevod geschonken.
(2) Dit is een vóorstudie voor het portret van den kunstliefhebber, die hem de Enlèvement de
Psychè, had besteld en nimmer toonde de meester zich wellicht Bourgondischer dan in dit
kleine stukje, dat heel breed van opvatting en heel zuiver kunst is.
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haar in de stukken van den intimist Richard, die lang in zijn geboortestad
Châlon-sur-Saône heeft gewoond. En in de beelden van Just Becquet, een leerling
van Rude, vinden we ze vereenigd met de kwaliteiten der schilders van
Franche-Comté, om ze eindelijk nog eens weer te vinden in de borstbeelden van den
beeldhouwer Dampt en in de portretten van den schilder Boulicaut.
Is er in het werk van al deze kunstenaars iets van het Noorden overgebleven? Dit
is meer dan waarschijnlijk. De Nederlandsche takken, geënt op den Bourgondischen
stam, hebben hun sappen innig vermengd met de zijne. Maar het zou een ijdel pogen
zijn om na te speuren wat onze moderne zonen van Bourgondië aan hun verre neven
zijn verplicht. Bewonderen we liever hierin een werking van die schoone en
geheimzinnige wet der solidariteit, die de geheele menschheid beheerscht en waarvan
we, zoodra we ons met deze studie beginnen bezig te houden, zooveel voorbeelden
ontmoeten. Onder de kunstenaars, als onder de volken, is dit een voortdurende
wisselwerking van geven en ontvangen. De meesters vinden in zekeren zin hun
voorwaarden van bestaan in een groep van mindere artisten, die hun voorloopers
waren en op hun beurt wordt weer een legio mindere artisten door een groep van
groote meesters gevormd. De scholen worden in de uren van hun bloedarmoede van een crisis, weer nieuw opgebouwd en gevoed, door anderen, die vroeger ontvingen
van hen en zelfs buiten deze perioden helpen en volmaken zij onophoudelijk elkander.
De krachtigste, de meest begaafde, blijven door de eeuwen heen de opvoedsters van
de overigen, die hun eer bewijzen door ze na te streven, zonder hen daarom te willen
gelijken. Welke kunst van Europa is niets aan die der Grieken verplicht, en wie zou
kunnen uitmaken hoeveel er is overgebleven van de Hellenen bij de meest
oorspronkelijke kunstenaars van het Westen, het Centrum en het Noorden?
ALPHONSE GERMAIN.

Onze Kunst. Jaargang 7

232

De Sforza-triptiek in het museum te Brussel
IN de tweede uitgave van zijn Catalogue des tableaux du Musée de Bruxelles wordt
de kleine, dusgenoemde Sforza-triptiek door A.J. Wauters aan den milaneeschen
schilder Zanetto Bugatto toegeschreven. In de eerste uitgave stond het drieluik op
naam van Rogier van der Weyden, en nog vroeger, in Sept éludes pour servir a
l'histoire de Hans Mending (Brussel, 1893), beschouwde de schrijver het als een
werk van Memling in zijn jeugd.
Waarop berust de nieuwe toeschrijving? In zijn boek over de Lombardische
schilders der XIVe eeuw(1), wijdt de Heer Malaguzzi Valeri aan Zanetto Bugatto en
de portretschilders aan het hof van Francesco en Galeazzo Maria Sforza een hoofdstuk
waarin alle bescheiden betreffende den schilder bij elkander gebracht werden. Bugatto
was portretschilder aan het hof der beide vorsten; maar jammer genoeg is er niet een
erkend werk van hem bekend. Twee van bewuste dokumenten zijn van aard om bij
hen, die belang stellen in de Vlaamsche kunst, de aandacht te wekken. Het zijn twee
brieven. De eerste, gedagteekend 26 December 1460 behelst een aanbeveling van
den hertog van Milaan aan den hertog van Bourgondië ten gunste van Zanetto Bugatto,
die zich naar diens staten begaf om van de lessen van een befaamd meester te genieten.
In den tweede ontvangt deze meester, niemand minder dan Rogier van der Weyden,
den dank der hertogin wegens de bereidwilligheid waarmede hij den Milaneeschen
schilder al de geheimen zijner kunst heeft medegedeeld(2).

(1) Pittori Lombardi del Quattrocento. Milano, 1902.
(2) Ziehier de interessante plaatsen uit de twee brieven. In den eerste laat zich de hertog als volgt
uit over Zanetto Bugatto: ‘Adeo eidem arti deditus, ut auditá famá Magistri Guglielmi
[ongetwijfeld een lapsus catami voor Rugeri] apud prefatam vestram dominationem seu in
partibus illis remorantis, qui artis illius pre ceteris optimam Cognitionem habere predicatus,
obtenta a nobis licentia instituent illum adire dediscendi aliquid ab eo gratia.’ De brief van
de hertogin is geadresseerd aan ‘Mro Rugerio de Tornay pictor in Burseles’: ‘.... sentendo
de la fama et sufficientia vostra altre volte deliberassemo de mandare li maestro Zanetto
nostro per ché da vuij imparasse qualche cosa nell'arte del pingere. Et a la ritornata soa qua
ne riferisse quanto volunteri et amorevolmente lo havevati veduto et ricolto e con quanto
studio e diligentia vi eravate per nostro rispecto exhibito a monstrarli liberamente tucto quello
intendevati nel mestiero vostro. II che havendolo anche conosciuto al effecto ne stato
acceptemo et assay vi ne ringratiemo...’
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SCHOOL VAN ROGIER VAN DER VVEYDEN: DE SFORZA-TRIPTIEK.
(Kon. Musea voor Schilder- en Beeldhouwkunst, Brussel).
Phot. Hanfstaengl, München.
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In de Chronique des Arts van 13 Augustus 1904 schreef de Heer Paul Durrieu een
artikel onder den titel van Achat par le roi de France Louis XI d'un tableau du peintre
milanais Zanetto Bugatto, waarin schrijver een rekening uit het jaar 1468 aanhaalt,
volgens welke een bedrag van 41 frank 5 sous werd uitbetaald aan meester Jehannet
de Milan voor een schilderij, vertoonende ‘een afbeelding naar het leven van wijlen
den hertog van Milaan en van zijn zoon, nu hertog’. Zonder te besluiten, dat het stuk
in de rekening vermeld, hetzelfde was als het werk in het museum te Brussel, vestigde
de Heer Durrieu de aandacht op de kenschetsende omstandigheid, dat beide
schilderijen hertog Francesco en zijn zoon voorstelden en dat beiden het werk waren
van een kunstenaar uit de school van Rogier van der Weyden. Ofschoon zeer
bescheiden, drukte hij de veronderstelling uit, dat het schilderij wel van Zanetto
Bugatto kon zijn. Deze veronderstelling werd door den heer Wauters aangenomen
zonder verder bewijs.
De vaste gegevens zijn dus samen te vatten als volgt: de Milaneesche schilder
Zanetto Bugatto is niet te Milaan geweest van einde December 1460 op zijn vroegst
tot begin Mei 1463 op zijn laatst; een gedeelte van dien tijd heeft hij doorgebracht
bij Rogier van der Weyden. - Van een anderen kant schijnt de kleine triptiek in het
museum te Brussel, voorstellende Francesco Sforza, diens vrouw en diens oudsten
zoon, het werk te zijn van een leerling van Rogier van der Weyden. - Uit dit weinige
de slotsom trekken, dat dit drieluik van Zanetto Bugatto is, is op zijn minst zeer
voorbarig.
Een onderzoek van het stuk kan ons leeren in hoeverre waarschijnlijk is, wat tot
nog toe voor niet meer dan een eenvoudige veronderstelling kan doorgaan. Dat het
schilderij voor de familie Sforza werd vervaardigd staat boven twijfel: zij vertoont
het wapen der familie met den karakteristieken helmtop(1), onmiddellijk naast de
portretten der begiftigers; bovendien kan men bij vergelijking met gelijktijdige
oorkonden met volle recht verklaren dat de voorgestelde personen wel degelijk de
bewuste Sforzas zijn: die vergelijking geeft ons eveneens de middelen aan de hand
om met tamelijk groote juistheid den datum van ontstaan der schilderij vast te stellen.
Het gezicht van Francesco Sforza is overschilderd, zoodat het van geener waarde
is voor het onderzoek: de hoofdtrekken echter bleven in 't algemeen bewaard, als
blijkt uit een medalje van Sperandio, de eenige die den hertog, van driekwart ter
zijde gezien, weergeeft (waarschijnlijk werd zij in 1466, het

(1) Vgl. Litta. Famiglie celebri d'Italia. I.
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jaar van zijn sterven, vervaardigd)(1). Het portret van zijn zoon Galeazzo Maria is
daarentegen van het hoogste gewicht voor de oplossing van het vraagstuk: de
knielende jonge man is van terzijde gezien, wat vergelijking met de medaljes mogelijk
maakt. Ouder dan 15 jaar kan hij niet zijn; hij werd geboren in Januari 1444, zoodat
het schilderij niet later dan 1459 kan ontstaan zijn. Dit blijkt ook uit de studie van
verscheidene portretten van Galeazzo Maria: de beeltenissen uit de laatste jaren zijns
levens (het is bekend dat hij in 1476 vermoord werd), zooals dit uit de Uffizi te
Florence, aan Piero del Pallaiuolo toegeschreven(2), vertoonen een scherp
afgeteekenden, gebogen neus; maar het is duidelijk dat deze trek met de jaren
gaandeweg bepaalder was geworden. Een medalje van 1470 vertoont een minder
sterk sprekend profiel, waarin de neus aan de punt ietwat gebogen schijnt. Denzelfden
aanblik, slechts nog minder uitdrukkelijk, vindt men weer op de medalje van Enzola
uit 1459 (keerzijde van een medalje uit 1456 met de beeltenis van Francesco Sforza).
Eindelijk is de neus heel en al recht op een medalje in 1457 gesneden door Antonio
Marescotti van Ferrara(3).

JOHANNES FRANCISCUS ENZOLA:
Beeltenis van Galeazzo Maria Sforza, naar een medalje van 1459;
Verz. J. Friedländer.

Het valt dus niet te betwijfelen, dat het stuk dagteekent van voor het verblijf van
Zanetto Bugatto in de werkplaats van Rogier van der Weyden. Maar zelfs dit
daargelaten, geloof ik niet, dat men het stuk aan den Milaneeschen schilder met recht
kan toeschrijven: het is dermate Vlaamsch, zoowel naar de opvatting der vormen en
de uitdrukking der gelaatstrekken als naar de uitvoering, dat men het nooit aan een
Italiaan hadde toegeschreven, indien men het bestaan van de hooger vermelde
oorkonden niet had gekend. Moest nu een Italiaansch schilder tot dit uiterste in de
werkwijze der Vlamingen zijn opgegaan, dan ware dit alleen te verklaren doordat
hij zijn leerjaren bij een Vlaamsch meester had doorgebracht: men vergeet nooit
geheel wat men in den beginne heeft geleerd, vooral als men zijn eerste lessen
gekregen heeft in een land waar de kunstproductie zoo overvloedig en oorspronkelijk
was, als in het Italië der XVe eeuw. Er is geen voorbeeld van
(1) Over de hier aangehaalde medaljes raadplege men Friedländer. Italienische Schaumünzen
des 15. Jahrhunderts. (Jahrbuch der k. preussischen Kunstsammlungen, I-II-III).
(2) Het bewijs, ofschoon niet afdoend, dat dit portret wel degelijk Galeazzo Maria Sforza
voorstelt, werd geleverd door U. Rossi: Archivio storico dell'Arte, 1890, p. 160.
(3) Er bestaat nog een tweede geschilderd portret van den jeugdigen Galeazzo Maria, dat nog
niet vermeld werd: het bevindt zich op het beroemde fresco van Benozzo Gozzoli in het
Palazzo Riccardi te Florence geschilderd in 1459; ongelukkiglijk kan het ons niet tot
vergelijking dienen, daar het van voren gezien is.
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zulke weergalooze vervorming. Wij weten dat Zanetto Bugatto reeds voor eigen
rekening werkte en hofschilder was te Milaan, toen hij vertrok en zich bij van der
Weyden begaf, niet om het meesterschap te bekomen, maar om zich verder te
bekwamen bij een der meest beroemde meesters van zijn tijd. Zulks blijkt ten
duidelijkste uit een brief van Francesco Sforza aan zijn vrouw, gedagteekend 7
Augustus 1460, waarin hij de komst van Zanetto Bugatto aankondigt en mededeelt,
dat deze een voor den Franschen koning bestemd portret van hun dochter zou
vervaardigen.

ANTONIO MARESCOTTI: Beeltenis van Galeazzo Maria Sforza, naar een medalje van 1457, in
het Museum te Berlijn.

Ik blijf dus bij mijn meening, dat de Sforza-triptiek het werk is van een Vlaming.
Het komt mij zelfs waarschijnlijk voor dat zij werd geschilderd door een kunstenaar
uit het Noorden, die wellicht nooit de door hem voorgestelde personen heeft gezien:
het gebrek aan bepaald karakter der portretten en de onnauwkeurigheden, die men
er in aantreft, geven reden tot die veronderstelling. Zoo bezat de jonge Galeazzo
klaarblijkelijk een inspringende onderlip, waarvan niets te bemerken is in het
schilderij; hertogin Bianca Maria vertoonde veeleer gevulde gelaatstrekken en had
het uitzicht van een matrone, als blijkt uit gelijktijdige oorkonden (portret in den
dom te Monza, schilderij van Campi te San Sigismondo bij Cremona, enz.): haar
gelaatsuitdrukking was beslist anders dan die in de triptiek te Brussel, ofschoon men
er de algemeene profiellijning in terugvindt.
Alles wel beschouwd, is het nog best, het bij de aanduidingen, die een stilistische
studie van het werk ons kunnen bezorgen, te laten en het tot nader order voorzichtiglijk
onder de rubriek: school van Rogier van der Weyden te rangschikken.
JACQUES MESNIL.
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Een portret van Carel Fabritius
OFSCHOON reeds van Bleiswijck en Samuel van Hoogstraten Carel Fabritius tot een
der grootste kunstenaars van zijn tijd rekenden, werd hij tot nog voor korten tijd
slechts in kleinen kring naar waarde geschat.
Vermoedelijk omstreeks 1620 geboren, kwam hij op tragische wijze om het leven
bij de kruitontploffing van 12 October 1654 te Delft.
In een met al zijn werken geïllustreerde studie vat Dr. C. Hofstede de Groot te
zamen wat tot nu toe over hem bekend was.
Hieruit blijkt, dat hij tusschen de jaren 1640 en 1642 zoo niet als leerling dan als
kunstvriend Rembrandt's atelier bezocht. 't Kon niet anders of deze omgang moest
nawerken in zijn kunst zonder haar echter zijn individueele karakter te ontnemen:
zoo de dateering nog intakt is, ontstond 't portret van Abraham de Notte in het
Rijks-Museum in dien tijd, namelijk 1640.
Denkelijk nog vóór dit portret ontstond 't hier afgebeelde mansportret nu in de
verzameling van Alen te Londen.
't Heeft hetzelfde koloriet, wijnrood op bruinen grond met groenachtige schaduwen
hoewel ietwat harder, doch de de Notte is verpoetst en heeft veel door slechte
restauratie geleden. De breede pastooze toetsen om en op de oogen, 't sterke rood
langs de irissen, de behandeling van haar, snor, baard en kraag met die eigenaardige
kleine energische toetsjes, de vaste krachtige teekening van neus, mond en
gezichtsplooien, de licht-groengrijze donker uitloopende achtergrond waartegen de
gestalte zich vrij en scherp afteekent zooals ook in 't mansportret in het Museum
Boymans te Rotterdam, verraden dezelfde hand als die van het portret van Abraham
de Notte.
Het Rijks-Museum bezit zoo niet een kopie dan toch een zwakke repetitie van
deze schilderij. Het is no 227 van den tegenwoordigen Catalogus.
J.O. KRONIG.
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CAREL FABRITIUS: MANSPORTRET.
(Verz. van Alen, Londen).
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CAREL FABRITIUS: PORTRET VAN ABRAHAM DE NOTTE.
(Rijksmuseum, Amsterdam).
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JAC. VAN DEN BOSCH
1896
(Zie afl. 11, blz. 204).
Afb. 1. - BOEKENKAST EN STOEL.
Uit de Studeerkamer van Mr. Henri Viotta.
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Jacob van den Bosch
(Vervolg en slot)
MET de oprichting van ‘'t Binnenhuis’ kwam voor eene groote groep
nijverheidskunstenaars meer gelegenheid dan te voren, om hun arbeid zóó te
exposeeren, dat de omgeving, waarin deze werd geplaatst, daaraan geen afbreuk
meer kon doen. Het was niet meer het bizare, vreemde ding, dat met nieuwsgierige
blikken werd bekeken, maar, door goede verlichting en het ontbreken van opdringende
buurschap lokte het tot rustig intiem beschouwen uit.
Men moet de oprichters van ‘'t Binnenhuis’ in dankbare herinnering houden. Veel
is er sedert geschied, talrijker zijn de gelegenheden geworden waar van goede
ambachtskunst te genieten en te leeren valt, maar de eer, het met beperkte middelen
te hebben aangedurfd komt hen toe. Zij lieten in het minder geschikte oude huis op
het Rokin(1) te Amsterdam zien, wat gezellige kamers en zaaltjesmet hetgeen reeds
bereikt was, konden worden samengesteld. Het werd een der bezienswaardige
exposities van Amsterdam. De stichters vormden een groep, die uit waarachtige
belangstelling in de zich verjongende en zuiverende ambachtskunst, onze kunstenaars
en land naar hun beste weten trachten te helpen en te leiden.

JAC. V.D. BOSCH, 1900.
Afb. 11.
(1) Thans gevestigd in een speciaal daarvoor gebouwd perceel Raadhuisstraat te Amsterdam.
(Red.)
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Van de oprichting van ‘'t Binnenhuis’ af, was van den Bosch aangewezen als
artiest en man van ondervinding in het leiden dezer zaak, die als zoodanig steeds
meer beteekenis begon te krijgen.
De eigenaardige moeilijkheden, die hierdoor ontstonden vonden, naar mijne
meening, vooral hunne oorzaken hierin, dat
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JAC. VAN DEN BOSCH,
1900.
Afb. 12. - Eetkamer in het huis van de familie Fentener van Vlissingen, te Amsterdam, uitgevoerd
door 'T BINNENHUIS.

JAC. VAN DEN BOSCH, 1901.
Afb. 13. - Schuiftafel.
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slechts zeer weinig artiesten de groote bezwaren kenden, die noodwendig zullen
ontstaan, wanneer de belangen van artiesten samen moeten gaan met het instand
houden eener onderneming. Van den Bosch stelde zich op het standpunt dat ‘'t
Binnenhuis’ als woninginrichting met de verlangens en gewoonten zijner
opdrachtgevers rekening diende te houden, in zoover zij niet in botsing kwamen met
de beginselen, die ‘'t Binnenhuis’ bij zijne oprichting had voorop gesteld. De
beginselen waarnaar de tentoongestelde voorwerpen waren ontworpen en uitgevoerd,
gaven deze een geheel afwijkend karakter van veel, dat tot op dien tijd in de groote
meubelmagazijnen ter verkoop werd gesteld. Gewoonlijk waren het daar herhalingen
van veel, dat nog in museums of patricische woningen uit vorige eeuwen was
behouden gebleven. De naastbijliggende tijdperken Louis Seize en Empire waren
het meest in gebruik, terwijl ook het warme gezellige eener oud-Hollandsche inrichting
zijne bekoring niet had verloren.

JAC. VAN DEN BOSCH.
Afb. 14.
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JAC. VAN DEN BOSCH, 1902.
Afb. 15 en 10.

In de woningen van vele gegoede families was een atmosfeer blijven hangen uit
den tijd, toen nog met liefde en zorg aan vele gebruiksvoorwerpen werd gewerkt en
de waardeering van deze erfstukken werd overgedragen op het nieuwe, dat zich in
een zelfde kleed ging steken en van vorm en snit bij het oude trachtte aan te passen.
Dit vooral verklaart de voorliefde, die vele afstammelingen der regenten en patri-
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JAC. VAN DEN BOSCH, 1905.
Afb. 17 - Geelkoperen klok en kaarsenstandaards.

JAC. VAN DEN BOSCH, 1907.
Afb. 18. - Inktkoker in tomback metaal.
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cische families voor de historische stijlen der laatste eeuwen hebben behouden.

JAC. VAN DEN BOSCH,
1905.
Afb 19. - Koperen kroon voor electrisch licht.

Van de charme en het elegante van een gebruiks-voorwerp uit dien tijd werd daar
nog iets gevoeld, omdat het een plaats vond in de omgeving van menschen, in wier
doen en laten nog een bepaalde stijl van leven bestaat. Dat ouderwetsch behagelijke,
dat soliede degelijke, gaf den besteller van een nieuwe inrichting cachet. De salons
van grootmama en mama bleven daarom hunne aantrekkelijkheid behouden.
Met het loslaten der uiterlijke verschijningsvorm eener bepaalde stijlperiode verviel
voor velen uit de massa de maatstaf, die tot dien had gegolden. Niet dan schoorvoetend
kwamen de menschen eens poolshoogte nemen van de pogingen, tot het maken van
woninginrichtingen waaruit de tijdgeest meer zou spreken.
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JAC VAN DEN BOSCH,
1902.
Afb. 20. Gasganglantaarn.

Zij, die zich het meest aangetrokken gevoelden vormden een kleine schaar. Hun
steun kwam niet altijd voort uit de overtuiging, dat de aard van het nieuwe verre
stond boven veel van het geïmiteerde oude, maar meer uit den drang, om te getuigen,
dat het zich vervor-
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mende maatschappelijke leven ook daarin te herkennen was.

JAC. VAN DEN BOSCH, 1907.
Afb. 21. - Eiken buffet.

Belangstelling bestond er bij de intellectueelen, kennis en waardeering zijn daaruit
gegroeid en al naarmate er uit dien kring naar voren kwamen, werd er gewezen op
het verband, dat tusschen alle levensuitingen van onzen tijd valt aan te toonen. Nieuwe
levensidealen tracht men te verwezenlijken en eens zal daaruit een maatschappij
ontstaan, waarin de kunst weer zal worden saâm gebracht met veel waarvan zij thans
vervreemd is.
Wij kunnen ons de eerste moeilijke jaren voorstellen die ‘'t Binnenhuis’
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moest doormaken, en de lastige vraagstukken indenken die van den Bosch werden
gesteld. Niet transigeeren met beginselen, de bezoekers overtuigen en tot de erkenning
brengen, dat met deze beginselen veel viel saâm te stellen, dat waardeering verdiende.
Aan tact, beleid en overtuiging heeft het van den Bosch daarbij nimmer ontbroken.

JAC. VAN DEN BOSCH.
Afb. 22. - Damesbureau en bureaustoel.

Van een teruggang naar het oude systeem van werken, zal voor de toekomst geen
sprake meer kunnen zijn. Naar aanleg en voorliefde zal men het oude uit bepaalde
tijden bestudeeren, maar luisterend naar de gulden raad die
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Dr. Cuypers liet schilderen op de tegelpaneelen van zijn woning in de Vondelstraat
te Amsterdam(1), zal men de schoonheid in het oude trachten te ontdekken en waar
zij ons aangrijpt, de oorzaken van haar ontstaan zoeken.

JAC. VAN DEN BOSCH,
1908.
Afb. 23. - Mahoniehouten armstoel.

Van den Bosch heeft als zooveel anderen den wijzen raad van onzen ouden Meester
niet in den wind geslagen en in de meubelen na 1900 zien wij een vasthouden aan
de principen, waardoor vooral in de middeneeuwen en Renaissance schoone
oplossingen werden verkregen en waaruit tevens zoo een groote kennis van het
gebruikte materiaal spreekt. Zijn gezond denken deed hem bovenal met het doel en
gebruik der dingen rekening houden en tengevolge daarvan komen soms zeer
eenvoudige zelfs nuchtere oplossingen voor, maar ontstaan ook de zeer vernuftig
samengestelde meubelen, wanneer b.v. aan meer dan een voorwaarde van gebruik
moest worden voldaan. Bij zijn eerste meubelen dringt zich de samenstelling wel
eens te veel naar voren, en zijn het ware bravourstukjes, om te laten zien hoe met
weinig materiaal, dat overeenkomstig zijn eischen wordt toegepast een doelmatig
meubel is te vervaardigen; dan weer is er een overdaad van de grondstof om daardoor,
zonder het materiaal te krenken of tegen zijn aard te dwingen, bepaalde constructies
mogelijk te maken.
Thans is tusschen beide uitersten evenwicht verkregen; en de meubels hebben
niets verloren aan goede constructieve samenstelling, terwijl er gewonnen is aan
goede verhoudingen en rust in de onderdeden. Dit is niet
(1)

‘Piet bedenckt het
’Jan volbrenght het
’ Klaes en laekt het
’ Och, wat maeckt het!’
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alleen het geval bij de meubels, ook de voorwerpen in metaal vervaardigd vertoonen
dienzelfden voortgang.

JAC. VAN DEN BOSCH. 1908.
Afb. 24. - Ontvangkamer van den Heer J. Vis te Wormerveer. Uitgev. in donker mahoniehout met
rood paardenharen bekleeding.

De ontwerper heeft zich daarbij veelal ingehouden en zich niet laten meêsleepen.
Ziet men b.v. de eenvoudige lantaarns en kronen dan zijn de daaraan voorkomende
vormen en verbindingen in overeenstemming met den aard van het materiaal. Het
ijzeren wandarmpje fig. 15, vertoont ondanks de overeenstemming in samenstelling
en bevestiging duidelijk de verschillen waardoor het zich onderscheiden moet van
het koperen armluchtertje fig. 16. Ook de overige metalen voorwerpen verkrijgen
een zelf-
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standig karakter en blijven door vorm en constructie getrouw aan de eigenschappen
van goed- en waarheid in de bewerking.

JAC. VAN DEN BOSCH,
1908.
Afb. 25. - Ontvangkamer van den Heer J. Vis te Wormerveer.
Uitgev. in donker mahoniehout.

In den arbeid van van den Bosch is aldus eene gestadige vooruitgang langs een
vooraf bepaalden weg te constateeren. Hij heeft een positief stand-
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JAC. VAN DEN BOSCH,
1908.
Afb. 26. - Theeschenkmeubel en lambriseering uit de ontvangkamer van den Heer J. Vis te Wormerveer.
Uitgev. in mahoniehout.
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punt tusschen de waarheid en goedheid ingenomen en door dit alleen kan de
schoonheid ontstaan als de eenige belichaming dezer beide grondprincipen. Sedert
v.d. Bosch directeur van ‘'t Binnenhuis’ is, blijft deze rustelooze werker zich
inspannen om de onderneming die een groot deel van zijne krachten vergt tot grooter
vooruitgang te brengen en daardoor mede te werken aan de gestadige ontwikkeling
der Nederlandsche ambachtskunst.
H. ELLENS.
Zorgvlied (Dr.)
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JAC. VAN DEN BOSCH.
Afb. 26. - EIKENHOUTEN HUISKAMER
Met toestemming van den uitgever Julius Hoffmann te Stuttgart, overgenomen uit ‘Moderne
Bauformen’
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Kunstberichten (van onze eigen correspondenten)
Uit Amsterdam
Arti et Amicitiae najaars - teekeningen - tentoonstelling
Het lijkt mij enn eigenaardig verschijnsel dat ook in de zalen der genootschappen de
kunsthandel haar invloed zoo zeer schijnt te laten gelden, dat de buitengewone, de
opluisterende exemplaren juist van haar afkomstig zijn. We waren het ontwend om
Joseph Israëls, Willem Maris, Alb. Neuhuys, Voerman zich te zien verwaardigen
om tusschen de teekeningen van Arti's leden te hangen. En nu, plots, dragen zij het
gehalte van het geheel de hoogte in.
Minder echter, is het aangewezen, deze, zoo bekend aandoende, specima te
bespreken, dan wel de rijen af te zoeken naar een nieuwe tevorentreding van nog
niet zeer gearriveerde artisten, met graagte negeerend het vele, al te vele, dat op Arti
doorgelaten wordt, hetwelk de zalen vol, te vol, en de indruk leeg, te leeg maakt.
En dan zijn mij, na Breitner die een Artillerie had waar waarlijk een zwier in de
vlugge compositie is, een vlot teekeningetje dat in doen niet, maar in opvatting wel,
even aan Rochussen doet denken, benevens een Einde der kermis, vol van
beweeglijkheid, doorrijpt van kleurzwaarte, waar een grond, planken, een horizont
bijzonder te bewonderen zijn; na Bauer, die twee heel goede, voor zijn doen,
aquarellen heeft, in één is een stoet mooi samengehouden en is de bouw van een stad
ruim en zwiervol geteekend, in de ander Optocht is de ruimte der straat uit groote
lijnen geboren en is het droombeweeg van Oosterlingen gegeven tusschen de hoog'
wallende gebouwen, na die, erkende meesters, waarbij ook Dysselhof te noemen is,
al is hij hier wat al te Japansch om op eigen hoogte te zijn, zijn mij maar heel enkelen
bij gebleven als iets waarlijk waardevols.
Een Veldheer! Nooit zag 'k van dezen, wat kleur aangaat (en stemming) zoo een
fijn-tonige teekening! Dooiweer, schepen-donker, waterpaars, ijs, en sneeuw gevoelig
aangedaan, ruim het barre land en dat alles onder en in een sfeer van paarsbruine,
geelgrijze winterlucht, zoo ijl en zoo weeldevol, (als luchten immers altijd zijn?) dat
het tezamen maakt een fraaie pracht.
Twee interieurs, die ons nóg frappeeren! Van Briët en Deutman. Briët's kleine
stukje is overzwaar van kleur, allerteerst is de sombere, paarsbruine damp der diepe
atmosfeer wazend om de in den droom verloren dingen van de binnenkamer, Deutman
daarentegen heeft een opene, frank-vrije toetsing, een mooie aquarel van Geitenstal,
vooral de fond in kleur-door-werktheid en de karakteriseerende teekening van lijnen
om de geiten-lijven.
Bastert verrast door een niet nuchter gegeven, een wolklucht boven heel eenvoudig
land, blauwe wattende wolken, het land grijsgroen, Lizzy Ansingh de Oude Poort
een vlotte schets, Heyenbrock is nu goed, wijl hij geen belangrijke figuren in zijn

Onze Kunst. Jaargang 7

teekening heeft, de paarse kolenhoop, de grauwe smook er boven zijn het fijnst in
toon van zijn kolenput (Wales).
Martin Monnickendam heeft ditmaal een
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vergissing begaan, noch ruimte, noch sfeer, noch samengebondenheid van kleur
(waar het blauw uitslaat), noch klaarte van weergave zijn in zijn Strijkje te speuren,
hoewel enkele dingen van typeerende caricatuur te waardeeren zijn.
Tholen is van een conventionaliteit in opvatting, plus een zwakte van slappe, nu
ja, wel zachte kleur, die met de zwakte der teekening, de stukken veroordeelt.
Van der Valk forsch, Frouke Wartena gevoelig, van Wijngaerdt met een Veenderij
bij Amsterdam, een heel goede teekening wat losse compositie, felle gele lucht, ruimte
van het schuivende land, ligging van een bootje betreft.
En Willem de Zwart: robust, zwaar, grijszwart, en sterk karakteristiek.
Ziedaar al wat te oogsten stond op zoo'n groot veld.

Willem de Zwart kunsthandel Voskuil-Spui
Robust, zoo van kleur als teekening, sterk, zwaar, fel, overtuigend, plastisch,
boetseerend, smeuïg toetsend, voilà De Zwart! Kleur-intensiteit is het wezen zijner
beste stukken. Zwaarder dan de Maris-tijd, zooals ook Breitner, Suze Robertson
zwaarder zijn, niet met die fijnheid, is hij minder dan deze twee tijdgenooten
schetsmatig impressionist, doorwerkt, met soms gelijke kracht, meer zijn verf dan
Suze Robertson pleegt te doen. De donkerte der klenr wordt (te) vaak tot in 't zwarte
opgevoerd, de zwaarheid der kleur is in verband met de meestal weinig ranke
teekening.
De Zwart's plaats wordt duidelijker met deze expositie van vroeg-werk. Hij komt
direct na Breitner en Witsen aan dien kant te staan, is nu zonder veel bedenkens
boven Tholen, boven Bastert, boven Arntzenius te stellen. Zóó met een kracht kleur
te geven vermogen zij zelden, zóó te doordringen van al de heerlijkheden die in keur
geborgen zijn een stilleven, een landschap, behalen zij niet. Kleur in al zijn
uitbundigheid, zijn wellustigheid, zijn brand, doordavert het krachtrijke Stilleven van
vruchten, waar de meloen oranje gloeit en het bord blauw ultramarijn blinkt en de
stoffen zwaar zijn van lichthelle en schaduw-verdonkerde kleurgeweldigheden.
En meer dan kleur, ook ruimte, bouw, teekening, vastheid van toets, alles, alles is
in de fijnprachtige Zanderij; schepen, zand, strakke lichtblauwe lucht, (de schepen
donker, het zand bruin), vet getoest en dan geglaceerd, ingevreven, ingeborsteld, dat
't tot in de nerf substantie kreeg. En de planken naar de schepen vlot, rank, vast
gestreken, met enkele halen het gladstrakke plankhout in het rimpelend zand. Zwaar
de schaduwen naast de zonhelligheid. Aquarellen werden getoond. vol van de
overgieting der kleurenweelde, volgevoerd zat! Pittig, vast, zuiver en zwaar.
Eén zeestukje was er, ('n Mesdag compositie!) Maar zóó prachtig de rijpheid van
alle nuancen in de bruingroen-grijze toon, en bewogen gegeven, zwierig geteekend
de stormzee, vast (te zwaar?) de grijze, donkere wolklucht, zuiver het scheeve schip
op de golven.
Er zijn hier mindere, er zijn van hem bekend nog wel véél mindere dingen, maar
als geheel was deze tentoonstelling hem daarom zoo noodig omdat het fraaiste dat
zij gaf bleek onder het fraaiste van onze school te behooren.
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Het portret Larensche kunsthandel. afd. Amsterdam
Het kan zijn dat het Onderwerp er weinig toe doet, dat het er niets toe doet, kan niet
zijn. En áls er dan verschil in belangrijkheid van onderwerp bestaat, is dan niet het
Portret het hoogste van al. Is niet een Mensch schilderen eigen menschelijkheid
geven van anderer menschelijkheid. Is niet een Mensch schilderen, maken het leven
in 'n oog, een blijheids wereld als 'n hemel en een leedsafgrond als een zee, en is niet
een mond schilderen, leven geven van veel bevende hartstochten en veel krampend
leed? Zoo als een menschenoog ons belangrijker is als een koeie-oog, zoo is het
portret eigenlijk méér dan het koeien-schilderen.
Het staat in Holland, getuige al deze zalen vol, nog maar treurig met het speuren
van
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menschelijkheid achter ziende oogen en sprekende monden. En ware het niet dat de
portret-tentoonstelling in de Rotterdamsche Kunstkring anders had geleerd, wij
zouden denken dat menschen geen menschen konden zien in dezen tijd. Ik krijg een
gevoel of ieder, die, behalve zijn gerenommeerde, of niet gerenommeerde, sujetten
als boerinnen bij 'n glanzende tafel, al of niet met 'n kind, landschappen, koetje links,
koetje rechts, boomen, met of zonder water, en wat dies meer zij aan geëikte
Hollandsche onderwerpen, ook wel eens een portret schilderde nu hier maar door de
jury gastvrijheid is verleend. Deze tentoonstelling laat, (heel enkele uitzonderingen)
het minste zien wat op portret-kunstgebied bij ons gemaakt wordt. En het doet pijn,
waar we gaarne willen weten dat onze Maris-tijd, wat landschap betreft, waarschijnlijk
de Oude Hollanders overtreft, wij tot de onafwendbare overtuiging moeten komen
dat, wat portret betreft, wij zoo gansch achter staan bij onze groote voorouders.
Het is in Holland een armelijkheid!
Niet de Israëlsen, niet Toorop, niet Veth, om drie uitersten te noemen.
Maar wel de bende minderen, als zij zich aan menschen waagden. Deze
tentoonstelling is hoogst merkwaardig, zij laat ons onze arme menschelijkheid
beschouwen.
Nietzsche heeft eens gezegd dat een wereldreiziger nergens zoo schoone en zoo
leelijke plekken zal aanschouwd hebben als die van 't menschelijk gelaat, wat de
schilderkunst van 't gelaat betreft, nergens zoo leelijke plekken als velen dezer!
De heel enkele uitzonderingen? Buiten en boven alle beschouwing het portret van
Matthijs Maris uit 't Rijks-Museum, door den eigenaar in bruikleen gegeven. Het
stille vrouweportretje, met de groote oogen, die wel waarlijk een troebele zee van
leed zijn, met de zachte mond, de witte bloesems en de teedere handjes, die een
wonder van leven zijn, dat alles is niet in de kader van het overige te brengen.
Een goed portret is van Prof. Van der Waay te vermelden. De kop vrij gezet op
het doek, de toets is lenig gebleven, het haar fraai grijs, de huid substantieel, vol,
bruinig, maar vleesch, enfin vlot en vlak geschilderd, honderd maal beter dan 't meeste
dat van der Waay gewoonlijk vertoont.
Arntzenius, een lichtende kop van oude heer tegen groene fond. Te hard zoo 'n
ongeglaceerd puur wit van de boord. Reikt ook niet diep aan innerlijke schatten
Cohen Gosschalk zond portret van W. Steenhoff met wel het uiterlijk ruigbarsche,
innerlijk zachte van dezen criticus er in, Monnickendam, die boven 't geheel uit komt
door veel meer technisch kunnen, door pracht van coloriet en zware glacis-peinture,
niet uitsteekt in reikingen, hoog, van den geest.
Laguna zond Domela Nieuwenhuis, frank gebouwd de figuur op het groote doek,
met rauwheden in de fond, Smissaert wel gevoelig, Mevrouw Stork-Kruyff verrastte
met iets gevoeligs dat tevens knap was, Pieters levendig en oppervlakkig, Rueter
juist het tegendeel, Deutman, ditmaal zeer goed, het rustige zitten van de zwarte
figuur tegen de bruine fond, Lizzy Ansingh, klein fijntjes getoetst, een kop van
burgerlijke aristocratische dame met het onhandige kijken er heel goed in gegeven,
een schets-zelfportretje van Isaac Israëls met allerlei grijzen fijn naast elkaar, Mevr.
Th. van Duyl-Schwartze, die in dit milieu als een der kranigsten moet erkend dank
zij virtuositeit en handigheid, dank zij chicque voordracht. Al dezen, die niet 's veel
uiteen weken, genoemd, om te komen tot één die hier heelemaal niet hoort, een
mensch, die menschelijkheid wil schilderen, Jan Sluyters, die schilderen wil op
nieuwe Fransche, eigen, wijze, wiens aangeboren handigheid hem met die techniek
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in de steek laat, maar die méér geeft dan anderen leven, innerlijk leven, iets van het
onbeweetbare dat achter oogen, in lippen, om handen leeft, iets van dat achter de
verf moet beven, leven!
CONRAD KIKKERT.
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Uit Antwerpen
Zaal Forst tentoonstelling van schilderwerk van Evert Pieters en Edgard
Wiethase en van het beeldhouwwerk van Emiel Jespers oktober 1908
PIETERS en WIETHASE behooren beide tot de goede schilders. Ze bezitten beide vele
kwaliteiten, die ze behoorlijk weten te doen gelden en in hun werk vinden we noch
zwakheden noch naieveteiten der techniek. Niettemin is geen enkele dezer
eigenschappen uitblinkend, hoewel ze vaak het uiterste ontwikkelingspunt, waarvoor
ze vatbaar zijn, bereikt hebben.
Eén enkele uitstekende hoedanigheid zou ze met het merk van kunstenaar
stempelen. Bij gebreke daarvan zijn ze thans niet meer dan twee goeie schilders.
Op dit eene punt zijn we het gelukkig allen eens, dat ieder schilder van het
landschap, dit landschap op een hem eigen wijze moet zien, persoonlijke takt moet
bezitten in 't vinden van zijn harmonieën of in ieder geval een verbeelding die
dichterlijk is. Anders blijft hij niettegenstaande alle mogelijke goede eigenschappen
banaal en zijn werk draagt geen eigen stempel.
Onlangs heb ik in de Kempen heerlijke landschappen gezien: roode, gele, gouden.
Ze dankten die bekoring vooral aan het teeder-sappige van de vochtige atmosfeer.
Wiethase zag diezelfde landschappen. Hij heeft hun schoonheid en het fijne samenstel
van hun lichtspel gevoeld, maar ik, de beschouwer zelf, moest hun den toover van
het leven geven. Niets in de landschappen van dezen kunstenaar kenmerkt den
eigenaardigen geest, die elk hunner onderscheidt. De schilder heeft geen ziel gelegd
in die schoone verbindingen van lijnen en kleuren en er niet die uitdrukking aan
gegeven, waardoor ons zijn menschontroering werd geopenbaard. Want 't laat ons
alles wel beschouwd, vrijwel koud om in een suffe-duffe zaal de koel-fysieke
weergave te vinden van een landschap, waarvan we gisteren zelf deel hebben
uitgemaakt. Goed landschap schilderen is inderdaad een zeer moeilijk werk. Een
eerste vereischte is een uiterst verfijnde cultuur, een beschaving, even rijp als die
van den lyrischen kunstenaar of den dichter. Wiethase is in het volle bezit der
spraakkunstige regels en hij voelt de natuur. Maar nu moet hij zich nog boven de
natuur verheffen - er boven uitstijgen als 't ware. Later daalt hij dan weer lot haar
neder, treedt er binnen, maakt zich éen met haar. En dan eerst ondergaat hij er van
de ware bekoring.
Zijn Herder en Boschkant zijn overigens voldoende bewijs voor de eigenschappen,
die ik hierboven in hem geroemd heb.
Er lag een waas van dichterlijkheid over de Eendenpoel van Evert Pieters en zijn
In Moeders afwezigheid, is van techniek heel eigenaardig. De drie kinderen zijn
inderdaad heel schilderachtig geschilderd. En ook voor zijn Moestuin heb ik veel
gevoeld. Maar toch zijn zijn kleuren tamelijk wrang en hard, vooral op die doeken,
waar bruinen en gelen overheerschen.
Emiel Jespers is een van die beeldhouwers wiens werk niet meetelt in de
kunst-evolutie. Hij is als de vlijtige student, die als volwassen man nog als student
te werk gaat. Deze beeldhouwer maakt een zeer wijs en verstandig gebruik van alle
mogelijke regulaties en reglementen en bezit een volmaakt beheerschte beschikking
van alle hulpbronnen der techniek. Maar het blijft alles ijzig koud en zijn portretten
zijn welgelijkend genoeg om de kruidenier in verrukking te brengen, maar het
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karakteristieke der gezichten wordt onherkenbaar in zijn peuterige bewerking der
details.
Maar hierom zijn dergelijke beroepsbeeld-houwers weinig bekommerd!
Zijn St Janneken was ontegenzeggelijk met groote knapheid gemaakt. Zoo op de
manier van een heel bekwamen leerling. Maar het beantwoordt helaas niet aan eenige
voorstelling, die men zich van dezen heilige maken kan.
J.
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Zaal Forst tentoonstelling van schilderijen en teekeningen, Roessingh en
Lemmers 31 Oct.-9 Nov.
Deze twee kunstenaars maken beide hun fort van de bevallige lijn. Ze zijn niet
oneindig verheven boven anderen, die minder aantrekkelijk zijn dan zij, maar hun
werk is niettemin uitstekend geschikt om een ontvangkamer of boudoir te versieren.
Het springt in 't oog dat deze schilders voortdurend bekommerd zijn geweest hoe
't best aan de eischen van een tableau de chevalet te beantwoorden. En dit was hun
recht. Enkel zou het dan noodig zijn dat de salons waarvan ze droomden, het eigendom
waren van lieden van gekuischten smaak. Anders ware het een ijselijke gedachte in
welke diepten ze zouden kunnen vallen!
Aan Lemmers zou ik een voornaamheid in zijn koloriet toewenschen, gelijk aan
zijn verfijnden smaak bij de keus zijner sujekten. We merken duidelijk op zijn streven
naar harmonie maar ze verwart zich al te vaak in bonte kleuren. Dit is geenszins
omdat ik opzie tegen een sterk geprononceerden toon, want met zijn Robe Chinoise,
was ik zeer ingenomen.
Dit héel fel émail-achtig Limoges-blauw, gepaard aan heftig-gele oranjes, is zeer
moeilijk in het gebruik. Maar Lemmers heeft er partij van weten te trekken op waarlijk
geestige wijs. De Cigaret, van een geheel tegenovergesteld effekt, geheel in doffe,
doode kleuren, toont ons een teederder zijde van zijn talent. Men kent die harmonieën
van Vieux-rose, van licht ontkleurd havanna, van reseda, maar deze hier zijn
samengesteld en verbonden met buitengemeen subtiele terughoudendheid.
Zijn portretten staan ongetwijfeld boven den norm.
Een heel kostbaar klein werkje van den heer Roessingh, heet de Gast. Heel stijfjes
en onbeholpen zit hij daar, een soort van magere, gele boer, met den rug harkerig
vlak tegen den stoel geleund, de voeten naasteen, de hals ganschelijk ongebogen, de
neus een beetje vooruit, de pet op 't hoofd. Het is noch een koopman, noch een
kleinhandelaar van een dorp. Maar ongetwijfeld is het een declassé en vermoedelijk
een idioot. En wij denken aan den een of anderen onwelkomen gast, die toch niemand
erg in den weg zit en die, zonder er bewust van te wezen, allerhande venijnige
gezegden en stekelige opmerkingen verdraagt. Maar toch hoe prachtig lost hij uit
tegen dien donkeren grond! Hij vertoont zich in profiel. De teekening is treffend,
evengoed van intentie, als uitstekend uitgevoerd. Een andere teekening Le Sire de
Maldeghem, is prachtig.
De kleine Nieuwsgierigen, zijn vier kinderkopjes vóor een open venster en drie
kleine, ronde wolken in de rein gevaagde lucht boven hun hoofdjes. Die zeven rondjes
kijken door een venster en dat zijn de nieuwsgierigen - uitstekend uitgevoerd!
Alles wel beschouwd twee kunstenaars, die zich moeten beperken, niet in het
vervaardigen van tableaux de chevalet, maar om die te schilderen voor zekere milieux,
die zich héel licht tevreden kunnen stellen, met hetgeen hun door lagere talenten
geboden wordt.
J.

Uit Brussel
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Union
Alweer een nieuwe Kunstkring van schilders en beeldhouwers heeft het winterseizoen,
waarin de salonnetjes van allerhande soort elkaar zonder rustpoozen opvolgen,
geopend, met een lief, braaf, zoetsappig, middelmatig expositietje, dat het hart van
den braven burgerman Grévy zou hebben verheugd. - Grévy, in zijn kwaliteit van
president der Fransche republiek, had een uitnoodiging ontvangen om 't een of ander
onbeduidend klein salon te Parijs te openen; bij welke gelegenheid hij met genoegen
uit den mond van de inrichters vernam, dat in genoemd lokaal de superieure werken
zeldzaam waren, maar dat het meerendeel zich onderscheidde door een aangename
middelmatigheid. ‘A la
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bonne heure’ zei Grévy ‘pas d'oeuvres supérieures, mais une bonne moyenne, c'est
ce qu'il faut en temps de république’. Bij gevolg hebben we in de Union nergens
uitstekende punten kunnen ontdekken. Het middelmatige heerschte en overheerschte.
Over 't algemeen hebben we den indruk gekregen dat we dit alles alreede en alreeds
te veel hadden gezien.
Er waren echter enkele gunstige uitzonderingen. Noemen we o.a. Jean Colin, die
met zijn Attitude, een mooie vrouwelijke aktstudie had tentoongesteld, Jules Potvin,
de vervaardiger van een Vieille Porte, die veler oogen tot zich heeft getrokken,
teekeningen van Xavier Havermans, landschappen van Jules Merckaert - die reeds
een meester is en wiens factuur, vroeger tot in het brutale krachtig, zich in den laatsten
tijd wonderlijk verinnigd heeft en verzacht.

In den kunstkring Henri Boncquet
De Cercle vereenigde een serie werken van dezen stoeren West-Vlaamschen
beeldhouwer, die ontijdig is gestorven op het oogenblik toen hij zich als een meester
openbaren ging. En in de hier tentoongestelde werken, toont hij ons hoeveel hij reeds
had bereikt. Groote eerlijkheid in de factuur, groote adel in de omtrek der lijnen, die
voldoening aan al de eischen der beeldhouwkunst met een loffelijk streven naar
modernisme en het nieuwe en allernieuwste verbinden; een uiterst aantrekkelijke
vermenging van teederheid, kracht en innig en diep gevoel. Zijn Tourment d'Amour
o.a., is een werk dat reeds lang door een onzer musea zou moeten aangeworven zijn.
Eveneens hebben we groote bewondering gevoeld voor eenige meer banale
ontwerpen, die door de liefde voor het laag bij het grondsche genot waren geïnspireerd
en hebben we o.a. den ontroerenden indruk ondergaan van le Destin, een werk van
aangrijpende schoonheid, waarin de kunstenaar, die een leven van moeite en strijd
heeft geleefd, van veel teleurstelling en veel lijden, zijn eigen noodlot verzinnelijkt
heeft en dat als aangewezen schijnt om de plek aan te duiden, waar hij op de
begraafplaats te Elsene rust.
G.E.

Uit Den Haag
Haagsche kunstkring
OVER wat deze vereeniging door middel van een kernachtig geteekend affiche van
Henricus beloofde, bleek bij bezichtiging niet veel gehouden te zijn. De collectie
Fransche kunst toch, in hare lokalen uitgestald, was van een zeer middelmatig gehalte;
slechts enkele vluchtige schetsen van Daumier, Monticelli en Ziem waren interressant;
echter niet zoo belangrijk, dan dat ze de geheele collectie konden redden. Jammer
dat het Kringbestuur er niet in geslaagd is eene betere veszameling bijeen te brengen
daar de noodzakelijk te maken onkosten zulk een tentoonstelling niet loonen.
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Bij Schüller
Bij Schüller zijn eenige etsen ondergebracht van Mej. Etha Fles te samen met
houtsneden en etsen van Veldheer. De eerste is geheel en al impressionist, volgelinge
van de groote Haagsche school; de tweede, niet tevreden met het spoor van groote
voorgangers te betreden, verdiepte zich in de pittige oud-Hollandsche graveerkunst,
en haalde van meet af aan, dit kernachtige handwerk uit den doode weer op. Daar,
waar hij het minst op verfraaiing bedacht was, in de zuiver lineaire gravure is hij op
zijn best. Daar komt het essentieele der ‘derbe’ stugge houtsneekunst het meest tot
haar recht.

Bij Goupil
In navolging van Mevrouw van Alphen heeft nu M. Verschoor zijne collectie
schilderijen voor eenigen tijd uit de intimiteit van zijne binnenkamers in het groote
licht der expositiezalen geplaatst. Deze prachtcollcctie, bestaande uit hoofdzakelijk
Flansche en Hollandsche kunst,
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bevat een reeks meesterstukken van Jacob Maris, als daar zijn De Molen, Het
maanlandschap en De Brug, zoo algemeen door reproducties bekend. Van Thijs een
klein interieur uit Duitschland, van Corot eene bijzonder blanke studie, en dan een
fijn, bergachtig landschapje van Diaz. Behalve het groote doek van Breitner, - twee
trekpaarden tegen een achtergrond van huizenbouw, sterk van realiteit, maar wat
stroef van schildering, een pracht van een Monticelli, een landschap, zonder stoffage,
in een roomkleurig emailachtig gamma, van een kleurenweelde en toonzuiverheid
als maar zelden aanschouwd wordt.
Het is een gelukkig verschijnsel dat er nog collectioneurs te vinden zijn, die trachten
het groote verlies, dat ons land geleden heeft door het verdwijnen van de collectie
van Eeghen, zij het dan ook tijdelijk, op dusdanige wijze te vergoeden.

Mauritshuis
Van Hals is hier in bruikleen ontvangen het conterfeitsel van eenen echten strandjutter,
eenen lachenden schavuit geschilderd tegen een achtergrond van duinen. Het is niet
in den laatsten tijd van den grooten meester vervaardigd, daarvoor is de toets niet
malsch, niet smedig genoeg. De teekening is te geserreerd, te hard, maar met
onwijfelbaar vaste hand op het doek gezet. In het groot doet het denken aan eene
soortgelijke voorstelling uit het Antwerpsch museum, toch gevoeliger behandeld,
meer schets gebleven. Voor het Mauritshuis ware het te hopen, zoo deze kant van
Hals talent, en wel zijn meest karakteristieke, hier voor goed een plaats mocht vinden,
daar wel zijn deftig portrettengenre hier is vertegenwoordigd, maar nog niet dat,
hetwelk de gulle lach zoo meesterlijk uitbeeldt.
G.D. GRATAMA.

Uit St. Petersburg
Tentoonstelling van oude kunst in het gebouw der keizerlijke maatschappij
tot aanmoediging van schoone kunsten
Den 7/20 November werd er in de zalen der ‘Keizerlijke Maatschappij tot
aanmoediging van Schoone Kunsten’ een tentoonstelling geopend, ingericht door
het tijdschrift ‘Staryé Gody’ (Vervlogen Jaren) met den stichter-hoofd-redakteur
Pieter de Weiner aan het hoofd.
De tentoongestelde werken zijn uit privaat verzamelingen in Rusland afkomstig
of uit paleizen, die bijna ontoegankelijk zijn voor het publiek. De stukken zijn nooit
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op eenige andere tentoonstelling geweest en het is overigens de eerste in dien aard
die in Rusland werd ingericht, want op die van 1905 in het Taurische Paleis waren
enkel portretten.
Onder de Nederlandsche meesters ontmoeten we de namen van Rubens, van Goyen,
N. Maes, S. Koninck, Terborch, de Ruisdaels, Gossaert, den Meester van den Dood
van Maria, J. Bosch, B. van Orley, H. Bles, Rembrandt, Siebrechts, Teniers, G.
Flinck, Barthel Bruyn, Hobbema, Cuyp, Jordaens, Troost.
De Italiaansche, Spaansche en Fransche scholen zijn eveneens goed
vertegenwoordigd; verder is er een reeks teekeningen, waaronder 8 portretten van
Clouet en eenige meubelen, bronzen en tapijten.
We hopen later nog uitvoeriger op het Nederlandsche werk op deze tentoonstelling
terug te komen.

Kunstveilingen
Verkooping der werken van Piet Verhaert zaal Forst 17 November 1908
Het was in meer dan éen opzicht belangwekkend, om de werken van den onlangs
overleden
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schilder hier vereenigd te zien. Verhaert was een der zeer merkwaardige discipels
van Verlat, die helaas, zeldzaam geworden zijn. Door het woord discipel geven wij
niet te kennen, dat Verlat den schilder opleidde, maar dat het Courbet's voorbeelden
waren, die hem het meest troffen. Zijn trant verraadt zijn bewondering voor de heftige
werkwijke van Verlat en Courbet - die, ten hunnen tijde, revolutionairs waren. Maar
om Verhaert's manier ten volle te begrijpen, moet men denken aan zijn onaantastbare
bewondering voor den grooten Leys - wat ook het thema was van de weinige lessen,
die wij van hem destijds in de Antwerpsche Academie volgden. En de invloed van
dezen meester doet zich heilzaam op den schilder gelden, verzacht en veredelt als
het ware zijn visie.
Bij deze twee invloeden valt nog die van het pleinairisme te voegen, en van de
jongere landschapschilders. Uit dit alles was een zeer merkwaardige persoonlijkheid
te voorschijn getreden, van huis uit bezield met liefde tot zijn geboortestad, vol
belangstelling voor het leven aan de haven en aan de boorden der zee.
We vermelden hier de merkwaardigste werken met de daarvoor op de verkooping
geboden prijzen:
Zoute Polder, fr. 450; De Daken, fr. 360; Het hoofd van 't gezin, fr. 2000;
Binnenhuis, fr. 575; Daken onder den sneeuw, fr. 260; Zierikzee, fr. 750; De
huishoudster, fr. 380; Oude Haven van den Doel, fr. 280; Het Veerhuis, fr. 150; Oude
Vischmarkt, fr. 150; Aardappelenoogst, fr. 220; Blauw binnenhuis, fr. 625; Rust der
maaiers, fr. 1150; Omstreken van Dordrecht, fr. 420; Moestuin, fr. 300; Achter de
hoeve, fr. 625; De Aardrijkskundige, fr. 280; Uylenspiegel, fr. 6000; De Haven van
Zwartewaal aan de Maas, fr. 2100; Droomerij, fr. 280; Achter-winkel, fr. 400; Oude
haven van den Doel, fr. 340; Oude jongman, fr. 200; Het Minnewater, fr. 725; Vóór
het maal, fr. 500; De stopster, fr. 260; De kaartlegster, fr. 1200; copie naar een ouden
Hollandschen meester, fr. 450. - Het Portret der moeder van den kunstenaar, in
zekeren zin zijn meesterstuk, werd door enkele vrienden van den overledene
ingekocht, ten einde het niet in vreemde handen te laten overgaan.
De totale opbrengt der verkooping ging de fr. 30.000 te boven.
J.

Boeken & tijdschriften
Gazette des beaux-arts
Het Augustus-nummer bevat o.a. een artikel van Emile Berteaux over het mauzoleum
van Koning Karel III van Navarre, die in 1426 stierf. Dit mauzoleum in de Kathedraal
te Pamplona is van zeer groot belang voor de Europeesche kunstgeschiedenis der
middeleeuwen. De schrijver bespreekt o.a. het verband van dit werk met
Vlaamsch-Bourgondische beeldhouwkunst.
In het September-nummer schrijft F. de Mély over naamteekeningen op werken
van Vlaamsche primitieven. Den geldwisselaar en zijn vrouw van Quinten Matsys
in het Louvre besprekend, wijst hij er op dat de signatuur op dit werk tot heden
onnauwkeurig bekend was. De schrijver bestrijdt de veel gehoorde bewering, dat de
primitieven hun werk gewoonlijk niet teekenden.
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Het October-nummer brengt onder meer een opstel van M. Gomez-Moreno over
een rijke verzameling vijftiende-eeuwsche Vlaamsche kunstwerken in de Koninklijke
Kapel te Grenada, die tot heden slechts aan weinige bevoorrechten van aangezicht
bekend waren. Carl Justi o.a. had er aandacht aan gewijd; maar de bedoelde
verzameling, overgebleven uit het kunstbezit van Koningin Isabella was tot heden
niet systematisch bestudeerd, veel minder nog was er gelegenheid geweest de
kunstwerken te reproduceeren.
Een triptiek van de Kruisiging - door Justi aan Dirk Bouts toegeschreven, terwijl
de schrijver hier meer aan Albert van Ouwater meent te mogen denken, - verder
werken van Memlinc, Dirk Bouts, Rogier van der Weyden e.a. worden door den
schrijver meer uitvoerig behandeld.
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PIET VERHAERT: PORTRET ZIJNER MOEDER.
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The Burlington magazine
De redakteur Holmes bespreekt in het Augustus-nummer opzienbarende
Amerikaansche kunst-aankoopen van eenigen tijd geleden, waarbij eenige
voortreffelijke werken van Rembrandt en van Dyck naar de nieuwe wereld verhuisden.
Het opzienbarendst was de verkoop van Lord Ashburton's op de Londensche
Rembrandt-tentoonstelling zoo hoogelijk bewonderde zelfportret van den schilder.
De genoemde Engelsche edelman verkocht het vorig jaar niet minder dan 69
kunstwerken uit zijn bezit, waaronder vijf Rembrandt's (het zelfportret inbegrepen).
Een ook hoogst belangrijke aanwinst voor het Amerikaansch kunstbezit waren de
prachtige van Dyck's uit Genua, waarmee de verzamelingen - Widener en Frick
werden verrijkt.
Deze van Dyck's vindt men in het September-nummer gereproduceerd.
In het October-nummer bepleit de redakteur het goede recht van den veelbesproken
aankoop van een groot familieportretstuk door Hals ten behoeve van de National
Gallery. Deze aankoop werd in Engeland namelijk door sommigen afgekeurd, omdat
de aankoop-fondsen, door de belangrijke som voor den Hals gevorderd, nu eenigen
tijd zijn uitgeput. Prof. W. Martin bespreekt eenige Hollandsche schilderijen in
Amerikaansche kollekties, waarvan in het eerste deel van La Farge's Noteworthy
Paintings in American Private Collections geen melding werd gemaakt.
Verder vermelden wij notities van Sir Martin Conway over eenige
Rembrandt-teekeningen en van Mr. Leveson-Gower over zilveren vaatwerk vroeger
aan de Engelsche kerk te Delft behoord hebbende.

Zeitschrift für bildende kunst
Het October-nummer geeft als buitentekstplaat een gevoelige ets van Peter Halm
naar het portret van den donateur op het Genter altaar der van Eyck's. Hans Naumann
bespreekt de schilderijen-verzameling van den Graaf Schall-Riaucour op het kasteel
Gaussig in Saksen, waar Vlaamsche en Hollandsche kunst vertegenwoordigd zijn,
het belangwekkendst door een oude vrouwe-portretje uit Rembrandt's vroegsten tijd,
vermoedelijk zijn moeder voorstellend. Ook een ander vrouwe-portret ging voor een
Rembrandt door, maar is ook volgens den schrijver niet van hem, hetwelk zelfs op
de reproduktie in de Zeitschrift zichtbaar genoeg is.

Die Kunst
In het September-nummer spreekt Ernst Schur zijn bewondering uit voor van Gogh's
brieven, waarvan een bloemlezingin Duitschland nu al een derde druk heeft beleefd.
C.G.
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The Kokka an illustrated monthly journal of the fine and applied arts of
Japan and other eastern countries the Kokka Cy Tokyo Mart. Nijhoff,
Den Haag.
Dit sinds 1889 verschijnende tijdschrift, is zeker wel in staat onze reeds eenigzins
verminderde belangstelling in Japansche kunst gaande te houden. Vooral omdat het
zulke voortreffelijke reproducties geeft, van schilderijen, teekeningen sculptuur en
kunstnijverheids-voorwerpen, van voornaam gehalte, berustende in tempels en
particuliere verzamelingen.
In het Februari-nummer komt o.a. een uitstekende reproductie voor naar een
makimono, een tafereel uit de sage van Shighi-san, toegeschreven aan Tobu-Sôjyô
Gakouyou (1053-1140), en berustende in een tempel te Yamato. Deze
kleurenhoutsnede-reprodutie, ongeveer op een vierde der ware grootte uitgevoerd,
maar is ondanks de kleine afmeting nog zoo waardevol van kleur en scherp van
uitdrukking gebleven, dat zij welhaast onverbeterlijk mag heeten. Ditzelfde kan
gezegd worden van een nog meer gereduceerde, gelijksoortige wedergave naar een
kakemono van eenen Chineeschen kunstenaar Tchèng Tzou-tchao, portret van een
filosoof onder een pruimenboom. Nergens vindt men een minder verzorgd
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gedeelte of een plek waar de soms op en naast elkaar komende vele kleurplaten niet
sluitend zijn gedrukt, tot zelfs de kleine bloem- en bladvormen en ook het voor onze
begrippen relatief kleine figuurtje van den geportretteerde zijn onberispelijk van
vorm en uitdrukking gebleven.
Ook de op het voorname Japansch gedrukte lichtdrukken toonen dat de Japanners
niet slechts meesters zijn in de houtsnede, maar dat zij ook in de moderne
reproductietechnieken thuis zijn. In hun aangeboren artistieke begaafdheid en in hun
uiterst subtiele en geraffineerde werkwijze bezitten zij voorzeker de kwaliteiten voor
de richtige uitoefening dezer dikwerf onoordeelkundig en ongevoelig beoefende
fotographische drukprocedés. Dat zij zich daarbij niet te ver van honk moeten begeven,
spreekt vanzelf.
De platen worden behalve door korte verklaringen in het Fransch, begeleid door
een meer uitvoerige en duidelijk gedrukte tekst in het Engelsch.
Alles bij elkaar genomen een uitgave die men elke maand met verlangen te gemoet
ziet.
de R.
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Inhoud van deel XIV
(zevende jaargang - tweede halfjaar - 1908)
Blz.
BOSCH (J. van den):

Berlage's Meubels

131

BOSSCHERE (J. de):

De Beschilderde
Kerkramen van Lier en
Antwerpen

145

DESTRÉE (Jos.):

Een Schilderij in tempera 1
toegeschreven aan Hugo
van der Goes

DOBBE (D.A.A.W.):

J. Kuyper

159

ELLENS (H.):

Jacob van der Bosch

199-237

GERMAIN (Alphonse):

De Invloed der
217
Nederlanden in Bourgondië

KRONIG (J.O.):

Een Portret van Carel
Fabritius

236

LOEBÈR JR. (J.A.):

Elberfelder Batiks

33

MARIUS (G.H.):

De Schilderijen van den
Delftschen Vermeer in
Hollandsche Musea en
Verzamelingen

181

MESNIL (Jacques):

De Sforza-Triptiek in het
Museum te Brussel

232

NIJHOFF (C.W.):

K.P.C. de Bazel

21-77

OMBIAUX (Maurice des):

Over eenige Luiksche
Kunstenaars (Vierde
artikel) Aug. Donnay

113

SCHMALZIGAUG (Jules)

Kunst van Heden

9-66

SCHMIDT-DEGENER (F.)

Tentoonstelling van
97
Rembrandt's teekeningen
in de Bibliothèque
Nationale te Parijs
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SIX (Prof. Jhr. Dr. J.):

Rembrandt's voorbereiding 53
van de etsen van Jan Six en
Abraham Francen

VETH (Dr. Jan):

Portret van Rembrandt's
Moeder

194

Kunstberichten
UIT AMSTERDAM:

B. Laguna, B.
(Conrad Kikkert)
Schregel, V. Bauffe
- Mevrouw
Terpstra-Reerink

43

Fl. Arntzenius (Conrad Kikkert)
Larensche
Kunsthandel - C.H.
Dee

89

Vincent van Gogh - (Conrad Kikkert)
Larensche
Kunsthandel: S.
Garf, M. De Groot

164

Kunst aan het Volk (Conrad Kikkert)
- Larensche
Kunsthandel - C.M.
van Gogh - Matthijs
Maris

207

Arti - Willem de
(Conrad Kikkert)
Zwart - Het Portret

249
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UIT ANTWERPEN:

Koninklijke
(B.)
Maatschappij tot
aanmoediging van
Schoone Kunsten

44

Nationale
(B.)
tentoonstelling van
Bouwkunde

166

Tentoonstelling van (J.)
beeldhouwwerk van
A. Van Beurden en
van schilderwerk
van A. Van
Beurden Zoon

209

Evert Pieters, Ed. (J.)
Wiethase, Em.
Jespers - Roessingh
en Lemmers

252

UIT BRUGGE:

Brugge en haar
Schilders

167

UIT BRUSSEL:

Lente-tentoonstelling (Georges Eekhoud) 45

(J.S.)

L'Union - Henri
Boncquet
UIT DEN HAAG:

UIT ROTTERDAM:

(G.E.)

253

Pulchri-Studio: Van (G.D. Gratama)
Wisselingh

167

Tentoonstelling van (G.D. Gratama)
Bouwkunst Hollandsche
teekenmaatschappij
- Jongeren bij van
Gogh

210

Kunstkring - Bij
Schüller - Bij
Goupil Mauritshuis

(G.D. Gratama)

254

G.W. Dijsselhof Spotprenten door
Albert Hahn Kunstzaal
Kleyklamp

(R.J.)

49

Constantin Meunier (R.J.)
- P.J.C. Gabriël -

90
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Tin- en aardewerk
van Lanooy
Rotterdamsche
(R.J.)
Kunstkring Kunsthandel
Reckers Kunsthandel
Oldenzeel Museum Boymans

140

UIT ST.
PETERSBURG:

Tentoonstelling van
Oude Kunst

255

STERFGEVALLEN:

Jef Lambeaux; Piet
Verhaert; J.H.L. De
Haas

169

KUNSTVEILINGEN:

(J.)

AMBACHTS- EN
Tentoonstelling van (R.W.P. Jr.)
NIJVERHEIDSKUNST: Hedendaagsche
Nederlandsche
Kunstnijverheid in
de zalen van het
schilderkundig
Genootschap
Pulchri-Studio te 's
Gravenhage
J.M. Olbrich Tooneel-décors

255
92

(Walter van
Diedenhoven)

213

(J.d.B.)

143

Boeken & tijdschriften
ANDRÉ (Paul):

Willem Linnig
Junior

BAEDEKER (Karl): Berlin und
(B.)
Umgebung Nordost-Deutschland
nebst Danemark Nordwest-Deutschland

179

BERNARD (Charles): Pierre Breughel
l'Ancien

(R.S.)

174

BOSSCHERE (Jean
de):

(R.S.)

174

(B.)

95

Quinten Metsys

FRIEDLÄNDER (Max Grünewalds
J.):
Isenheimer Altar
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GOFFIN (Arnold):

Thierry Bouts

Hortulus Animae:

(R.S.)

174

(Jos. Destrée)

214

LEYDENROTH (W.): Voorloopige lijst
(W. Martin)
der Nederlandsche
Monumenten van
Geschiedenis en
Kunst (Deel I)

94

SINGER (W.):

(B.)

172

(C.G.)

51

Allgemeines
Künstler-Lexicon

SPRINGER (Anton): Handbuch der
Kunstgeschichte,
achte Auflage
THIEME (Dr. U.)
und BECKER (Dr.
F.):

Allgemeines
(B.)
Lexikon der
Bildenden Künstler

171

WILLIAMSON
(George C.):

Bryan's Dictionary (B.)
of painters and
engravers

173

WURZBACH (Dr.
Alfr. von):

Niederländisches
Künstler-Lexikon

(B.)

170

ZYPE (G. Van):

Vermeer der Delft

(R.S.)

174

(C.G.)

51-144-256

Overzicht van
Tijdschriften
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Platen
N.B. De cijfers met * gemerkt geven de bladzijden aan tegenover dewelke de platen
buiten tekst moeten tusschengevoegd worden.
Tekstversiering in hout gesneden door Ed. Pellens.
Omslag in hout gesneden door G.W. Dijsselhof.
BASELEER (Richard):

Droogdok

19

BAZEL (K.P.C. de):

Bibliotheekgebouw

22

Ingang woonhuis Dr.
Moltzer

23

Perspectiefschets

24

't Velthuys te Hattem

25

Kantoorgebouw ‘Oud
Bussem’

26

Détail van ijzeren
balkonvulling

27

Ingang woonhuis aan de 29
Koningslaan te Amsterdam
Détailschetsen

30-31

Bureaustoel

78

Bergmeubel in eiken- en
eschdoornhout

79

Vestibule in het woonhuis 80
van Dr. J. Veth, Bussum
Woonhuis van den Heer G. *80
Van Blaaderen, Huizen
Teekening naar een
81
Assyrisch beeldhouwwerk
Schrijftafeltje in eiken-,
ebben- en eschdoornhout

82

Boekenkast in
mahoniehout

83

Détailschets voor een
kamerscherm

84

Gedeelte van een
kamerbetimmering in
eikenhout

85
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BENSE (Gustav):

BERLAGE (H.P.):

Gedeelte van
eetkamerbetimmering in
mahonie- en ebbenhout

87

Wandversiering

35

Gebatikte studie

37

Wandversiering

39

Schrijfbureau in eikenhout 132
en geelkoper beslag
Schrijfbureau

133

Deel van den schrijfbureau 134
Eikenhouten huiskamer

135

Huiskamer in donker
137
gebeitst dof mahoniehout
Ontvangkamer in donker 138
gebeitst dof mahoniehout
Huiskamer in donker
*138
gebeitst dof mahoniehout
BOSCH (Jac. van den):

Eikenhouten boekenkast

200

3 Tegelpatronen

201-202

Zonnehoed

203

Dames Schrijf- en
Werktafel

204

Eikenhouten
Huiskamer-meubelen

*204

Eikenhouten buffet

205

Eikenhouten stoel

206

Boekenkast en stoel

*237

Klok

237

Eetkamer en schrijftafel

238

Metaalwerk

239

Klok en inktkoker

240

Gaslantaarn en lichtkroon 241
Eiken buffet

242

Damesbureau

243

Ontvangkamer

245

Ontvangkamer

246
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BOSCH (Jac. van den):

Ontvangkamer

247

Eikenhouten huiskamer

*248

BOUTS (Dirk):

De H. Maagd en het Kind 177

BREUGHEL DE OUDE
(Peter):

Landelijk Span

178

BUCHHOLZ (Carl):

Linnen portefeuille

34

DEFFKE (Willy):

Perkamenten band

36

Gebatikte studie

38

Perkamenten portefeuille

41

Sur un sommet

115

Herfsta vond

117

Beuken en berken

119

Aankomst te Bethlehem

121

Mai! O Mai!

122

La chevauchée de la
Damoiselle Magtelt (ets)

123

Ex-Libris

125

Woudzoom

127

Het Ourthedal te Méry

129

ENZOLA (Joh. Franc.):

Galeazzo Maria Sforza

234

FABRITIUS (Carel):

Mansportret

*236

Portret van Abraham de
Notte

**236

FABRY (Em.):

Lachésis

15

GOES (Hugo van der)
(Copie):

Graflegging

2

Graflegging

*2

HAGEMAN (Victor):

Moeder en Kind

69

HUYGELEN (Frans):

De Dag-Cyclus: De
Dageraad, De Dag, De
Avond en de Nacht

*74

KUYPER (J.):

Kleinodiën-kistje (zijkant) 160

DONNAY (Aug.):

Kleinodiën-kistje
(voorzijde)

*160

Kleinodiën-kistje (deksel) 161
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Zilveren gedreven plaat

162

Ontwerp voor een
monumentale fontein

163

Pietà, Louvre

222

Pietà, Troyes

*222

MARESCOTTI (Ant.):

Galeazzo Maria Sforza

234

MÉNARD (E.):

Pâris

14

METSYS (Quinten):

Mansprofiel

176

REMBRANDT:

Jan Six, ets, 1e staat

*53

MAELWEEL (Jan):

Jan Six, teekening met de *54
pen
Blinde man met vrouw en 55
kinderen, teekening in
zwart krijt
Keerzijde der teekening in 56
het Museum Fodor
Jan Six, schets in olieverf, *56
(toegeschreven ann)
Jan Six, teekening in zwart *58
krijt
De teekenaar naar het
model, ets, 2e staat

61

Abraham Francen, ets, 2e 62
staat
Abraham Francen, ets, 4e 63
staat
Teekening met de pen

64

De Samaritaan betaalt den 99
waard
Moeder en Kind

100

Zacharias schrijft den naam *100
van Johannes den Dooper
Landschap

102

Naaktstudie

103

Naaktstudie

104

Studie van een Leeuw

105
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REMBRANDT:

Jongen met muts

106

Jongen

107

Studie voor een Christus
tusschen de
schriftgeleerden

108

Hagar in de Woestijn

*108

Pharao's dochters vinden
den jongen Mozes

109

Zelfportret

*110

Portret van zijne moeder

*194

Geëtste kop van zijne
moeder, eerste en tweede
staat

195

SAUTER (G.):

Portret van Prof. F.M.
Müller

13

SLUTER (Claus):

De Put der Profeten

220

De Put der Profeten

221

SMITS (Jacob):

Judaskus

17

STOBBAERTS (Jan):

Antwerpsch Slachthuis

*10

VAES (Walter):

Het festijn

71

VERHAERT (Piet):

Portret zijner Moeder

*256

VERMEER VAN DELFT
(Joh.):

De Kantwerkster

179

Straat in Delft

*181

Gezicht op Delft

183

Het lezende vrouwtje

*184

Jong meisje

187

De Brief

*188

Allegorie van het Nieuwe *190
Testament
VLOORS (Emiel):

Zeepbellen

73

WERVE (Claus van de):

Rouwdragers

225

WEYDEN (School van
Rogier van der):

De Sforza-Triptiek

*232
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ONGENOEMDE OF

Graflegging

3

Fransche School, XVIe
eeuw, Graflegging

4

Graflegging, fragment

5

ONGEKENDE MEESTERS:

Bekroning van de Heilige *145
Maagd
Fragment van de bekroning 146
van de Heilige Maagd
Fragment van de bekroning 147
van de Heilige Maagd
De H. Maagd met
vrouwelijke Heiligen

148

De Drievuldigheid met de 151
H. Maagd en Ste Catharina
Beschilderd glasraam met *152
de Heilige Barbara
Calvarie met begiftigster

154

Abdis, geknield voor Ste
Clara

154

Abt in aanbidding voor 't
Jezuskind

155

Tympanon van het Portaal 219
te Vézelay
Heilige van het Altaarstuk 226
te Rouvres
Graftombe van Philippe
Pot

227

Portret van eene oude
vrouw

229
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