Onze Kunst. Jaargang 15

bron
Onze Kunst. Jaargang 15. L.J. Veen, Amsterdam 1916

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_onz021191601_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

1

[Deel XXIX]

Rubens en Van Dyck in het Ashmolean Museum te Oxford(1)
‘Nous ne nous dissimulons pas que, forcément, notre ouvrage présentera
des lacunes et que le sujet ne sera pas épuisé de sitôt, ou, pour parler plus
exactement, ne le sera jamais. Aussi longtemps qu'il existera un tableau
de Rubens, il provoquera des recherches nouvelles et donnera à ses
admirateurs le bonheur de l'étude et la joie de la découverte. Tant mieux
pour l'humanité, si cette source de jouissances pures est inépuisable.’
MAX ROOSES. L'OEuvre de Rubens.

I. Inleiding.
HET is wel merkwaardig, dat anderhalf dozijn belangwekkende schetsen en
teekeningen van Rubens en Van Dyck, sedert meer dan een halve eeuw in een
openbaar museum vereenigd, tot nu toe zoo goed als onopgemerkt konden blijven.
Het eenige wat er van bekend werd, zijn drie afbeeldingen in het zeer kostbare en
daardoor weinig verspreide plaatwerk van Sir Sidney Colvin(2), welke in de
kunsthistorische literatuur dan ook aanleiding gaven tot eenige verdere bespreking;
maar de overige werken bleven onbekend. Ze ontsnapten zelfs aan Rooses' speurzin,
toen hij, in 1895, de Engelsche verzamelingen nogmaals door-

(1) Het Ashmolean Museum (University Galleries), is een der oudste musea van Europa. Het
dankt zijn oorsprong aan Elias Ashmole (1617-1692) welke zijne verzameling aan de
Universiteit ten geschenke gaf. De hier besproken schetsen en teekeningen maken deel uit
van de belangrijke verzameling kunstwerken, in 1855 door Mr. Chambers Hall aan het
Museum aangeboden.
Groote dankbaarheid ben ik verschuldigd aan den Beheerraad van het Museum, welke de
hier afgebeelde werken opzettelijk te mijnen gerieve deed fotografeeren; in het bijzonder
mocht ik de hulpvaardigheid van den heer C.F. Bell, Conservator der kunstafdeeling van dit
Museum, op prijs stellen.
Wegens de omstandigheden was het mij onmogelijk om, bij het schrijven dezer studie,
gebruik te maken van mijne vroeger verzamelde nota's, en was ik hier dus in hoofdzaak op
het geheugen aangewezen. Mogelijke vergissingen hoop ik later te herstellen.
P.B.
(2) Drawings of the Old Masters in the University Galleries and in the Library of Christ Church,
Oxford, selected and arranged with notes and introductions by SIDNEY COLVIN. Oxford,
1907.
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zocht, en daarbij nog wel bijzondere aandacht schonk aan de teekeningen. Noch in
het Rubens-Bulletijn, waar hij de vrucht dezer opsporingen mededeelde, noch in het
groote Rubens' Leven en Werken, noch in zijne studies over de Teekeningen der
Vlaamsche Meesters, in Onze Kunst verschenen, maakt hij er melding van. Engeland
is en blijft het land der verrassingen, en wat daar nog aan kunstschatten verscholen
ligt, zal zeker nog zoo gauw niet zijn uitgeput.
Doch niet enkel uit lust, om enkele nummers toe te voegen aan den catalogus van
Rubens' en Van Dyck's werken, vraag ik aandacht voor deze ‘vondst’. Het toeval
wil, dat deze werken juist behooren tot een categorie, die mij voor de studie en de
juiste waardeering van Rubens' kunst zeer belangrijk toeschijnt; deze opvatting wil
ik hier eenigszins nader toelichten.
De waardeering voor een kunstenaar evolueert met den tijd; wij zoeken in het
verleden de kunstuitingen, die het meest strooken met onze eigen aspiraties; en zoo
is onze belangstelling voor oude meesters even wispelturig als de mode van den dag.
Kunstwerken, die eenige jaren geleden te nauwer nood de aandacht waard schenen,
worden thans in veilingen soms tot fabelachtige prijzen opgedreven - en omgekeerd.
Zeker bestaat er een standaard van geijkte, ‘klassiek’ geworden schoonheid, waaraan
niemand tornen durft, maar die wel eens meer bewonderd wordt uit conventie, uit
traditie, dan uit het diepste van het gemoed.
Dit valt waar te nemen bij Rubens. Een halve eeuw geleden was hij, ik zal niet
zeggen meer beroemd, maar zeker met meer oprechtheid gevierd; onze grootouders
waren naïever en goedjonstiger bewonderaars van zijn overstelpend genie; er was
bij hen nog meer van de traditioneele glorie overgebleven, die Rubens bij zijn leven
omstraalde. Wij zijn sedertdien, als vroegrijpe kinderen, o zooveel in kunstzaken
gevorderd. Wij zijn zoo zeer geblaseerd! De kunstgeschiedenis heeft zooveel nieuws
aan het licht gebracht; onze smaak werd geprikkeld door zoo vele specerijen, waarvan
een vorig geslacht de scherpe aromen nog niet had geproefd. Onze nieuwsgierigheid
werd nooit verzadigd; wij hebben gespeurd naar het zeldzame en onverwachte, naar
het zonderlinge en exotische; wij hebben opgedolven wat gisteren werd geminacht;
wij voelden ons aangetrokken door het primitieve en het decadente, door het
onnoozele en het morbide, door het mystieke en het infernale. We hebben ons
verzadigd aan Grünewald, El Greco en Vincent van Gogh, en zijn ten slotte verdwaald
in de aberraties der Futuristen...
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Rubens... Hij fascineert ons niet meer. De uiterlijke bewogenheid der Barok, die in
hem haar hoogste triomfen viert, stoot ons af. Wij houden niet van rhetoriek. Rubens
ligt ons niet na aan het hart.
Toch ontbreekt het in dezen tijd allerminst aan monumentale werken over den
meester. Over geen kunstenaar haast werd er zooveel gepubliceerd. Hij was een
dankbaar ‘sujet’. Waar de levensgeschiedenis van menig groot meester te nauwer
nood een bladzijde vult, raakt men over Rubens nooit uitgepraat. En wat geleerdheid
kan men er niet bij te pas brengen! Behalve een schilder, die geboren werd, werkte
en stierf, - was hij humanist, archeoloog, verzamelaar, hoveling, ambassadeur, ridder,
kasteelheer, álles en nog wat. Hij speelde een rol in de politiek van zijn tijd, doorreisde
Europa, onderhandelde als diplomaat en als kunstenaar met de grooten der aarde;
zijne veelzijdige werkzaamheid liet overal sporen na, en gaf archivarissen stof tot
heerlijke ontdekkingen. Zijne correspondentie alléén - waarin over alles kwestie is,
behalve over zijn kunst, - was al een prachtige kluif: zes deelen in-quarto.
Zoo groeide de Rubens-literatuur aan tot een haast overstelpende massa. Wie heeft
den moed er zich doorheen te werken, wanneer men van kunstgeschiedenis niet zijn
vak maakt?... Men verstikt er in details, die zeker van biografisch en historisch belang
zijn, maar die ons, ten slotte, niet nader brengen tot Rubens' innigste wezen. Hoe
belangrijk en kostbaar dit geweldige materiaal dan ook moge zijn, en hoe groote
dankbaarheid ons ook past voor hen, die het met onverdroten ijver hebben verzameld,
het is van betrekkelijk weinig invloed geweest op de algemeene waardeering van
den meester; het heeft onze liefde voor zijne kunst niet hooger opgevoerd, het heeft
ons enthousiasme niet doen ontbranden.
Over sommige kunstenaars weet men te weinig, maar over andere weet men
misschien te véél. Ik bedoel met deze paradox, dat een overvloed van biografische
gegevens soms een beletsel kan zijn, om een groot meester te naderen; men wordt
er door afgeschrikt en ontmoedigd; men verliest zich in bijzaken, en vergeet ten
slotte, wáár het eigenlijk om gaat. Men verbeeldt zich, dat er toch niets onverwachts
meer te ontdekken of te genieten blijft, en wendt zich elders heen, zooals een
fijngevoelig reiziger zijne indrukken liefst buiten de afgetrapte wegen gaat zoeken.
Hoe groot bij Rubens die vergissing is, hoop ik straks te betoogen. Maar eerst
wilde ik nog wijzen op een misvatting, waarvan de meester het slachtoffer werd. Een
vorig geslacht kon opgaan in bewondering
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voor Rubens' groote decoratieve werken, zooals die in onze negentiend'-eeuwsche
musea zijn opgebangen. Ons bevredigen die niet meer; onze meer verfijnde of meer
overspannen zenuwen zijn er niet tegen bestand; wij vinden aanstoot aan zijne
overdrijvingen, aan die gezwollen ledematen, aan die ‘zwiebelende contouren’, aan
die heiligen als kaailoopers of vischwijven, aan heel het opgevijzelde, hol-pathetische
van de voordracht.
Maar daarbij beseffen we niet, of niet genoeg, dat Rubens hier op afschuwelijke
wijze wordt verraden. Hij was een weergâloos decorateur, die een gegeven ruimte
wist te stoffeeren met de concepties van een rusteloos werkend brein, die lijn en kleur
op het vlakke paneel wist te doen opwegen tegen de machtige welfsels van een
kathedraal, tegen de schitterende weelde van een koninklijk paleis. Waar het noodig
was, spande hij alle snaren aan van zijn geweldig orkest, blies in het koper dat het
klaroende door beuken en galerijen, maar hield vóór alles zijn werk in evenwicht
met de omgeving. Hij wist wat hij deed; waar hij zijne figuren aaneenritste en het
licht als een waterval er langs liet sprankelen in diagonale strepen; waar hij schaduwen
uitholde als spelonken van eindelooze diepte; waar hij vervaarlijke kleurvlekken
tegen elkaar liet óprazen met volle kracht; waar hij kerels opbouwde als reuzen, met
spieren als boomstronken: - daar wist hij, dat dit noodig was voor het effect, dat hij
had te bereiken.
De weinige decoratieve werken, die gebleven zijn op de plaats waarvoor ze werden
geschilderd, als sommige godsdienstige stukken in Vlaamsche kerken, als de
zolderschilderingen in Whitehall, - ze mogen al niet tot Rubens' beste werk behooren
- maar zij ‘doen het’ op de meest overtuigende wijze. Zóó, en niet anders, wil de
meester beoordeeld zijn. Voer zoo'n stuk weg uit z'n oorspronkelijke omgeving, hang
het in het koude, kale bovenlicht van een museum, vertoon het op een afstand van
een paar meters, en ge krijgt een schreeuwende dissonant, een hortende, stootende
compositie, waarvan de gewilde gebreken u onverdragelijk schijnen. Wie zich de
eindelooze rits der Medici-allegorieën herinnert, zooals die vroeger in de lange galerij
van den Louvre waren opgesteld, begrijpt, tot een zeker punt, het gebaar van papa
Ingres, die, naar het heet, zijn paraplu open deed als hij er langs moest; sedert dien
werd er een Rubens-zaal gebouwd, waarin deze schilderingen op smaakvoller en
rationeeler wijze werden geschikt, en hoewel hiermee nog geenszins een ideaal werd
bereikt, is het verschil treffend genoeg om te doen inzien, hoe Rubens' werk
koelbloedig kan vermoord worden.
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Ook de Italianen waren vóor alles decorateurs; maar wat ten onzent om velerlei
redenen niet mogelijk was, zij schilderden op den wand, en hun werk stond en viel
met het gebouw waarvoor het was gemaakt. Zoo ontsnapten zij aan het gevaar,
waaraan Rubens was blootgesteld. Soms wordt er wel eens een stuk fresco door de
moderne techniek van den wand losgemaakt, geëncadreerd, en in een museum
opgehangen; het effect is dan ook meestal desastreus.
Hiermede bedoel ik niet in te stemmen met zekere hyper-sensitieven, die poseeren
als vijanden a priori van alle musea; men kan de geschiedenis niet ongedaan maken;
musea voldoen aan een behoefte van onzen tijd; maar men kan vergissingen herstellen.
- En hier wilde ik er enkel op wijzen, hoe onze musea, zooals ze nu eenmaal bestaan,
Rubens slecht hebben gediend; hoe ze hem - in letterlijken en figuurlijken zin hebben vertoond in een valsch licht, en hoe zij een goed deel van het kunstminnende
publiek eer hebben afgeschrikt, dan nader gebracht tot zijne kunst.
Wie dus probeeren wil, Rubens beter te doen begrijpen en juister te doen
waardeeren, staat voor een eenigszins ondankbare taak; want hij heeft vooroordeel
en misverstand uit den weg te ruimen, op te roeien tegen de geestesstroomingen van
den dag. En hij komt dan tot het besef, dat er nog enorm veel te doen blijft om Rubens'
verschijning te verklaren, om zijne kunst zelve toe te lichten.(1) Over de uiterlijke
omstandigheden van zijn leven en de lotgevallen van het meerendeel zijner werken
door de eeuwen heen, weten we zeer veel. Maar hiermede is het zieleleven van den
mensch en de ontwikkelingsgeschiedenis zijner kunst niet ontsluierd, en nog minder
een doordringende karakteristiek ervan gegeven. Zelfs een zoo voortreffelijk boek
als Rooses' Rubens' Leven en Werken laat ons in dit opzicht onbevredigd; het vloeit
over van feiten en data, maar psychologische of kunst-genetische problemen worden
er niet gesteld, laat staan opgelost; de evolutie van Rubens' kunst wordt er gevolgd
aan de hand van uiterlijke gegevens, en waar deze te kort schieten ontstaan er gapingen
of contradicties.
Toen Wurzbach in 1910, in zijn Lexikon, onze kennis over Rubens samenvatte,
constateerde hij: ‘Es sind noch viele dunkle Punkte in dieser phänomenalen
Künstlerexistenz, in welche die Leuchte der Archivforschung noch nicht hindringen
könnten.’ Voor mijn part verwacht ik meer licht van de studie van 's kunstenaars
werken, dan van

(1) Men herleze in dit verband Dr. Jan Veth's belangrijke Inleiding tot Rubens, ONZE KUNST,
Januari 1903.
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de reeds ter dege uitgeplozen archieven; maar in ieder geval bevestigt deze recente
uitspraak, dat het laatste woord over den meester zeker nog niet is gezegd.
En wat Rubens' algemeene waardeering betreft, we weten stellig wat hem toekomt,
we kennen zijne verdiensten, die als ‘titels’ op de dankbaarheid van het nageslacht
zorgvuldig werden opgesomd. Wij weten dat hij de meester is van de kleur en het
licht, en het licht en de kleur, van de weelderige vormen en de overborrelende
levenslust. Maar wanneer we trachten hem dichter te naderen, voelen we hoe slap
dergelijke door alle monografieën in chorus herhaalde kenschetsingen zijn.
Rubens is, misschien, het meest verbijsterende phenomeen der kunstgeschiedenis
- en dit beseft men pas ten volle, wanneer men zich in zijn geweldig levenswerk
verdiept. Zijn kunst ligt vóor ons, als een uitgestrekt woud, doorkruist door heirbanen
die nauwgezet in kaart zijn gebracht; maar buiten die wegen kan men heerlijk dwalen,
en schoonheden ontdekken, die geen kaart ons vermag te openbaren. Op zulke
zwerftochten wachten ons de heerlijkste verrassingen. Men ontdekt er een Rubens,
die niet de officieele, geijkte en soms vervelende Rubens is - maar een meester, die
nog heel wat méér in zijn mars voert, dan men doorgaans gelooft. Met even groot
gemak overtroeft hij de stoutste innovaties van het Italiaansche barocco, en
componeert hij variazioni op de simpele thema's onzer primitieven; hij is ultra-modern
of archaïseerend naar het hem lust; van een techniek, waarbij de verf onzer nieuwste
impressionisten kalkachtig en dood schijnt, gaat hij spelend over tot een incisieve
strakheid, die een Dürer hem mocht benijden. Alle hulpmiddelen der kunst waren
hem vertrouwd, en hij heeft alle aandoeningen gekend, die ooit de ziel van een
kunstenaar hebben ontroerd. Rubens beheerscht den hemel en de hel en de aarde;
zijne fantasie bereikt de uiterste grenzen der menschelijke verbeelding; hij heeft
visioenen als Dante en Michelangelo; hij heeft de stem gehoord die sprak: het worde
licht, - en hij weet hoe de bazuin zal klinken op den dag des Oordeels. De cataclysmen
die de wereld en de menschheid hebben geteisterd heeft hij medegemaakt; hij heeft
gedeeld in de mystieke extase der martelaars en mede aangezeten aan het festijn op
den Olympus.
Maar wanneer hij ons gevoerd heeft door de werelden van het verleden en van de
toekomst, - hoe heerlijk is het dan, hem te volgen door de eenvoudige realiteit. Dan
openbaart zich voor ons pas de waarlijk groote Rubens, de kunstenaar die van alle
tijden is, omdat
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hij het actueele moment volkomen heeft doorvoeld, de dichter die veel grooter is,
omdat hij God's lieve schepping bezingt zooals hij ze ziet en voelt, en niet zooals ze
hem wordt verteld. Dan verrast ons een Rubens, die heel zijn mythologisch en
allegorisch arsenaal heeft achtergelaten, en ons bekoort met zuiver picturale emoties,
zooals geen ander kunstenaar ze ons intenser weet te doen gevoelen.
En die Rubens is niet genoeg gekend en niet genoeg gewaardeerd; zoo velen zien
Rubens alleen, zooals hij declameert voor de massa, met breed gebaar en schallende
rhetoriek; zoo weinigen weten hem te volgen achter de schermen, in zijn huiskring,
in zijn atelier, waar hij ons toefluistert en vertelt van het hoogste en edelste, dat in
een groot mensch en een groot kunstenaar leeft. Maar wanneer men verlangt, dat de
kostbaarste schatten van zijn genie zich voor ons ontsluiten, volstaat het niet, de
groote lappen aan te staren, die hij door zijne helpers liet verven, en die ons dan
meestal nog worden vertoond op een wijze, die des meesters bedoelingen volkomen
vervalscht. Zulk bestelwerk, dat allereerst moest beantwoorden aan de eischen van
tijd en plaats, late men voor wat het is, en men zoeke vooral naar het werk van
intiemeren aard, waarin de kunstenaar zich zonder bijgedachten kon uitspreken. En
zulk werk is meestal van kleinen omvang; men zou haast kunnen zeggen, dat Rubens
groeit, naarmate zijne paneelen verkleinen; zijne portretten, zijne landschappen, zijne
kleine figuurstukken, en niet het minst zijne schetsen, studies en teekeningen, zijn
voor ons het beste wat hij voortbracht. Door een clausule van zijn testament betuigde
de meester overigens zelf, hoe groot belang hij aan dit laatste soort werken hechtte.
Wanneer ik hier dus aandacht vraag voor enkele teekeningen en schetsen, is dit
geen louter willekeur of toeval. Wanneer wij Rubens beter willen leeren begrijpen,
wanneer wij dieper tot hem willen doordringen; wanneer wij de geschiedenis van
zijn talent van nabij willen volgen; wanneer wij willen speuren naar de geheime
roerselen zijner ziel; wanneer wij willen weten hoe het broeide en gistte in de
laboratoria van zijn geest, hoe een conceptie bij hem kiemde en rijpte, hoe het eene
werk zich schakelde aan het andere, en hoe heel zijne kunst zich ontwikkelde.... Dan
zullen we onze aandacht eerst en vooral moeten wijden aan werken als deze, waarbij
vreemde medehulp niet alleen is uitgesloten, maar waarin de meester zich zonder
bijgedachten heeft uitgesproken, waarin hij zich geheel heeft laten gaan, waarin wij
hem verrassen in het eerste vuur der inspiratie. Dan zal het niet voldoende zijn ze te
nummeren en te beschrijven, ze naar de onder-

Onze Kunst. Jaargang 15

8
werpen te rangschikken, te meten hoe hoog en hoe breed ze zijn, en op te sporen aan
welke verzamelaars ze hebben toebehoord, noch zelfs, om er een datum voor te
vinden, - maar we zullen moeten trachten te doorvoelen welke emoties den kunstenaar
hebben bewogen toen hij ze schiep, aan welke impulsies hij gehoor gaf, met welke
middelen hij die tot uiting bracht, in welk innerlijk verband ze staan tot ander werk...
De volgende bladzijden zijn bedoeld als een bescheiden bijdrage tot het groote
werk, dat er te verrichten blijft, om Rubens in de twintigste eeuw te doen waardeeren,
zooals hij het verdient.
Naast Rubens blijft Van Dyck in zijn kunst zoowel als in zijn leven zoo niet de
mindere, dan toch de zwakkere. Terwijl Rubens zich zeer langzaam ontwikkelde,
en eigenlijk veel later zijn zenith bereikte dan men doorgaans aanneemt, was Van
Dyck van een verbluffende vroegrijpheid, maar ook was hij veel vroeger uitgeput.
In heel zijn levenswerk vindt men sporen van een onrust, een nervositeit, die als het
ware het voorgevoel van een vroegen dood met zich droeg. Toch heeft hij heerlijke
momenten, waarin hij Rubens en de allergrootsten ter zijde streeft. Zijne teekeningen
en schetsen zijn soms prachtig; sommige teekeningen vooral, meestal studies naar
de natuur, behooren tot het delicaatste, wat ooit met krijt of kool op het papier werd
gezet.
Maar deze werken hebben bij Van Dyck niet de bijzondere beteekenis, die ze, naar
onze opvatting, bij Rubens verkrijgen; zij completeeren het beeld, dat ons uit zijne
portretten en zijne beste composities tegemoet treedt, maar brengen ons geen
onverwachte openbaringen, ontsluiten ons geen nieuwe gezichtspunten. Wij kunnen
ons dus met de verder volgende bespreking vergenoegen.

II. Rubens' schetsen.
1). De Annunciatie. - De eerste Rubens, die ik hier vermelden wil... is geen Rubens.
Maar het stukje komt vooraan in de chronologische orde, welke ik wil trachten te
volgen, en zoo het al niet door den meester zelf werd geschilderd, is het toch een
getrouwe kopie door den beste zijner leerlingen: Antoon van Dyck. Op deze attributie
kom ik dadelijk terug.
Op een geelbruin geprepareerd paneel is de compositie met wat donkerder bruin
in omtrek geschetst en beschaduwd. De mantel van O.L. Vrouw is donker blauwig
grijs, achter haar hangt een kastanje-
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A. VAN DYCK (NAAR P.P. RUBENS): De Annunciatie.
(Ashmolean Museum, Oxford).
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bruinrood gordijn. Verder is er in de lichte partijen overvloedig gebruik gemaakt van
doorschijnend wit, hier en daar met krachtiger wit gehoogd. De behandeling is
verzorgd, doch geenszins gepeuterd; in het geheel zit, ondanks de nagenoeg
monochrome tonaliteit, zeer veel ‘kleur’, zeer veel spel van licht en schaduw.
Dit grauwtje is, op een kleine wijziging na, een getrouwe repliek van Rubens'
Annunciatie in de K. Gemäldegalerie te Weenen; in onze repliek is meerder ruimte
gebracht tusschen de zwevende engeltjes en de hoofd-figuren, en het formaat is dus
naar verhouding hooger geworden; dit is ook wel eene verbetering; het stukje diende
Schelte a Bolswert tot model voor een gravure, welke er, op een paar onbeduidende
details na, in spiegelbeeld volkomen mee overeenstemt.
Hoe fraai het werkje ook is, de attributie aan Rubens zelf kan m.i. niet volgehouden
worden. Een eigenlijke ‘schets’ of variante is het niet; het draagt te duidelijk het
karakter van een getrouwe reductie voor den plaatsnijder, en Rubens was niet gewoon
om aan dergelijk werk zijn eigen, kostbaren tijd te besteden. Maar bovendien is de
schilderwijze niet van Rubens; zij is, ondanks alle elegantie, te week, te gesmolten,
te weifelend. Vergelijk deze toets met het strakke, gepolijste van het groote stuk, en
men bemerkt dadelijk, dat hier een zwakkere personaliteit aan het woord is. En toch
een personaliteit van eersten rang, die bezwaarlijk iemand anders kan zijn dan de
jonge Van Dyck. Niet enkel past het algemeene karakter van die repliek volkomen
bij dezen schitterenden leerling, die zich zoo lenig wist in te werken in den stijl van
zijn meester, maar zekere details laten wel geen twijfel over; de O.L. Vrouw b.v.
heeft op het Weensche schilderij een uitgesproken type, dat Rubens nog elders
gebruikte; op de Oxfordsche repliek worden uitdrukking en karakter merkelijk
gewijzigd en gaan over tot een beslist Van Dycksche physionomie; ook de engeltjes
verliezen te Oxford hun individualiteit; de vingertoppen, die te Weenen rond zijn,
loopen te Oxford overdreven spits uit: een bekende Van Dycksche eigenaardigheid.
Bellori vertelt ons, dat Rubens gelukkig was, in Van Dyck een leerling gevonden te
hebben, ‘che sapesse tradurre in disegno le sue inventioni, per farle intagliare al
bulino’(1). Zonder twijfel hebben we hier zulke interpretatie voor oogen.
Bode en Rooses zijn het niet eens kunnen worden over de netelige kwestie der
samenwerking van meester en leerling, en over het deel dat aan ieder toekomt. Indien
mijne attributie juist is, krijgen we hier een

(1) Le Vite de' Pittori etc. Roma, 1672, p. 254.
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interessant element tot vergelijking der factuur van beide kunstenaars.
Het stukje geeft nog aanleiding tot een andere vraag. In al zijne werken heeft
Rooses de Annunciatie te Weenen beschouwd als een der vroegste schilderijen van
Rubens, ontstaan vóor de Italiaansche reis, d.w.z. vóor 1600. Het stuk werd uitgevoerd
voor de Sodalileit der Jesuïeten te Antwerpen; deze broederschap had haar oud lokaal
in 1607 verlaten, en het nieuwe gebouw werd pas nà 1622 begonnen. Dus, redeneert
Rooses, moet het stuk vóór 1607 of nà 1622 zijn uitgevoerd; van 1600 tot 1608
verbleef Rubens in Italië, en heeft daar stellig niet voor Antwerpen gewerkt, en na
1622 kan het niet zijn geschilderd, omdat de stijl in het geheel niet meer past bij de
werken van dien tijd; ergo moet het ontstaan zijn vóór Rubens' vertrek uit Antwerpen.
En deze dateering werd dan ook overal overgenomen, zonder dat iemand zich afvroeg,
of de Broeders der Sodaliteit geen schilderij konden bestellen, al hadden ze tijdelijk
geen eigen lokaal, en het onderwijl niet elders konden opbergen. Alleen Glück(1) en
Bode(2) bestreden deze dateering, toen ook Rosenberg ze goedschiks had
overgenomen(3). Niettemin bleef de Annunciatie toch nog doorgaan voor Rubens'
vroegste werk(4). Daarom wil ik hier op deze voor Rubens' evolutie belangrijke kwestie
nog eens terug komen.
Over hetgeen Rubens in zijn leerjaren schilderde weten we zoo goed als niets. De
werken die Rooses tot dien tijd terugvoert, schijnen ons niet tegen critiek bestand.
Behalve de Annunciatie, zijn het een weinig overtuigenden Pausias en Glycera bij
den Hertog van Westminster, en twee nog twijfelachtiger stukken: Christus en
Nicodemus en de Cijnspenning, in particulier bezit te Brussel en te Sidney. Dit is
een heterocliet gezelschap, waarbij de Annunciatie hoegenaamd niet past. De vroegste
met zekerheid te dateeren werken blijven de drie altaarstukken, die Rubens in 1602
te Rome schilderde: St. Helena, een Doornenkroning en een Kruisrechting (thans
alle drie in de kapel van het hospitaal te Grasse). Dat deze belangwekkende, maar
betrekkelijk nog onbeholpen werken niet na de zwierige en briljante Annunciatie
kunnen ontstaan zijn, is duidelijk - of men zou bij Rubens een averechtschen
ontwikkelingsgang moeten veronderstellen! De zaak wordt nog klaarder, wanneer
men de Annunciatie vergelijkt met een aantal schilderijen van later tijd. Zoo stemt
b.v. physionomie, karakter en uitdrukking der Madonna

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

Kunstgeschichtliche Anzeigen, II, p. 51 (1905).
Zeitschrift für bildende Kunst, N.F. XVI, p. 200 (1904/5).
Klassiker der Kunst: Rubens. Stuttgart, 1905.
Vgl. o.a. EDWARD DILLON, Rubens. London (1909).
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treffend overeen met de O.L. Vrouw op de Aanbidding der Koningen in de St.
Janskerk te Mechelen, een werk dat in 1616 besteld en in 1619 afgeleverd werd.

P.P. RUBENS: De Annunciatie.
(K. Gemäldegalerie, Weenen).

De zwevende engeltjes, vooral het ééne met zijn krullebol in profiel, vindt men
letterlijk weer op 't beroemde Jezus en St. Janneken te Weenen en te Berlijn, door
Rooses zelf omstreeks 1620 gedateerd; ook op een aantal Silenus-stukken van
1618-1620 vindt men ze terug. De eigenaardige argus-pluimen in de vlerken van den
engel werden door Rubens gebruikt in den Dronken Herkules en den Bekroonden
Held (Dresden, Cassel) welke stukken waarschijnlijk in de jaren 1612-1614, maar
in geen geval vóor de Italiaansche reis geschilderd werden. Dit is echter ook weer
niet accoord met Rooses, welke deze werken ook dateert van vóor het vertrek naar
Italië, of spoedig na de aankomst aldaar. De grond voor deze dateering ligt weer niet
in den aard van het werk zelf, maar in een ‘uiterlijke’ reden;
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beide stukken zijn herkomstig uit de verzameling van Vincenzo Gonzagua, en moeten
‘dus’ door Rubens naar Italië zijn meegebracht, of dáár voor zijn beschermheer zijn
geschilderd. Deze conclusie brengt Rooses echter later zelf in verlegenheid, wanneer
hij de evolutie van Rubens' talent schetst(1). Hij wordt dan gewaar, dat al deze door
hem omstreeks 1600 gedateerde werken, verbazend veel gelijken op een heele reeks
stukken uit de jaren 1612-'15, en weet dan ook geen andere verklaring voor dit
verschijnsel, dan dat Rubens op een gegeven oogenblik een soort crisis zou hebben
doorgemaakt, en tijdelijk zou zijn teruggekeerd tot zijn manier van 12 à 15 jaren her.
Ik geloof niet aan deze abnormaliteit bij een meester, wiens heele kunstontwikkeling
een wonder was van logica.

P.P. RUBENS (gegraveerd door TH. GALLE): De Annunciatie.
(Plaat van het Breviarium Romanum der Plantijnsche Drukkerij, geteekend in 1612, uitgegeven in
1614).

Ik voeg hier nog aan toe, dat Rubens in 1612 voor het Breviarium Romanum der
Plantijnsche drukkerij een door Th. Galle gesneden Annunciatie teekende, welke in
de houding der figuren kleine varianten vertoont, maar overigens geheel denzelfden
geest ademt als de Weenscheen Oxfordsche compositie. Omstreeks 1627 zou Rubens,
voor een Missaal, uitgegeven door Van Keerberghen en Verdussen, andermaal
hetzelfde onderwerp behandelen (teekening in de Albertina), maar dan bemerkt men
duidelijk welke evolutie beide opvattingen scheidt.
Een oude biograaf van Rubens, die het stuk in de 18e eeuw nog op zijn oude plaats
gezien heeft, teekent er bij aan, dat het onmiddellijk na de terugkomst van den meester
uit Italië werd geschilderd(2). We behoeven deze mededeeling niet letterlijk op te
vatten en er geen overdreven waarde aan te hechten; maar in het licht van
(1) Rubens' Leven en Werken, blz. 162 vgg.
(2) J.F.M. MICHEL: Histoire de la Vie de P.P. Rubens. Bruxelles, 1771. p. 102.
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het bezoek nog levende traditie berust. En zoo erg zullen we ons dan
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P.P. RUBENS: Druivenpersende Sater.
(Ashmolean Museum, Oxford).
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wel niet vergissen als we aannemen, dat Rubens zijne Annunciatie schilderde
omstreeks 1612, wanneer daarbij een paar jaren speling wordt gelaten; de
grauwschildering te Oxford kan dan, onder Rubens' toezicht, in 1618-20 door van
Dyck zijn uitgevoerd, waarmede het opschrift der gravuur, volgens hetwelk het stuk
vroeger (quondam) geschilderd werd, genoegzaam is verantwoord. Hiermede is ook
de geschiedenis van Rubens' evolutie gezuiverd van een zeer bevreemdende anomalie.
2). Druivenpersende Sater. - Dit stukje is buitengewoon vluchtig, haast woest
geschetst; het lichtgele paneel schemert bijna overal door. De kleur is gedeeltelijk
aangebracht in doorschijnende frottis, als het bleeke blauw van den hemel, het vale
bruin van den sater, het roodbruin op den rug der tijgerin, - gedeeltelijk in zware,
vettige toetsen. Het geheel is niet absoluut overtuigend Rubeniaansch; er zit een
slordigheid in, die men zelfs in Rubens' vluchtigste schetsen maar zelden aantreft;
toch verraadt het een meesterhand, die moeilijk een andere dan die van Rubens zelf
kan zijn. Wat ons sterkt in deze meening, is het bestaan van een heele reeks werken,
welke onmiskenbaar het karakter dragen van Rubens' atelier, en hetzelfde thema met
aanzienlijke varianten behandelen; een gewone kopie of reductie van een dezer
stukken kan het niet zijn; daarvoor is de compositie te zeer verschillend en de
bewerking te driest, te ongedwongen. Het moet wel degelijk een eigenhandige schets
van den meester zijn, in het vuur der inspiratie geborsteld, die dan later voor de
uitvoering gewijzigd werd.
Een meer gevorderd stadium van deze compositie vindt men in een fraaie teekening
te Weimar. De sater is nagenoeg dezelfde gebleven; in de plaats van den springenden
panter en de metalen kruik, is een kind met een drinkschaal gekomen; de tijgerin is
minder ineengerold. Eigenaardigerwijs is alleen de satersfiguur voltooid; het kind
met de schaal is enkel in omtrek aangegeven, de achtergrond ontbreekt. Van die
fragmentarische teekenwijze bij Rubens geeft M. Haberditzl een verklaring(1). Rubens
maakte dergelijke teekeningen ten behoeve zijner helpers, die gelast waren zijne
schetsen in het groot uit te werken; wat op de schets niet duidelijk genoeg was
aangegeven, of niet ver genoeg gepousseerd, teekende de meester dan nog eens
afzonderlijk; wat geen nadere toelichting behoefde, bleef blanco op de teekening, of
werd enkel in omtrek aangeduid. De schilderijen, waarop men zulke fragmentarische

(1) Ueber einige Handzeichnungen von Rubens in der Albertina. Die Graphischen Künste,
XXXV, p. 1 vgg. (1912).
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teekeningen letterlijk vindt nagevolgd, zijn dan ook meestal atelierwerk.

P.P. RUBENS: Sater.
(Gravin Constantin de Bousies, Brussel).

Dit is dan ook het geval met de heele serie min of meer authentieke herhalingen
van dezen Sater. De meest oorspronkelijke schijnt wel te zijn het stuk in het bezit
van Gravin Constantin de Bousies te Brussel. Rooses houdt het voor een geheel
eigenhandigen Rubens;(1) ik heb het schilderij niet gezien, en veroorloof me dus geen
oordeel. Maar de afbeelding overtuigt mij niet; uit een vergelijking met de teekening
te Weimar blijkt, dat deze superieur is; de kop is veel geestiger van snit en van
expressie, het modelé van het lichaam beslist beter. Een tweede, mindere repliek
treft men aan bij Graaf de Pret Roose de Calesberg te Antwerpen; een derde in het
museum te Dresden; hier valt wellicht Snyders' hand te herkennen in het weliger
gebladerte,

(1) Onze Kunst, 1903, 2e halfjaar, blz. 133.
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in de erbij gevoegde vruchten, en in de eenigszins anders gekarakteriseerde tijgerin;
een vierde, zwakker exemplaar, door strooken bovenaan en links vergroot, is in het
bezit van Cav. Mario Menotti te Rome, en wordt door dezen, m.i. ten onrechte, voor
een Van Dyck gehouden(1). De tijgerin alléen werd nog eens apart herhaald op een
schilderij in de Akademie te Weenen. Eene teekening volgens hetzelfde sujet in het
British Museum is eene middelmatige copie; minder nog is eene andere teekening
in het Museum Plantin-Moretus.

P.P. RUBENS: Sater.
(Groot-Hertogel. Verzamelingen, Weimar).

De compositie heeft dus enorm succes gehad, en het is wel belang-

(1) Archivio storico dell' Arte, 1897 p. 291. Ook Emil Schaeffer nam deze attributie over in zijn
van Dyck (Klassiker der Kunst, 1909).
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wekkend om het schetsje te Oxford met heel die reeks herhalingen te vergelijken;
méer dan een eerste notatie is dit echter niet, en het zou mij niet verwonderen, zoo
er den een of anderen keer nog een uitvoeriger schets voor den dag kwam, die dichter
bij de replieken zou staan. De conceptie dagteekent blijkbaar uit den tijd toen Van
Dyck bij Rubens werkte, niet omdat Van Dyck's hand beslist in een van deze
bewerkingen valt te herkennen, maar omdat Rubens' trant en geest van de jaren
1618-20 er in weer te vinden is. - Onze schets werd (in de 18e eeuw?) vrij onhandig
geëtst door een onbekende.

P.P. RUBENS: Sancta Clara.
(Ashmolean Museum, Oxford).

3). Sancta Clara(1). - Dit en de drie volgende schetsjes werden zonder twijfel in
één adem uitgevoerd; zij dragen geheel hetzelfde karakter. Rubens gebruikte er
blijkblaar stukjes van hetzelfde paneel voor; met een breeden, groven borstel, die
zichtbare strepen achterliet, werd dat paneel, volgens Rubens' gewoonte, vaalbruin
in temperaverf getint; op dien ondergrond schetste hij, zeer delicaat, met lichtbruine
penseelstreken de omtrekken en de schaduwen zijner figuren; en dan tooverde hij
er, in wit met veel olie gemengd, de lichtdeelen op. Dat ging zoo vlug, zoo luchtig,
dat het wel schijnt of die figuren er op geblazen zijn. De Sancta Clara, de monstrans
in de handen

(1) In den Catalogus: the Triumph of the Eucharist over Ignorance. De heilige vertoont inderdaad
overeenkomst met de figuur op dit stuk te Madrid, maar het onderwerp is niet hetzelfde.
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dragend, is het minste van deze serie; de buigende figuur rechts, op den rug gezien,
met daarachter een kolom, is ongracelijk, en werd door Rubens in de definitieve
bewerking dan ook veranderd; de kolom werd vervangen door een wolk. Deze
schetsjes zijn nl. eerste ideeën voor de plafondschilderingen in de Jesuïetenkerk te
Antwerpen, en dateeren dus van 1620. Men weet dat deze werken ten onder gingen
in een brand, maar dat er oorspronkelijke schetsen, geteekende copieën en gravuren
van bewaard bleven, waardoor men zich althans een denkbeeld van dezen geweldigen
cyclus kan maken. De Sancta Clara is no. 1 van de door J.J. Preisler gegraveerde
reeks.

P.P. RUBENS: Sancta Barbara.
(Ashmolean Museum, Oxford).

4). Sancta Barbara. - Geheel in dezelfde techniek uitgevoerd als het vorige schetsje,
is deze Sinte Barbara stellig superieur. De martelaarspalm in de hand, vlucht de
heilige naar een toren, die links even is geschetst; haar achtervolger ziet men rechts.
De beweging der vlucht is prachtig aangegeven; de wind speelt in de plooien van
het kleed, van den sluier, en doet ze golven in vlugge voluten. Eigenaardig is de
behandeling van het hoofd der heilige: de verlichting komt van beneden; de lichtdeelen
zijn met wit aangegeven; voor de schaduw-
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deelen is het vale paneel eenvoudig bloot gelaten, en de omtrek met een paar
penseelstreken aangeduid; ondanks deze uiterst rudimentaire middelen staat alles
volkomen op zijn plaats, is er relief, licht, beweging, leven in die figuur; alleen
Rubens is tot zulk mirakel in staat.

P.P. RUBENS: De Annunciatie.
(Ashmolean Museum, Oxford).

Een meer uitgewerkte schets, in kleur, van dit onderwerp bevindt zich in de galerij
te Dulwich. Het definitieve schilderij kennen we uit de teekening van J. de Wit
(Museum Plantin-Moretus) en de gravuur van J. Punt (no. 36 der reeks). Er is in de
uitvoering weinig aan veranderd; alleen is het ‘verkort’ wat verscherpt, en is de
compositie (in ovaal) wat meer uitgerekt.
5). De Annunciatie. - Dit is de schets voor een der plafonds, welke oorspronkelijk
vermeld waren in het contract voor de versiering der kerk, maar die niet werden
uitgevoerd. De behandeling is ruwer en slordiger dan in het vorige schetsje; de engel
heeft echter wel allure. Een uitvoeriger en sterk afwijkende schets van hetzelfde
onderwerp treft men aan in de Akademie te Weenen. Het motief van den engel vindt
men met zekere varianten nog elders bij Rubens weer, b.v. op een schets van een
ander stuk der Jesuïetenkerk, de H. Cecilia, eveneens in de Akademie te Weenen,
en op den Intocht van Henri IV te Parijs (uit de verz. van Lord Darnley, thans bij
Mevr. J.W. Simpson te New York; andere bewerking in de Uffizi te Florence).
6). Noach's Brandoffer. - ‘Doe ginck Noach uyt, ende syne sonen,
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ende syne huysvrouwe, ende de wyven syner sonen met hem... Ende Noach bouwde
den Heere eenen Altaer: ende hy nam van al het reyn vee, ende van al het reyn
gevogelte, ende offerde brandofferen op dien altaer’... Deze episode komt niet voor
onder de voor de Jesuïetenkerk voorgeschreven of behandelde onderwerpen, maar
de techniek van dit schetsje sluit zich zoo volkomen aan bij de drie vorige, dat het
zonder twijfel gelijktijdig is ontstaan.

P.P. RUBENS: Noach's Brandoffer.
Ashmolean Museum, Oxford).

Men weet dat het reuzenwerk dezer versieringen met verbazenden spoed werd
uitgevoerd: het contract tusschen Rubens en Pater Tirinus werd op 29 Maart 1620
afgesloten, en de 39 schilderijen moesten hetzelfde jaar klaar zijn! Natuurlijk werd
de zaak vóor de onderteekening van het officieele contract in den breede besproken
tusschen Rubens en de Eerwaarde Paters, waarmee de kunstenaar sedert lang de beste
betrekkingen onderhield; en ik stel me voor, dat Rubens in zijn ijver om er vaart
achter te zetten, de hand al aan het werk zal hebben geslagen, eer alles definitief was
vastgesteld. Toen hij de Oxfordsche schetsjes ontwierp, waren hem de juiste maten
blijkbaar ook nog niet bekend, daar hij de composities later uitrekte om ze in de
lijsten te doen passen; zoo ook kan hij een onderwerp hebben geschetst, dat naderhand
werd verworpen. Een andere bewerking van dit thema is
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mij bij Rubens niet bekend; het schetsje heeft daarom wel belang, al is het uiterst
sommair van behandeling.

(*)
P.P. RUBENS (gegraveerd door THEOD. VAN THULDEN): Portiek der Keizers.
(Uit de Pompa Introitus etc.).
(*) Standbeeld van Keizer Maximiliaan.

7). Keizer Maximiliaan. - Deze prachtige schets is geheel met het penseel geteekend
in bister op het geelachtige paneel. De vingers der rechterhand en de scepter zijn
even met wat bleekrood beschaduwd; een zeer dun vlekje rose-rood is op den
achtergrond rechts naast het hoofd gezet, als om een toon aan te geven; hier en daar,
op het harnas enz., enkele geelwitte blinklichten.
Het is een nobele, grootsche verschijning, waarin de meester waarlijk de majesteit
van den laatsten Caesar der middeleeuwen heeft gesymboliseerd. Men denkt
onwillekeurig aan Leys' vorstenfiguren in het Antwerpsche stadhuis; en toch is er
wel geen grooter contrast denkbaar dan tusschen dezen gewild-archaïseerenden,
negentiend' eeuwschen ziener, en den barokken Rubens, die zoo geheel opging in
het bewogen leven van zijn tijd. Maar Rubens is méer dan men gaarne gelooft, en
het is hem een spel om, wie hem met eenigen ernst bestudeert, telkens weer met
nieuwe aspecten van zijn genie te verrassen.
Deze schets werd gemaakt voor de geweldige reeks stadsversieringen, te Antwerpen
opgericht ter eere van de Blijde Intrede van den Kardi-
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P.P. RUBENS: Keizer Maximiliaan.
(Ashmolean Museum, Oxford).
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naal-Infant Ferdinand. Het is één der twaalf keizerfiguren van het ‘Porticus Cesarea
Austriaca’ dat op de Meir werd opgericht, en wel het zesde in de rij(1). De schets
draagt dan ook, bovenaan, gedeeltelijk onleesbaar, maar in Rubens' eigen handschrift,
de woorden: Maximilianus primus No 6. Zes andere figuren van Keizers voor hetzelfde
werk treft men aan in de Ermitage, twee andere in het Suermondt-Museum te Aken.
Deze schetsen vertoonen echter een opvallend verschil met die van Oxford; de figuren
staan er in eene nis, op een voetstuk, waarop de naam van den Keizer door eene
andere hand is geschreven. Ze schijnen minder fraai dan het Oxfordsche. Wellicht
ligt de verklaring van dit verschil in het feit, dat men eerst voornemens was, de
keizersfiguren eenvoudig op doek, als standbeelden in nissen te schilderen. Later
besloot men echter, de figuren als echte standbeelden, volgens Rubens' ontwerpen,
door verschillende beeldhouwers in witten steen te laten beitelen en te vergulden(2).
De schetsen in de Ermitage en te Aken waren blijkbaar bedoeld als modellen voor
de uitvoering in schilderwerk; de schets te Oxford was een model voor den
beeldhouwer, waarbij een geschilderde nis niet te pas kwam, daar de beelden los
onder de open portiek geplaatst werden. Terloops weze opgemerkt, dat de twee
zittende figuren van Maximiliaan en Karel V in de Akademie te Weenen, niet
behooren tot de portiek, zooals bij Rooses vermeld wordt, maar tot de voorzijde van
den praalboog ter eere van Philippus.
7). Landschap met Toren. - Romantisch doet dit landschapje aan, met den eenzamen
toren, de gewelfde brug, het met lage boomen en struiken begroeide land, dat zich,
onder een bewogen avondhemel, glooiend naar een verren horizont uitstrekt. Een
tooneel voor een verhaal van Hoffmann of Poe. In dien toren knagen de ratten, piepen
de vledermuizen; dat water spiegelt geheimzinnig; dadelijk wordt het donker, en
reeds loeren de verschrikkingen op den verdwaalden wandelaar...
Het stukje is bijna geheel als grisaille behandeld; donkerbruin, geel, grijs,
grijsgroen, zijn de overheerschende tonen. Het weêr is buiïg; zeker heeft het pas
geregend; maar vóor zij achter de kim verdwijnt, breekt de bleeke zonneschijf nog
even door de dreigendgrijze wolken, waarachter gele lichten flitsen; haar valsche
schijn werpt

(1) Vgl. de gravuren van Theod. van Thulden in de Pompa Introitus honori serenissimi principis
Ferdinandi, etc. Antwerpen, 1641, p. 43, 51, 65.
(2) ROOSES, L'OEuvre de Rubens. III, p. 305-307.
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lange, donkere schaduwen, of ontsteekt vluchtige schitterpunten op het water en op
het vochtig gebladerte; hooger op is de hemel bleekblauw, overgaande in grijs.

P.P. RUBENS: Het Tornooi.
(Phot. Alinari, Florence).
(Louvre Parijs).

Een geheel analoog schetsje bevindt zich in het Kaiser-Friedrich Museum te
Berlijn(1). Op het eerste gezicht kan men meenen, dat het eene een copie of repliek
van het andere is; bij nader toezien blijkt dit echter niet het geval. In beide stukken
is het behandelde tooneel identiek hetzelfde, maar stond de schilder niet op hetzelfde
gezichtspunt; dit blijkt met mathematische zekerheid uit de perspectief, al is het
verschil gering; de onderlinge verhouding van toren en brug verschilt. Rubens heeft
dus, blijkbaar kort achtereen, tweemaal hetzelfde onderwerp geschetst, op een afstand
van enkele passen; en zoo ik tusschen beide bewerkingen te kiezen had, zou ik
waarschijnlijk aan de Oxfordsche de voorkeur geven.
Het motief werd door Rubens gebruikt in het Tornooi van den Louvre; het
gezichtspunt is daar hetzelfde als in de schets te Berlijn; echter is in den Louvre de
compositie aanzienlijk uitgebreid, vooral rechts en beneden, om ruimte te verleenen
aan de geharnaste, kamp-

(1) Eveneens uit Engeland herkomstig. (Verz. Lord Francis Pelham Clinton-Hope).
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P.P. RUBENS: Landschap met Toren.
(Ashmolean Museum, Oxford).
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P.P. RUBENS: Landschap met Hofstede.
(Ashmolean Museum, Oxford).
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vechtende ridders. Een repliek van dit Tornooi, waaraan ik evenmin als Friedländer(1)
gelooven kan, bevindt zich in privaatbezit te Brussel(2).
Rubens schilderde deze stukken op zijn buitengoed, dus in de vijf laatste jaren van
zijn leven. Wat we hier zien, is de ‘groote Motte, ende den grooten hooghen
vierkantighen Thoren in 't midden van deselve Motte rontomme syne Vyvers
gheleghen.’ Op het Tornooi van den Louvre zien we, rechts van den toren, ook ‘de
Hof-stadt met de groote steene Huysinghen ende andere schoone Edificien in forme
van een Casteel daarop staende, met den Hof, Boomgaert, Fruytboomen, optreckende
Brugghe’ etc.(3).
Belangwekkend is het, na te gaan, hoe de omgeving op het gemoed van den
nieuwen kasteelheer inwerkte; rondwandelende in zijn domein, gevoelde ook hij het
‘Erwachen heiterer Empfindungen bey der Ankunft auf dem Lande,’ en hij noteerde
zijne indrukken in tal van heerlijk-frissche landschapstudies; maar bij een romantisch
gegeven als in de schetsjes te Oxford en te Berlijn, vergenoegt hij zich niet met een
simpelen natuur-indruk; hij gaat aan het fantaseeren, roept tooneelen op, waarvan in
zijne verbeelding dit middeleeuwsche slot eenmaal getuige was, en weldra geeft hij
ons het bewogen visioen van een steekspel, waar de lansen geveld zijn, de harnassen
kletteren, de trompetten schallen, de rossen steigeren en snuiven.
9). Landschap met Hofstede. - Zonder twijfel in dezelfde omgeving en in denzelfden
tijd ontstaan, spreekt uit dit landschap een geheel andere stemming; hier heerscht
landelijke rust en vrede, hier is de kunstenaar geheel opgegaan in bewondering voor
de natuur in al haar eenvoud. De schildering is geheel doorschijnend. De hellende
voorgrond, links, heeft rose-roodachtige partijen, zooals alleen de stoutmoedigste
‘impressionisten’ die zouden durven gebruiken. Een waterplas vooraan, en een
stroomend beekje verderop zijn aangeduid met wat grijs, wat bruin en wat witte
schittervlekjes; de boomen zijn gepointilleerd, groenig of bruinig, en werpen harde
schaduwen; verderop strekt zich een gelig land uit, en aan de kim ziet men blauwige
heuvelen. De hemel, waarin zeer laag de bleeke zonneschijf staat, is zeer licht en
doorschijnend, met rose-achtige en grijsblauwe tinten. Vooraan rechts, op een steen,
bijna onzichtbaar in de schaduw, zit een

(1) Repertorium für Kunstwissenschaft, XXXIII, p. 383.
(2) Afgeb. in Trésor de l'Art belge au 17e siècle. Bruxelles, 1912. t. I, pl. LII.
(3) Plakbrief der op 13 October 1682 openbaar geveilde Heerlijkheid van Steen (Rubens-Bulletijn,
V, p. 149).
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herder, wiens schaapjes verderop grazen, en bespeelt de schalmei... Het geheel doet
me denken aan zekere landschapjes van Adriaen Brouwer. Mij is geen schilderij van
Rubens bekend, waarin deze schets werd gebruikt. Een meer uitgebreid en meer
bewogen landschap, dat hiermee geene directe overeenkomst vertoont, maar in den
geest wel met dit stukje verwant is, bevindt zich in de verzameling J.G. Johnson te
Philadelphia(1).
10). St. Augustinus. - Als een vlam schittert de figuur van den heilige op den donkeren
achtergrond, in een rijke harmonie van goud, zwart en rood. Goud zijn mijter en
kromstaf, goudbrokaat de breedgeplooide pluviale, zwart het onderkleed, rood de
voering van mantel en mijter en het brandende hart. Met de eenvoudigste middelen
is dit krachtige effect verkregen; met delicate, lichtbruine penseelstreken is de figuur
op het overal doorschemerende paneel geteekend, en vervolgens is die teekening
gekleurd of liever getint met dunne, doorschijnende verf: hevige schamplichten
spelen op het metaal, op de kreukende plooien van het goudweefsel. Men voelt dat
het geheel uit één stuk is uitgegoten, als een vlugge maar prachtige notatie, waarin
men heel Rubens wedervihdt, zonder bijwerk van leerlingen of helpers.
Uiterlijke gegevens om dit stukje te dateeren zijn mij niet bekend; schilderwijze
en kleurenharmonie wijzen echter op de laatste jaren van den meester, wiens heele
kunstenaarsloopbaan een geleidelijke stijging was. In 1637/39 leverde hij een
Augustinus voor de Augustijnenkerk te Praag; compositie, opvatting en uitvoering
van dit atelierwerk verschillen merkelijk met deze schets, welke echter een eerste
ontwerp voor dit stuk kan zijn.
(Wordt voortgezet).
P. BUSCHMANN.

(1) Afgeb. door W. VALENTINER, Gemälde des Rubens in Amerika. (Zeitschrift für bildende
Künst, N.F. XXIII, p. 270).
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H. Heyenbrock, schilder van het zwarte land
IK vluchtte den oorlog, de bommen, de zoo terecht gevreesde afpersingen. Ik werd
meegesleept met den deerniswekkenden stroom van menschen, die zich, acht dagen
lang, in October 1914, over Noord-Brabant en Zeeland, over het gastvrije Holland
uitstortte. Ik vond ten slotte voor de mijnen het rustige onderdak, de veilige haven
in het gezonde Gooiland, het land van schilders en dichters, waar purperen heiden
zich uitstrekken, waar de herfst goud en vuur doet schitteren in de bosschen. Ik
herinnerde mij dan een Hollandsch schilder, dien ik had ontmoet in mijn land, in den
Borinage; dit zwarte rijk van ijzer en steenkool was zijn gebied; herhaaldelijk had
hij er vertoefd, en kende er, beter dan ik, zekere treffende hoekjes van. De weg van
den Brink van Laren, tot Blaricum is niet heel lang, en weldra bevond ik mij in
Heyenbrock's atelier, en was gelukkig zijn werk beter te leeren kennen dan door de
fotografieën, welke mij reeds zeer hadden geïnteresseerd.
En die landelijke woning, gedeeltelijk door den kunstenaar zelf gebouwd, bevatte
schilderijen, groote pastelstudies enz., waarin ik als het ware een atmosfeer van strijd
en oorlog wedervond; de menschen worstelen er als titans tegen de wederspannige
stof; zij overweldigen de krachten der natuur, smelten het staal, blazen het glas, en,
volgens het woord van den dichter(1) ‘recréent le monde d'après une autre volonté.’
Is het niet eigenaardig dat die schilder, wiens geest voortdurend vervuld is met de
ontzaglijke visioenen uit de ijzergieterijen van Westfalen of van het Luikerland, mijnwerkers schildert, hoogovens, glas-

(1) Emile Verhaeren.
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blazerijen, te midden van het Gooi, waar zoovele schilders hun landelijke motieven
kwamen zoeken? De streek is gezond en rustig: Heyenbrock vertoeft er gaarne in
den winter, in de lente, of in den herfst; maar hij verdwijnt wanneer er tango gedanst
wordt - want in Augustus danst men er tango!
Spreek Heyenbrock niet over die interieurtjes, waar hetzelfde boerenvrouwtje
sedert een halve eeuw aardappelen schilt in een zonnestraal, die precies op 't goede
oogenblik door 't venster schijnt, - over die troep schaapjes, die Mauve in de mode
bracht (de kwade tongen beweren, dat de Larensche schilders op eigen kosten een
schaapherder met kudde onderhouden, opdat het schilderachtige motief niet verloren
zou gaan)... Heyenbrock wil van dit alles niet weten. Hij is geheel verdiept in zijn
epos van ijzer en vuur. Dit alleen boezemt hem belang in.
Met enkele, nog al te zeldzame kunstenaars, heeft deze schilder een der groote
waarheden van onzen tijd ontdekt. Zeker, het is vrij goedkoop om uit de hoogte neer
te zien op vaak behandelde onderwerpen; immers komt het alleen op de interpretatie
aan. Een landelijk tooneel in een prachtig licht, is een actueele schoonheid, omdat
ze van alle tijden is, omdat het de schoonheid is van het aangezicht der aarde. Maar
de schilders, de etsers, de beeldhouwers der nieuwe tijden meenen, dat men niet
eeuwig en altijd dezelfde kaas, naast dezelfde half geledigde flesch behoeft te
schilderen, niet altijd hetzelfde ‘pittoreske’ watertje, dezelfde schaapjes of denzelfden
heer in gekleede jas met 'n lintje. Zij openbaren ons een nieuwe schoonheid. Volgens
het woord van Hugo over Baudelaire spannen zij nieuwe snaren op de harp. Zij doen
ons een nieuwe rilling gevoelen. Een Van Gogh in zijn eersten tijd, een Constantin
Meunier met een geniale synthetische kracht, een Carrière, - die echter maar schetsen
uitvoerde - een Pennell, een Brangwyn, een Maxime Luce, een Steinlen, een Adler,
een Gaston Prunier, en de Walen Maréchal, Rassenfosse en de jongere Pierre Paulus,
hebben de sombere grootheid beseft van die helsche tooneelen, van die zoo moderne
nijverheidssteden, van die landschappen door menschelijke kracht geschapen, welke
een absurde conventie als noodzakelijk leelijk beschouwt.
Deze eeuw der machine, der ‘Villes tentaculaires’, der bonte wereldhavens, der
daverende fabrieken, deze eeuw der luchtvaart, van den industrieelen strijd, waar de
rhythmus van het leven is versneld - heeft hare dichters gevonden: een Whitman,
een Zola, een Verhaeren en zooveel jongeren, die zelfs een ‘school’ wilden stichten
tot verheerlijking der nieuwe schoonheid, door Emerson voorspeld.
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H. HEYENBROCK Het slaktappen aan den hoogoven.

Heyenbrock's lievelingsboek is die Voice of the machines, an introduction to the
20th century van den Amerikaan Gerard Stanley Lee. Dit boek is hem als een bijbel,
een lyrisch evangelie van onze industrieele beschaving. Men leest er ieder oogenblik
paragrafen als de volgende, van buitengewoon relief:
‘The word beautiful in 1909 is no longer shut in with its ancient
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rim of hills, or with a show of sunsets, or with bouquets and doilies and song of birds.
If a hill is beautiful, so is the locomotive that conquers the hill.’

H. HEYENBROCK: Parkhaven, Rotterdam.

En elders:
‘The poet of the new mouvement shall not be discovered talking with the doctors,
or defining are in the schools, nor shall he be seen at first by peeren in books. The
passer-by shall see him, perhaps, through the door of a foundry at night, a lurid figure
there, bent with labor and humbled with labor, but with the fire from the heart of the
earth playing upon his face. His hands - innocent of the ink of poets, of the mere
outside of things, shall be beautiful with the grasp of the thing called life - with the
grim, silent, patient creating of life.’
Frederik van Eeden schreef over Heyenbrock, in Op de Hoogte:
‘Hij ziet de fabriek, de mijn als een geheel, een groot imposant verschijnsel met
diepe beteekenis. Hij is niet los van het algemeen menschelijke. Het wreede,
menschenofferende van mijnen en fabrieken ontgaat hem niet. Wij blijven het zien
en gevoelen. Maar hij stelt ons op zulk een afstand, dat wij het waarnemen als een
machtig geheel en dat wij tegelijk ook emoties van ontzag, verheffing en bewondering
ondergaan.’
Waar de grootindustrie den werkman niet verplettert of doet ver-
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H. HEYENBROCK: Het bouwen van Hoogovens, Lotharingen.
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kwijnen, schept zij soms een nieuw ras, dat zoo sterk en schoon is als de discobolen
der oudheid. Ik denk aan zekere mijnwerkers, zekere ‘tapeurs à la veine,’ aan de
‘Hiercheuse’ van Meunier, die in de duisternissen nederdaalt met een roos in den
mond....
Heyenbrock heeft grondige technische studies gedaan, ten einde de waarheid
dichter te kunnen naderen, en in de bewustheid dat zonder waarheid geen poëzie
bestaan kan. Wat ons hij hem aantrekt is, dat hij groot ziet, dat hij niet slechts de
kleur van een vlam, het gebaar van een zwoeger, de bouw van een machine weergeeft,
maar ook en vooral de beweging, de atmosfeer, ‘l'âme collective et anonyme d'une
usine.’ De industrie, heeft hij zeer juist gezegd, is het groote kerkhof der onbekenden.
Men denke, inderdaad, aan den schat van krachtsinspanning, van onderzoek, van
menschenlevens die noodzakelijk is, om zooveel technische volmaaktheid te bereiken.
Vandaar het streven naar synthese dat hem eigen is; zoo vertoont hij ons zonder
‘peuteren’ dit bedrijvige werkvolk, dat zich als dwergen rond de reuzenmachines
beweegt.
Men heeft Heyenbrock soms zekere gebreken van teekening verweten, en er op
gewezen dat zijn tonaliteit al te egaal is. Maar dat hij thans den vorm meester is, en
met alle noodige fijnheid weet te nuanceeren, kan blijken uit zijn groote, van leven
en beweging overvloeiende composities, welke hem onlangs door de Rotterdamsche
haven werden geïnspireerd.
Zooals men begrijpen kan, is Heyenbrock niet onverschillig gebleven voor de
buitengewone industrieele ontwikkeling en de economische bedrijvigheid van zijn
land.
In het land der vaarten en der tulpen, der windmolens en der polders, dat de
Amerikanen symboliseeren door een Volendamschen visscher op witte klompen, die
zijn lange pijp rookt, is een Zwart Land in wording. Ik denk aan Tilburg en Enschedé,
aan de zagerijen van Zaandam, aan de glasfabrieken van Maassluis, aan heel dit
industrieele Holland waaraan de nieuwe Limburgsche koolmijnen een ontzaglijke
ontwikkeling beloven. Heyenbrock zal de dichter van dit nieuwe Nederland zijn. Hij
is een der belangrijkste vertegenwoordigers der nieuwe kunst, die de futuristen
schijnen vermoed te hebben, maar die ze slechts in krankzinnige raadsels weten uit
te drukken, - een kunst die symboliseeren en verheerlijken wil de inspanning der
moderne tijden, door Walt Whitman de eeuw van het onvolbrachte genoemd.
LOUIS PIÉRARD.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Amsterdam
Moderne kunst. Stedelijk Museum.
Langen tijd scheen het of Vincent van Gogh in de nieuwere kunstgeschiedenis
eenzaam zou blijven staan als een ‘zonderling’, als een verdwaalde, een vreemdeling,
in het schilderend Holland met zijn prachtige op degelijke gronden gevestigde traditie,
vanaf de Van Eycken over Rembrandt tot Israëls en de Marissen. Toen verscheen
Toorop, een phantast niet minder dan Van Gogh, geestelijk nog rijker, toegerust met
verwonderlijke technische gaven in velerlei richting. De kunst van Van Gogh, naar
den gevoelsinhoud gemeenschap toonend met een nieuwe democratie, naar den vorm
evenwel de eigendunkelijkheid zelf van een gebroken genie, scheen buiten hem geen
toekomst te hebben. Toorop maakte wel enkele handgrepen van Vincent tot de zijne,
nam in zijn ziel, behalve zooveel meer, ook Van Goghsche ideeën op, - maar van
een schoolvorming bleek niets. Integendeel, Van Gogh bleef in verloop van tijd hoe
langer zoo meer een in onze Hollandsche dreven eenzaam verdoolde, een genie ten
slotte verbijsterd door de wanhoop van onvervulde droomen. Slechts in enkele
Fransche kunstenaarskringen scheen hij navolgers te hebben. Toorop echter ontplooide
hoe langer hoe rijker zijne veelsoortige schoonheden voor de verbaasde oogen der
toeschouwers, verbond zijn schilderdroomen met het symbolisch en allegorisch
catholicisme, zoekend naar de vormen om in veelal decoratieven zin zijn droomen
te verwezenlijken in de architectuur.
Daarmee scheen 't gedaan. De Haagsche en Amsterdamsche scholen vierden haar
rijken nabloei in een zeer groot aantal talenten. Het eigenlijke genie liet op zich
wachten ....
En nu, sinds enkele jaren kwamen van Italië en Frankrijk, met veel gerucht, de
futuristen en cubisten, een ‘naam’ kant en klaar scheppend vóór en aléér hun kunst
zich baan kon breken. Leuzen en strijdkreten overstemmen nóg het gerucht der
werkelijke daden. Zoekend naar de formule, die de traditie of school moest vervangen
- de idee toch moet een vorm hebben -, zocht de eene richting het in de toekomst
eener absoluut vrije visionaire verbeelding, de andere richting in de modernste
ideeënrijke uitwerking van de oudste technieken (b.v. mozaïek). De richtingen
intusschen verwarden zich in elkaar, en schijnen alleen toekomst te hebben in
decoratieven zin, behalve bij zeer weinige kunstenaars, die bij de gratie van hun
kunstgenie zich alles mogen veroorloven, omdat zij, ondanks hun vele mistastingen,
telkens wonderlijke vondsten als schoonheden te voorschijn brengen. Zoo iemand
is Fauconnier, en tot zoo iemand schijnt zich ook Schelfhout te ontwikkelen.
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En nu schijnt het, dat te midden van al dien drang, naar het ‘nooit geziene’ - het
streven van den moderne -, toch de behoefte gevoeld wordt naar den Meester, het
Voorbeeld. Vincent van Gogh roepen zij op, om met zijn kunst voor hén te getuigen,
en eenige uitingen van Toorop's kunst verschijnen hun
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als het paradigmatische bij uitstek. Zij zijn de ‘Eereleden’ en komen als koningen te
gast.
Zoo is er dus toch een traditie en is er een ideëele school. Van de ruim honderd
werken van Schelfhorst zijn meerdere ideëel beïnvloed door Toorop. Zouden ooit
Le Musique, Le Philosophe, Le Martyre aanschijn hebben gekregen zonder de
expressionistische idee-kunst van Toorop? Doch men zou Schelfhout miskennen
indien men hem voor een onoorspronkelijk talent hield. Integendeel is hij een sterke
zelfstandige geest, die veel kunst van veel tijden in zich heeft opgenomen en nu met
grooten scheppingsdrang en werkkracht buitengewoon belangwekkend werk laat
zien. Zijn landschap-etsen spreken tot allen en zijn ideeën-rijke figuren hebben tot
enkelen ook iets buitengewoons te zeggen.
Ook Leo Gestel maakt een belangwekkenden ontwikkelingstijd door. Wij denken
aan zijn Belgisch werk. In zijn bloemstukken is phantasie en praal van vorm en kleur,
nu en dan met ongemeen decoratieven zin.
Jan Sluyters vermag ons wel te overtuigen door kunnen, evenwel nog niet door
kunst. En Mondriaan is nog aan zijn praeludium van rechthoekige vakjes als van
verweerde muren. Zijn psychisch licht straalt nog onder de korenmaat.
De alomtegenwoordige Le Fauconnier wordt elders gekarakteriseerd.
J.C. van Epen stelt eenige ontwerpen van buitenhuizen ten toon.

Le Fauconnier. Gebouw mij tot bevordering der bouwkunst.
Le Fauconnier wórstelt nog met de twee elementen vorm en inhoud. Zijn strijd is
die der moderne romantiek, welke vooral belangwekkend is, omdat deze heroïsch
is, en in het dramatische ontknoopingspunt zoowel schijnt te neigen naar een nederlaag
als zich te verheffen tot eene overwinning. Inhoud van gevoel en vorm van verbeelding
voeren tot een tragisch conflict in dezen modernen geest, omdat deze tijd een
overgangstijd is. Het standpunt der Modernen is wankelbaar, hun houding...
onhoudbaar. Zij blikken in de moderne ‘phase’ zoowel naar het verleden (cubisme)
als naar de toekomst (futurisme). Deze richtingen loopen niet zoo uiteen als de
partijgangers zich wel inbeelden. Gelijk de heilstaat zoowel in het verleden als in
de toekomst schijnt te liggen, en de vormverbeelding zich de cubistische handboeien
aanbindt, terwijl de gevoelsinhoud zich in futuristische losbandigheid wil uiten, is
de moderne phase zoo onvast, dat in haren overgang elk oogenblik de vrijheid,
eenzijdig als willekeur beschouwd, zich verkeert in dwingende vormen, die dan ten
slotte in decoratieve toepasselijkheid een doel bereikt. Waar symbool en ideaal de
twee eeuwige aesthetische categorieën vertegenwoordigen, welke zich in de
romantische schoonheid opheffen tot eene hoogere eenheid, doch waar juist die
poging tot die verheffing tot allerlei evenwichtsverstoringen leidt en zoo tot strijd,
vooral op het wankele standpunt der moderniteit, daar moet het schouwspel van dien
strijd in de kunst van een Le Fauconnier vanzelf buitengewoon belangwekkend zijn.
Men kent zijne theorie en men kent zijne practijk b.v. in Le Chasseur. Ernst én,
wellicht onbewuste of onderbewuste, mystificatie riepen wanstaltige wezenlijkheden
te voorschijn, doch hoe meer de onbluschbare werkelijkheidszin zich van dezen
bekwamen kleurmenger en vormgever meester maakte, hoe meer het impressionisme
deze kunst weer beheerschte. Het expressionisme van portretten, figuurstukken en
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lijn- en vlak-phantasieën is de uiting der willekeur van den vormgever, het
impressionisme van stillevens en landschappen is een zich overgeven aan de
gevoelsmacht van den kleurmenger, en het streven naar evenwicht en verheffing is
de strijd om de romantische schoonheid, die in Le Fauconnier nog geenszins
volstreden is. De weg van ‘Le Chasseur’ tot het impressionistische landschap (b.v.
Zandvoort) met een zin voor het locale, beteekent evenwel een teruggang
(spiraalsgewijs?) - die aangenaam verrast; en de bloemstukken zijn wel is waar meer
om de boeiende kleurpracht dan de vormgeving bewonderenswaard. Ook hier blijkt
weer dat het ongewone nog niet buitengewoon of bovengewoon mag heeten.
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Moderne kunstkring. Keizersgr. 756.
Bij de oprichting van de ‘Moderne Kunstkring’ en bij de beschouwing der
tentoonstelling van moderne kunst in het Gemeentemuseum is reeds een kenschets
gegeven van het standpunt der modernen ten opzichte der kunstgeschiedenis. Hier
volgen eenige aan teekeningen bij het tentoongestelde in het gebouw van het nieuwste
schilder-genootschap.
Er is eene Eere-tentoonstelling van 23 schilderstukken en 8 teekeningen van
Vincent van Gogh. De zwaarmoedige dweper zal van zulk eene eere niet hebben
gedroomd. 't Is bekend werk, dat men intusschen nimmer genoeg zien kan. Zoo de
‘Slaapkamer’, vol tragische realiteitszin, belangrijk als een experiment, welke men
evenwel niet gaarne als wandversiering zal gebruiken, - geen ‘speelgoed’ dus kan
men weer eenzijdig opmerken. Gruwelijke ernst; gelijk de onvolprezen
‘Aardappeleters’ en ‘Sorrow’. - ‘Zonnebloemen’, ‘Boomgaard’ en de ‘Amandeltak’
geven weer andere hemelstreken van Vincent's ‘paysages de l'âme’ te zien.
Van Toorop de ‘Dante’ der Inferno en de ‘Vluchtelingen’.
Wat Le Fauconnier betreft, die hier 16 zeer verschillende werken toont, verwijzen
we naar onze karakteristiek van zijn werk in't gebouw van de Mij voor Bouwkunst.
Het werk is het best waar zijn vormgeving en voortreffelijken kleurzin zich min of
meer schikken naar de kunsthistorische eischen. Zie ‘Bloemen en Vruchten’ (42),
‘Cactus’ (43), ‘Anemonen’, de ‘Zee bij Zandvoort’.
Petrus Alma schikt zich ook naar decoratieve eischen, zelfs in ‘Vrouwenkopje’
(hout). Het ‘Lezend Meisje’ lijkt op borduurwerk, terwijl meerdere werken, b.v.
‘Stilleven’ (41) vragen om uitvoering in gebrand glas.
H.F. ten Holt, een ongemeen talent met groote visionaire kracht, zou in
muurschildering wellicht voldoening vinden.
Conrad Kickert, te veel miskend, toont veel kleurzin in de stillevens ‘Het roode
tapijt’ en ‘De blauwe Doek’ (60 en 61) en in ‘Hoeve te Veere’ (69).
Petrus Lau bereikt hier en daar het monumentale; zie het ‘Witte Paard’. Zijn
kleurgevoel is ook zeer sterk in de ‘Vanenburgerbeek’ (77).
J. Baedecke heeft zich nog uit den Egyptisch-Assyriologischen achtergrond te
ontworstelen.
J. Verhoeven's werk heeft een paar stillevens, die vermelding verdienen.
J.G. Weyand zit nog wat vast aan cubistisch maniërisme, doch zijn ‘Graflegging’
(87) is toch van magistrale vormkracht. Waar is het gebouw, dat zulke verbeeldingen
- ik denk ook aan Ten Holt's ‘Vlucht naar Egypte’ (58) - op zijn plafond en muren
een plaats geeft?
Ettelijke oude Chineesche keramische werken (uit de verzameling van A. Vecht
en Co.) bieden in de zalen en kamers van het patricische gebouw, te midden van het
moderne, rustpunten voor oog en verbeelding.
Wij erkennen gaarne, dat het Amsterdamsche kunstleven door dezen Modernen
Kunstkring is verrijkt. Men heeft voor deze tentoonstelling zijn best gedaan en slechts
het beste getoond wat ter beschikking was. Wij hopen evenwel dat men zijn best zal
blijven doen dit streven flink te houden op of bóven Amsterdamsch peil.
D.B.
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Rik Wouters.
HET toeval heeft gewild, dat de golf van ellende die van uit België over ons land
kwam, toch ook wat goeds bracht: de blijde kunst van een jong, krachtig kunstenaar.
In Amsterdam zagen wij werken van den Belgischen beeldhouwer-schilder Rik
Wouters. Door zijn teekeningen, in het Prentenkabinet van 's Rijks Museum ten toon
gesteld, door zijn schilderijen en beeldhouwwerken in het Stedelijk museum, kunnen
wij ons een vrijwel volledig denkbeeld vormen van zijn talent. Ik vermoed, dat dit
talent in Holland naast veel bewondering toch ook bevreemding zal wekken, want
het publiek is slecht voorbereid het te waardeeren. De waarheid is, dat men de groote
aesthelische stroomingen op het gebied der beeldende kunsten in het laatst der 19de
eeuw en in het begin der 20ste niet heeft gevolgd, dat men nog nagenoeg uitsluitend
onder de suggestie van de Haagsche school leeft, die met haar nationale eigenschappen
toch in wezen een zelfde verschijnsel was als de veertig jaar vroeger ontstane Barbizon
school. Voor hetgeen het internationale leven later voortbracht bleef het publiek
blind. Van de Fransche impressionisten bemerkten wij hier heel weinig, al had de
Hollander Jongkind aan hun streven mede een stoot gegeven; een enkele pointillist,
als Hart Nibbrig, die, wat betreft de technische behandeling, de bijkans academische
richting der school vertegenwoordigde, was zeker niet in staat ons publiek voor de
meer levendige prestaties te winnen. Alles wat Cézanne en Gauguin voor de moderne
aesthetiek gedaan hebben bleef hier onbekend, zoodat ook wederom latere
consequenties van hun kunst, welke bij voorbeeld de cubisten zoo nu en dan op onze
tentoonstellingen laten zien, niet anders dan onredelijke verbazing wekken. En zoo
is het dan ook niet te verwachten, dat men zich rekenschap zal kunnen geven van
het toch zeer normale in de verschijning van Wouters' werk. Ik denk
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voorloopig alleen aan zijn teekeningen en schilderijen, want hoe weinigen
interesseeren zich in ons land voor beeldhouwkunst. Zijn plastiek zal allicht niets
dan verwarring in de hoofden stichten.

RIK WOUTERS: Houding.

Wouters, als schilder, stamt af in rechte lijn van den Belgischen kunstenaar Ensor,
van Renoir en de zijnen en van Cézanne. Liever gezegd, zijn werk is verantwoord,
wanneer wij de kunst van genen als aesthetisch verschijnsel in onze gedachten laten
doorwerken. Het ontleden van de kleur der divisionisten is bij Wouters voorondersteld,
maar het wetenschappelijk zoeken naar effecten, steunende op de werking van
complementaire kleuren, werd nagelaten, zou ook niet passen in zijn spontaan willen.
Wouters werkt liefst met de drie primaire kleuren die hij in zijn schilderijen en
aquarellen gaarne met groote vlekken, wijd uit elkaar op het papier brengt; de kleuren
mengen zich niet voor het oog, blijven zich zuiver en zelfstandig handhaven. Zij
worden hem gesuggereerd door de tinten in de natuur, maar voor hem krijgt dan
dikwijls één dier tinten een domineerende rol te spelen, zoodat heel het geziene als
het ware er in gestemd wordt. Zoo de toeschouwer zich nu maar even rekenschap
wil geven, dat hij allerminst naturalistisch wil schilderen, dat eene voorstelling in
rood en blauw niet minder redelijk is dan eene voorstelling in zwart, in sepia of in
bistre, dan zal hij zich wellicht over het ongewone van Wouters' opvatting kunnen
heenzetten.
Met Cézanne huldigt hij het beginsel, dat een schilderij in de eerste plaats een vlak
doek moet zijn dat op den toeschouwer behagelijk inwerkt door het harmonische der
kleuren-compositie, compositie waarvoor de schilder het motief in de natuur heeft
gevonden, maar die niet een min of meer getrouwe afbeelding van de natuur behoeft
te zijn. Nog meer dan Cézanne is Wouters er op bedacht zijn plans zeer
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weinig te laten wijken, te wonderlijker omdat hij beeldhouwer is en hij zijn vormen
toch zeer plastisch ziet. Ik zou willen zeggen, dat hij in laag reliëf werkt en nooit
meer dan met drie plans, waarvan hij dan vóór- en achterplan gelijkelijk ondergeschikt
in kleurwaarde houdt, ten einde het overmatige vóórspringen of wijken te mijden en
ten einde tevens de middenpartij aan het vlak van het doek te binden. Op een wand
gehangen naast een teekening of schilderij uit onze Haagsche school bij voorbeeld,
doet een werk van Wouters bij eersten aanblik, als een mooie tapisserie, als eene
aangename maar overigens weinig zeggende kleuren-combinatie. Bij nader
beschouwen ontwikkelt zich dan, in zelfs zeer vast geteekende vormen, eene
voorstelling van binnenhuis, figuurstuk, landschap of stilleven, welke ons in
bijzondere stemmingen vermogen te brengen. Die stemmingen gaan van het exuberant
juichende tot het gedempt sombere. Voor de vroolijke zon-belichte middaguren, voor
de rose schijnsels van vroege avonden, wanneer de zon zich naar den horizont begint
te neigen, is het eenvoudige palet van den schilder al bijzonder geschikt, niettemin
biedt het voor de bewogen luchten en boomgroepen in zijn diepe blauwe en paarse
scalas verrassende dramatische effecten. Het gelukkigst en het rijkst schijnt Wouters
zich te gevoelen in zijn rosse oranje-bruine najaarslandschappen, maar ook blijkt hij
genoeg lenigheid van kijk te bezitten om, toen hij in Nederland geïnterneerd werd,
uit onze zwaar drukkende luchten, uit onze klein-burgerlijke binnenkamers de
eigenaardige poëzie van matte tinten te halen.

RIK WOUTERS: Houding.

Hoe sterk echter de impressie welke de kunstenaar van de natuur moet gekregen
hebben ook geweest moge zijn, zijn bijzondere techniek brengt meê, dat hij aan de
persoonlijke opvatting van den toeschouwer een veel grooter marge laat dan misschien
ooit eenige kunstenaar
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vóór hem.

RIK WOUTERS: Zonnige Middag.

Nooit schijnt hij ons zijn aandoeningen te willen opdringen, hij wil ons alleen
lokken en rekent op onze intelligentie en op onze medewerking om diepere gevoelens
op te wekken. Men kan droomen voor zijn werken, zijn discrete lyriek is aanstekelijk.
En mocht het dezen pas vierendertigjarigen eens te beurt vallen een groote decoratie
te moeten uitvoeren, dan zou hij in zijn jonge onbevangenheid, met inachtneming
van de eischen ten opzichte van muurschildering gesteld, aan de door hem versierde
ruimten een wonderlijk suggestieve kracht kunnen meêgeven. Indien hij hier het
menschelijk figuur bij te pas bracht dat hij zoozeer in zijn macht heeft, dan behoefde
hij zelfs nooit zijn kwaliteit als beeldhouwer te verloochenen, hoe vaag zijn vormen
bij wijlen ook geschetst mochten zijn, wanneer hij het noodig achtte door de reliefs
de rustige werking van het vlak niet te laten storen. Hij bezit de zeldzame
zelfbeheersching zijn beeldhouwersvisie dienstbaar te kunnen maken aan zijn picturaal
verlangen. In dit opzicht is zijn kunst waarlijk een tot dusver eenig verschijnsel. Ik
denk hier, alhoewel het stuk uit den aard niet als wanddecoratie bedoeld is, in de
eerste plaats aan het zoo mooi gemodelleerd portret van den fluitist, gezet voor het
geopende raam, tegen den heerlijken achtergrond van een wijd landschap dat op zich
zelf reeds een kleuren-
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lust is van huizen en geboomte. En ik denk ook aan dat latere doek, in Holland
geschilderd: de achterover geleunde vrouw met den doorkijk op een gracht,
krachtproef van élan en van rust tevens, wonderlijke symphonie in blauw. Welk eene
ongekend schoone, levendige realiteit openbaart zich aan ons uit die doeken, waarvan
toch ook eene decoratieve kalmte uitgaat als van wandtapijten.
Hoe beeldhouwt nu deze schilder? Ook dan zet hij eene traditie voort. Zijn werken
vooronderstelt zoowel Carpeaux als Rodin, maar tevens vooronderstelt het een zeer
sterk eigen inzicht dat het na slechts weinige jaren zoekens in staat stelde belangrijke
resultaten te bereiken, oogenschijnlijk zonder veel strijd. Van het vechten met
herinneringen, zooals Rodin met de herinneringen aan de antieken en aan
Michel-Angelo kampt, is bij Wouters, dunkt mij, geen sprake. Hij is overtuigd
bewonderaar van de natuur waaraan hij zich zonder voorbehoud geeft en wat van
oudere plastiek in zijn geheugen wordt omgedragen schijnt hem geenszins te
bezwaren. Zoo verhoudt hij zich tot den naar het klassieke strevenden Maillol en
sommige Duitsche beeldhouwers gelijk hij, als schilder, zich verhoudt tot de meer
academische leerlingen van Cézanne, in hunne reactie tegen het impressionisme.
Toch is hij als beeldhouwer het impressionisme te boven; hij ziet wel duidelijk het
oogenblikkelijke van beweging en handeling, maar overweegt niet minder de werking
der volumen tot zelfstandige schoone effecten. Zijn kunst is vooralsnog zuiver
plastisch; naar uitgesproken vergeestelijking streefde hij nog niet. In zijn
mannenportretten blijkt hij niet de gespannen denker te zijn die, onder de suggestie
van een grooten voorganger, de houding van zijn modellen wat forceert tot heroïsche
figuren. Wouters is veel gemoedelijker dan Rodin, minder indrukwekkend misschien,
maar hij toont dikwijls veel hartelijker liefde. De menschen blijven onder zijne handen
genaakbaarder, al treffen zij door monumentaliteit. De kop van zijn Bruggenaar houdt
zich, door plastische verdiensten, naast de koppen van de Bourgeois de Calais, maar
is gewoon-menschelijker, zijn mond zegt dingen die niets tragisch hebben en de
eigenzinnige kop van den schilder James Ensor is bij lange na niet zoo schrikkelijk
hoog als die van den Puvis de Chavannes of van den Jean Paul Laurens, om van den
Victor Hugo en den Balzac niet te spreken. De buste van den welgedanen
letterkundige, Jules Elslander(1), is een meesterstuk van raak

(1) Afgebeeld in Onze Kunst, Mei 1913. Zie ook de afbeeldingen naar Wouters' werken in Onze
Kunst, Mei 1914.
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modelé, zonder bijgedachten. Zooals de jas ietwat slordig over de schouders hangt,
zooals het vest de bewegingen aanneemt van de borst, lijkt ons de onaesthetische
moderne kleedij een zeer aannemelijk hulsel voor dezen gemakkelijk levenden
verstandsman.
Eigenlijke vrouwenportretten ken ik niet van Wouters. Het beeld van Mevrouw
Giroux geldt meer als groote monumentale figuur in wandeltoilet dan als portret, het
physionomische van den kop is van ondergeschikt belang gehouden. - Maar wat hij
naast Rodin, die op dit gebied misschien het zuiverste en schoonste gemaakt heeft
wat hij vermocht, zou kunnen geven kan toch eenigszins worden begrepen nu hij
zulke voortreffelijke kinderportretten heeft geboetseerd. De onuitgesproken,
weifelende vormen weet hij zoo teeder weer te geven in het frissche spel van licht
en schaduw, dat men alles van hem mag verwachten, wanneer hij het bijzondere in
vrouwelijke gelaatsuitdrukking zou willen beeldhouwen.
Wel behooren de vrouwen-gestalten die hij tot dusver schiep tot zijn beste werken.
Daarin komen ontegenzeglijk zijn meest eigen hoedanigheden als plasticus het
gunstigst voor den dag: zij vermogen de schoonheid van soepele, welige vormen
streng sculpturaal, monumentaal zelfs, in gesloten compositie van lichtpakkende
reliefs te laten zien. Decoratief, dienstbaar aan een architectuur zijn die composities
niet, zij willen op zich zelven, in het vrije licht staan. Zij vragen er om van alle kanten
te kunnen worden bekeken die forsche warmlevende figuren; onder het heldere
hemellicht wenschen zij zich te bewegen, het evenwicht harer krachtige vormen te
laten bewonderen. Want hier spaart de kunstenaar niet zijn reliëf, zooals hij het in
zijn schilderijen deed; integendeel hij overdrijft, zoo het noodig is, ten einde meer
kleur, krassere tegenstellingen te geven. Een geconcentreerd spel van licht en donker
zoekt hij door zijn houdingen in plotselinge zwenkingen samen te dringen tot dichte,
rijk bewogen volumen.
Aldus meen ik, en daarom was het mij te doen, het talent van Wouters in groote
trekken te hebben laten zien. Maar ik zou toch al te onvolledig blijven indien ik niet,
naast zijn kunstenaarsgaven van meer algemeenen aard, ook nog wees op een
eigenschap van zijn intiemer wezen, die ik met het woord ‘gulheid’ het best geloof
aan te duiden. De man wiens lyrisch gevoel behoefte heeft zich te uiten in vlammende
kleuren en hevige bewegingen, toont toch ook een ruime liefde voor het welsprekend
détail. Weinigen kunnen zooals hij de energieke of weeke trekken om een mond tot
hun recht brengen, het licht laten glijden langs de golvingen van een wang en het
laten

Onze Kunst. Jaargang 15

39

RIK WOUTERS: De Fluitist.

Onze Kunst. Jaargang 15

40
vangen door het kantige van een oorschelp, die bij geen beeldhouwer een voornamer
rol schijnt te spelen in het vervolledigen, in het vatten van een kop. En wie kan beter
met breeden aanzet, met één veeg in de klei, het plooien van een kleed en de substantie
van een slof uitdrukken, zooals die past bij den lichaams-stijl van een bepaald
individu.
Heel ernstig moet zich deze kunstenaar in het wezen van anderen kunnen invoelen,
om zoo juist alle uiterlijkheden welke de physionomie van een persoonlijkheid
opbouwen tot een synthese te verwerken. Hij bereikt zulks door dezelfde zich gevende
levenskracht welke hem, in uiterlijk zoo droevige lotsbeschikking, in het geslingerd
bestaan van geïnterneerde, ons land zoo vroolijk en zoo gekleurd liet zien als geen
Hollander het ooit zag, welke den beeldhouwer-schilder deed werken, alsof hij in
rustig verblijf zijn Belgisch-Fransche idealen kon vieren.
A. PIT.
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[Met welwillende toestemming van the Clarendon Press, Oxford].
P.P. RUBENS: Manstors.
(Ashmolean Museum, Oxford).

Rubens en Van Dyck in het Ashmolean Museum te Oxford (slot)
III. Rubens' teekeningen.
11). Studie voor een Manstors. - Deze en de volgende teekening werden afgebeeld
in het plaatwerk van Sir Sidney Colvin, en de aandacht van enkele kunsthistorici
werd er daardoor op gevestigd. M. Haberditzl bracht in zijne Studiën über Rubens(1)
eerstgenoemde teekening in verband met de Kruisoprichting te Grasse, in 1602 te
Rome geschilderd; de overeenkomst met dit schilderij is zonder tegenspraak
treffender, dan met de latere, Antwerpsche behandeling van dit thema. Dit zou dus
een der allervroegste teekeningen zijn, die we van den meester

(1) Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des A.H. Kaiserhauses. Wien. XXX, Heft 5.
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bezitten; de behandeling, in zwart krijt met eenig wit hoogsel, is zeer vlot en breed,
en verraadt de volle kracht van den jongen, geestdriftigen Rubens.

[Met welwillende toestemming van the Clarendon Press, Oxford].
P.P. RUBENS: Paarden in een stal.
(Ashmolean Museum, Oxford).

12). Paarden in een Stal. - Een fraaie, flinke teekening in zwart en rood krijt, zeer
‘open’ van behandeling, vol leven en beweging. Het gegeven vindt men letterlijk
weer op het linkerdeel van den Verloren Zoon, een uit Engeland herkomstig stuk,
dat in 1894 voor het Museum te Antwerpen werd aangekocht, en door Rooses omstr.
1612 werd gedateerd. Een zoo verregaande overeenstemming tusschen teekening en
schilderij is bij Rubens wel eens verdacht, en ik weet er op het oogenblik, zonder
nader onderzoek van het Antwerpsche schilderij, geen verklaring voor te geven.
13). Bosch-landschap. - Eene hoogst eenvoudige natuurstudie in zwart krijt, hier en
daar met een stippeltje rood en wat wit verlevendigd. Vooraan een watertje met een
landelijke brug, links wat knot-
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wilgen, rechts de ingang van een berkenboschje. - Ziedaar het heele gegeven. Maar
tot hoe iets heerlijks heeft Rubens dit weten te herscheppen! Met vlotte, luchtige
lijnen geeft hij de ranke silhouëtten der boomen aan, met eenige stippels schetst hij
het dunne gebladerte, met eenige hachuren legt hij de schaduwen; in de verte ziet,
neen raadt men de lucht. Wat staat er op dit blad? Eenige vage, onduidelijke lijnen
- wat losse krabbels - en toch is dit het reëelste natuurtooneel; de bodem vlucht naar
een verre kim, breed welft zich de hemel, het water spiegelt, de wind ritselt door de
blâren; uit niemendal is dit landschap geconstrueerd, maar het stáát er, vast en
onwrikbaar als een kathedraal; men kan er in wandelen, in ademen, men kan er in
verloren loopen. Dit onoogelijke papier - het drijft den spot met alle theorieën en
methoden, waarachter onmacht zich al te gaarne verschuilt.
Men behoeft niet te vragen, wáár dit geschetst werd; men wandele tusschen
Vilvoorden en Mechelen, langs Weerde en Eppeghem, door het weelderige,
Brabantsche land... Ongetwijfeld was de plek niet ver van het waterrijke ‘Steen’,
waar Rubens, na werelden te hebben geschapen uit zijn brein, in eenvoudig landelijk
schoon, misschien zijn heerlijkste inspiraties vond.

IV. Van Dyck's teekeningen en schetsen.
14). De Man van Smarten. - Eene natuurstudie in zwart krijt, gehoogd met een weinig
rood en wit. Zeer breed en krachtig zijn de vormen op het papier gezet, met haast
Rubeniaanschen zwier. Toch voelt men hier het zachtere modelé en het weekere
gemoed van den jongere; Rubens vertoont Christus nooit als een geknakte, een
overwonnene; hij ziet hem steeds als den Zeus, wiens triomf nabij is, en die, zelfs
aan het kruis genageld, maar te willen heeft, om zijne beulen neêr te bliksemen; Van
Dyck maakt van hem den gelaten Duider, die zijn leed met bittere teugen drinkt, en
straks als een doode Adonis in den schoot zijner Moeder zal rusten.
Deze studie werd benuttigd in de bekende Bespotting van Christus, waarvan
eenigszins varieerende bewerkingen voorkomen in de musea te Madrid en te Berlijn.
Eene eerste, heftig bewogen penkrabbel voor deze compositie bevond zich in de
verzameling Dutuit; eene uitvoeriger teekening treft men aan in den Louvre.
Beide schilderijen en daarmede ook de Oxfordsche teekening, werden meestal
gerangschikt onder de vroegste werken van Van Dyck, en gedateerd van vóor het
vertrek van den schilder naar Italië. Zoo
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ook Sir Sidney Colvin in het plaatwerk over de Oxfordsche teekeningen, waarin dit
stuk voor het eerst werd afgebeeld. Sedertdien publiceerde Max Rooses in Onze
Kunst echter een studie(1) waarin bij op goede gronden het vermoeden uitsprak, dat
Van Dyck een eerste, betrekkelijk korte reis naar Italië zou gemaakt hebben, waarvan
tot nu toe niets bekend was. Toen de jonge meester op 28 Februari 1621 Engeland
verliet, met een paspoort om gedurende 8 maanden te reizen, zou het doel van dien
tocht niet anders geweest zijn dan een studiereis naar Italië, en wel in hoofdzaak naar
Venetië; hij zou daarna naar Antwerpen zijn teruggekeerd, en op 1 December 1622
aan zijn vader's doodsbed hebben gestaan; pas het volgende jaar zou hij opnieuw
naar Italië zijn getrokken, waar hij dan, zooals algemeen bekend is, tot in 1627
vertoefde. De Man van Smarten en andere, daarmee verwante composities, zou hij
niet vóór zijn eerste, maar tusschen de eerste en de tweede Italiaansche reis hebben
uitgevoerd. M. Haberditzl schijnt ook deze hypothese te aanvaarden(2). Zooveel is
zeker, dat in Van Dyck's Italiaansch schetsenboek, in het bezit van den Hertog van
Devonshire te Chatsworth, krabbels volgens schilderijen van Tiziano voorkomen,
waarvan de kunstenaar zich voor zijne compositie blijkbaar heeft bediend(3). Overigens
is de verwantschap met verschillende Ecce Homo's van Tiziano zoo groot (b.v. de
stukken in het Prado, de Ermitage en te Chantilly), dat men wel moet aannemen dat
de jonge Van Dyck geheel van zijn illuster voorbeeld vervuld was, toen hij zijn Man
van Smarten ontwierp. Voor de genesis van Van Dyck's kunst, is de kwestie van
belang.
Op de achterzijde van dit blad staat een fraaie studie voor de hand van den soldaat
met den staf in hetzelfde stuk; deze studie wordt hier voor het eerst afgebeeld.
15). Het Avondmaal te Emmaus. - Deze olieverfschets is niet méer dan een zeer
vluchtige improvisatie, waarin de vormen te nauwernood zijn aangegeven, of zelfs
in de nog natte verf weggevaagd. De kleuren zijn, op een bruine onderschildering,
zeer dun en spaarzaam aangebracht; wat rood en rose, wat blauw, wat bruingeel, wat
grijs. Ondanks het haast embryonaire van deze schets, spreekt het Van Dycksche
onmiskenbaar uit de types, de gebaren, de kleur. Men vindt hier zijne heftigheid
zonder kracht, zijn gebarenspel zonder innerlijke bewogen-

(1) Van Dijck's Reis- en Leerjaren. Onze Kunst, Deel XII, p. 1 en 37 (Juli-Augustus 1907).
(2) Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, X (1914).
(3) Vgl. de uitgave van LIONEL CUST, London, 1902, pl. VIII en IX.
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A. VAN DYCK: De Man van Smarten.
(Ashmolean Museum, Oxford).
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A. VAN DYCK: Studie voor een hand (keerzijde van het vorige blad).
(Ashmolean Museum, Oxford).
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heid, maar ook zijne lenigheid en zijne elegantie. Het stukje is interessant, omdat
het, voor zoover mij bekend, de eenige bewerking is welke de meester van dit
onderwerp leverde; hij schijnt er zelf niet bijzonder tevreden over te zijn geweest,
en het niet verder te hebben uitgewerkt. Dit bij de Italianen zoo populaire thema, dat
Rembrandt later een zijner edelste scheppingen zou inspireeren, heeft de Vlamingen
maar matig aangetrokken. Rubens behandelde het slechts een enkele maal, en Jordaens
vergenoegde er zich mee, Rubens' bewerking te parafraseeren. Van Dyck's's
compositie sluit zich niet bij Rubens, doch bij de Italianen aan, en vertoont b.v.
reminiscensen aan Veronese. Tot het allervroegste werk onder Italiaanschen invloed
schijnt het wel niet te behooren, maar veeleer tot den rijperen Italiaanschen tijd,
d.w.z. tot de jaren 1623-1627 of nog iets later, zoo het al mogelijk is, een datum voor
zulke rudimentaire schets te vinden.

A. VAN DYCK: Het Avondmaal te Emmaus.
(Ashmolean Museum, Oxford).

16). Caritas. - Alleen het vrouwenkopje is eenigszins uitvoerig bewerkt - de rest
is uiterst vlug aangegeven, geheel in doorschijnende verf op geelachtigen ondergrond.
De hemel is bleek groen-blauwachtig; links en rechts wat bruine vegen, om een
draperie en een wand aan te duiden. Eigenaardig is de behandeling van het
vrouwenhoofd: het
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lichtgele paneel schemert door in de schaduwdeelen, terwijl de lichtdeelen op wangen,
kin enz. zijn opgelegd door dikkere, grijsachtige verf, die als locaalkleur feitelijk
donkerder is dan de schaduwdeelen; hierdoor schijnen deze laatste dan als door
reflexlicht verhelderd en worden buitengewoon transparant. Het heele kopje is dan
ook uiterst subtiel van modelé.
In het oeuvre van Van Dyck is dit een zeer bekend motief. Een met deze schets
(in spiegelbeeld) overeenstemmende bewerking, waarop de Caritas tot aan de knieën
en de kinderen te voeten uit zijn voorgesteld, bevindt zich in het bezit van Lord
Methuen te Corsham. Replieken komen of kwamen voor(1) bij the Earl of Lonsdale,
Lowther Castle, in de Dulwich Gallery en bij Thomas Hope, Deepdene; een oude
copie in het Museum te Weenen. Een teekening met kleine varianten is in den
Louvre(2). Het stuk werd gegraveerd door C. van Caukercken.
Deze compositie is nauw verwant aan een van Van Dyck's meest populaire stukken:
een O.L. Vrouw met Kind; de beste bewerking daarvan is te vinden in de Bridgewater
Gallery te Londen (Earl of Ellesmere); tallooze replieken komen o.a. voor te Genua,
Weenenen Dulwich(3). Het motief der omhoogblikkende vrouwenfiguur in beide
composities duidt op Guido Reni's invloed; men vergelijke b.v. de Magdalena van
dien meester in den Louvre. De Caritas zoowel als de Madonna behooren dan
blijkbaar ook tot de laat-Italiaansche periode, toen Van Dyck aan Rubens'
onmiddellijken invloed ontworsteld, ook reageerde tegen de haast almachtige
heerschappij der Venetianen en zijne eigen persoonlijkheid meer op den voorgrond
kwam.
Om tot de Oxfordsche schets terug te keeren, moet het mij van het hart, dat haar
rol in de genesis der zooeven vermelde werken mij niet recht duidelijk is. Indien het
een ontwerp is voor de Caritas bij Lord Methuen enz., waarom is zij dan in
tegenovergestelden zin (als spiegelbeeld) genomen? En waarom stemt zij in dit
opzicht, en verder in bijna alle details zoo volkomen overeen met Van Caukercken's
gravuur? Dit is wel verdacht en leidt tot het vermoeden, dat het eenvoudig eene
pastiche volgens deze gravuur zou zijn. Maar daartegen spreekt dan weer de delicate,
lenige toets in dat vrouwenkopje, het gloeiende

(1) Vgl. LIONEL CUST, Anthony van Dyck. London 1900, p. 252.
(2) Afgeb. bij J. GUIFFREY, A. van Dyck, Paris 1882, p. 137.
(3) In 1889 werd de repliek te Dulwich door Bode voor echt aanzien (Die Graphischen Künste,
XII, p. 40). Ik geloof niet, dat hij thans nog aan dit oordeel vast zou houden; de Madonna
zoowel als de Caritas aldaar houd ik voor school-replieken.
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koloriet, en de conclusie dringt zich op dat, zoo Van Dyck zelf dit schetsje niet
uitvoerde, het in ieder geval van een schilder is van eerste kracht, die zich des meesters
aard en techniek wonderwel wist eigen te maken.

A. VAN DYCK: Caritas.
(Ashmolean Museum, Oxford).

17). Het visioen van St. Augustinus. - Deze schets is geheel in grisaille uitgevoerd,
d.w.z. de figuren werden in bister op het geelachtige paneel met het penseel geteekend
en beschaduwd, en dan overvloedig (vooral in de engeltjes) met wit opgehaald; zeer
karakteristiek is deze manier van werken b.v. in de draperieën, welke hier als het
ware het schema, het skelet der kostbare kreukingen te zien geven, waarvan Van
Dyck het geheim bezat, en waarin zijne hand haast onfeilbaar is te herkennen.
Deze schets werd bijna geheel gevolgd in het groote stuk, dat Van Dyck in Juni
1628 voor de Augustijnenkerk te Antwerpen voltooide, en dat daar nog wordt
bewaard; eenige kleinigheden werden gewijzigd:
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op het schilderij telt men rechts, bovenaan, een engeltje méér; de houding der vrouw
links werd veranderd; de mijter is naar de linkerzijde verplaatst.
Een uitvoeriger grisaille van dit stuk bevindt zich in het bezit van Lord Northbrook
te Londen; deze bewerking onderscheidt zich van de Oxfordsche, doordien zij
eenvoudig een repliek volgens het uitgevoerde schilderij is, gemaakt ten gerieve van
den graveur Peter de Jode Jr., terwijl de Oxfordsche een eerste ontwerp is, dat in de
uitvoering werd verbeterd. We kunnen Van Dyck's compositie hier dus volgen in
vier verschillende stadia: schets, uitgevoerd schilderij, grauwschildering voor den
plaatsnijder, en prent.
18 en 19). Twee mansportretten. - Deze twee zeer belangwekkende portret-studies
behooren blijkbaar bij elkaar. Er bestaat wel geen uiterlijk verband tusschen deze
twee onbekenden - maar de beide schetsen vertoonen in opvatting en uitvoering
zooveel analogie, dat er niet aan te twijfelen valt, of ze werden gelijktijdig uitgevoerd.
Zij verschillen merkelijk met de hierboven besproken schetsen; het materiaal is doek,
geheel beschilderd met een aschgrauwen, wat kouden grondtoon; de koppen zijn
daarop rozig geschetst in tamelijk vette verf, welke den ondergrond volkomen ‘dekt’;
de toetsen zijn kort, eenigszins hard; de vormen meer geboetseerd dan geschilderd;
de pijpkraag en het wambuis van den jongeren man zijn slechts met een paar vegen
op den grijzen ondergrond aangeduid; de afslaande kraag van den oudere is niet méér
dan een witte massa. Die wat ruwe techniek, die rozig-blanke vleeschkleur, die wat
koude en harde schaduwen mogen voor Van Dyck wel wat ongewoon lijken, maar
ze behoeven ons bij den zoo ontvankelijken en wispelturigen schilder niet te
bevreemden. Er is in het karakter van beide stukken genoeg, dat overtuigend voor
den meester pleit.
Waar hooren ze echter tehuis in zijn levenswerk? De identieke wijze van uitvoering
bewijst niet alleen, dat beide schetsen gelijktijdig zijn ontstaan, maar laat ook
vermoeden, dat het studies zijn voor een zelfden portrettengroep. De figuur van den
jongen man met puntbaard schijnt dit nader te bevestigen; hij blikt in de hoogte; voor
een op zichzelf slaand portret ware dit een geheel ongemotiveerde en ongewone
houding. Zulke figuur behoort tot eene grootere compositie, waarop méér te zien is,
dan op deze schetsen wordt vertoond.
Van Dyck schilderde inderdaad een zeer belangrijke portrettengroep, en wel in
1634, toen hij voor enkele maanden te Brussel vertoefde.
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A. VAN DYCK: Het visioen van St. Augustinus.
(Ashmolean Museum, Oxford).
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Hij aanvaardde toen de opdracht, om de drie-en-twintig leden van het Brusselsche
Stadsbestuur levensgroot te conterfeiten. Dit monumentale stuk versierde het
Brusselsche Stadhuis, tot het, in 1695 met zoovele andere, heerlijke kunstwerken,
tijdens het bombardement werd vernietigd. Maar in 1665 werd het nog gezien en
vermeld door Bullart(1). Met groote waarschijnlijkheid heeft Guiffrey(2) een schetsje,
destijds in de Verzameling Armand te Parijs (thans in de Ecole des Beaux-Arts
aldaar), geïdentifieerd als een ontwerp voor het middengedeelte van deze compositie.
Ik meen ook de Oxfordsche portret-studies daarmede in verband te kunnen brengen.
Ze zijn er zonder twijfel aan verwant, al is er eenigen goeden wil noodig om de
geportrelteerden in het Parijsche fragment weer te vinden. Overigens is dit stukje
blijkbaar niet méer dan een eerste poging van den kunstenaar, een zoeken om het
lastige problema van compositie, dat hem gesteld was, op te lossen; - hij ontwierp
het, zonder zich veel om gelijkenis te bekommeren, wellicht zelfs vóor hij zijne
modellen goed had aangekeken. Physiognomische studie zou hij pas in de Oxfordsche
schetsen leveren, die een tweede stadium aanduiden in het ontstaan van het verloren
werk. De omhoog gerichte blik van den jongeren man is dan verklaard door de
‘Justitia’, welke de vergadering der vroede vaderen presideert.

A. VAN DYCK: Schets voor het groepenportret (middengedeelte) van het Brusselsche Magistraat.
(Bibliotheek der Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts, Parijs).

Dat men in beide geportretteerden Vlaamsche magistraten herkennen mag, zal
wel niemand betwijfelen. Ondanks zijn puntbaard en zijn modieusen, Spaanschen
pijpkraag, verloochent de jongere zijne afkomst niet; Van Dyck conterfeilte
herhaaldelijk Vlaamsche patriciërs met der-

(1) ISAAC BULLART: Academie des Sciences et des Arts, etc. Bruxelles, 1682, t. II, p. 477
(2) Op. cit. p. 89.
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A. VAN DYCK: Mansportret.
(Ashmolean Museum, Oxford)

A. VAN DYCK: Mansportret.
(Ashmolean Museum, Oxford).
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gelijken gelaatssnit; en de joviale broeder, die een hoogen kraag ál te benauwd vond
om zijn vetten hals, is er zeker een, die in zijn leven meer edel Brabantsch gerstenat,
dan ‘sack’ of malvezij heeft geproefd.
In zijne aanteekening over den portrettengroep te Brussel vermeldt Bullart
uitdrukkelijkt ‘l'éclat qui brille dans les yeux de ces graves Senateurs, et le teint frais
et vif de leurs visages.’ Ook dit klopt volkomen met de beide schetsen te Oxford.
Hiermede is de reeks belangwekkende werken van Vlaamsche meesters in het
Ashmolean Museum geenszins uitgeput; we wenschten ons hier echter tot Rubens
en Van Dyck te bepalen. Ook de bibliotheek van Christ Church te Oxford bevat o.a.
nog een aantal merkwaardige teekeningen van deze en andere meesters, die zeker
een nadere beschouwing zouden verdienen. Maar we hebben vooreerst genoeg
gevergd van de aandacht onzer lezers, en vergenoegen er ons hier mee,
belangstellenden te verwijzen naar den beknopten maar voortreffelijken catalogus:
Drawings by the Old Masters in Christ Church, Oxford, door C.F. Bell bewerkt, en
in 1914 uitgegeven.
P. BUSCHMANN.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Den Haag.
P. Rackwitsz. kunstzaal ‘Pictura’.
HET werk van Piet Rackwitsz in dezen kunsthandel tentoongesteld, vertoont het
gebrek van nog te jong te zijn. Het heeft naast den overmoed der jeugd, het bergen
verzettende vertrouwen in eigen kracht, het rotsvaste geloof in de toekomst, het zich
niet voldoende rekenschap geven van eigen doen en laten aan zich. Contrôle over
de faits et gestes van den maker wordt erin gemist. Het is naïevelijk geschilderd,
waar, door dik de verf, met veel bravoure, te empâteeren, gemeend werd gloed en
vooral kracht te verkrijgen; waar, door een breede allure getracht werd te overtuigen,
terwijl in werkelijkheid de kleur vuil verkorstte en grootdoenerig de houding van dit
werk werd. Velerlei invloed is te bespeuren in deze landschappen, interieurs en
stillevens, die bij het bezien, telkens ons een anderen naam in de gedachte roepen.
Theo Goedvriend leende zijn wijze van schilderen, De Bock gaf de compositie van
sommige landschappen aan, en ook het oeuvre van Mevr. Bisschop Robertson liet
niet na sporen achter te laten op het gemoed van dezen jeugdigen hemelbestormer,
die later, als veel studie hem wijzer zal hebben gemaakt en tot eigen scheppingen
gebracht, deze invloeden zal erkennen.

Groepententoonstelling in Pulchri Studio.
Dat de aantrekkelijkheid van het houden van steuntentoonstellingen nog bestaat,
bewijst wel het Genootschap Pulchri Studio, dat, na de succesvolle exposities dadelijk
na het uitbreken van den oorlog gehouden, nu met een nieuwe groep voor den dag
komt en voortgaat, om de, in benarde omstandigheden levende, leden de gelegenheid
te geven door den verkoop van studies en schetsen in hun onderhoud te voorzien.
De prijzen zijn nu niet tot een bepaald bedrag gereduceerd. Daardoor werden ook
werken van groote afmeting ingezonden.
Haverman kwam hier weder voor den dag met studies van Arabieren en ezeltjes
uit den tijd toen hij het Noorden van Afrika tot studieveld koos, en die nu blijkbaar
beter aan den man zijn te brengen dan ten tijde, dat hij ze maakte. Het bewijs levert
het feit, dat op de vorige steuntentoonstellingen telkens van deze kleurige, pittige
schetsen, afkomstig uit zijn atelier, er in andere handen overgingen.
Een klein maannachtje toont aan welk een zuiver natuuraanschouwer, welk een
strak weergever, Haverman van het landschap is.
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Bakels' havengezichten uit Scheveningen getuigen door den kloeken bouw, dat
deze schilder niet alleen naar petillante kleur, maar ook naar stevigen ondergrond
zoekt. Groote behoefte daaraan heeft C. van Waning's landschap met vijver ‘De
Binckhorst’. Deze schilder vormt de hoofdgroep door het aantal en de afmetingen
van zijne werken, niet door de belangrijkheid. Met uitzondering van enkele zeeën
en een maannacht, is hij niet bijster op dreef, en niet naar waarde te beoordeelen.
Beter is F. Arntzenius in zijn bloemstuk, waar de vlotte schildering en de frissche
kleur van de floksen, een stilleven van buitengewone directheid deden ontstaan.
Ongevoe-
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lig is in het fond het vlakke blauw, dat niet gezien, maar bedacht werd.
Mevr. Suze Bisschop-Robertson zien we liever zich in kleur uitdrukken dan in
zwart en wit. Wel is daarin ook haar breede kijk op de natuur te vinden, maar de
vorm wordt niet altijd genoegzaam verantwoord in de vaak te zwarte contouren.
Bongers, Paul Arntzenius en Grondhout zonden wel aardige, fleurige schetsen en
buitenstudies, maar kwamen toch niet uit op een zoodanige wijze, dat hunne inzen
dingen een nadere bespreking waard zijn.

Zaal d'Audretsch.
Nu de zalen onder het Palace-Hotel te Scheveningen gesloten zijn, hebben de
Belgische schilders gastvrijheid gezocht in de zaal d'Audretsch. We vinden daar
weder terug den kleurlievenden Raoul Hijnckes, die zoo breed-decoratief de wateren
van Holland met de sierlijk coquette tjalken en de hooge plompe schokkers tegen
een achtergrond van pittig-roode daken op den dijk te Volendam uit te beelden
vermag.
Naast hem is het werk van den Gentenaar Gustave de Smet, dat van den verdiepten,
over het naturalisme heen zijnden kunstenaar, wiens geest geen genoegen meer neemt
met de zuivere realiteit, maar de vormen tracht op te sporen die aan haar ten grondslag
liggen. Evenals Césanne vereenvoudigt hij de vormen en kleuren tot de onmisbaarste,
en komt door dit synthetiseeren tot een groot heid, die de zeer modernen gemeen
hebben.
Aan dat van Paerels doet zijn werk denken, zoowel wat de kleur betreft, als wat
de teekening aangaat. Piet van Wijngaerdt is zijn Hollandsche evenknie, die echter
in toniger schilderijen tot een zelfde resultaat komt.
Van de overige inzenders valt niet veel te zeggen. De geïnterneerde soldaten
Canneel en Patoux zonden aardige schetsen, de eerste van zijne lotgenooten, de
tweede ook van de omgeving waar hij nu verblijft.
De caricaturist Moncassel is wel knap, maar niet fijn in zijne spotprenten, die van
een goedkoope geestigheid getuigen.
Ofschoon wel teer van kleur, is de inzending van Pieter de Mets over het algemeen
zwak van vormuitbeelding. Er zit ruimte in zijne stadsgezichten, waaronder die uit
Rotterdam en Antwerpen te roemen zijn.
Jean de Coen en François van Tongerloo zijn te noemen om wat zwakke werken,
waarin nochtans een eigen temperament aan het schilderen is geweest
‘Egelantiersgracht te Amsterdam’ en ‘Tulpenvelden’ geven hunne artistieke krachten
het beste weer.
Onder de beeldhouwers is de jonge Stefan de Vriendt, de zoon van den Directeur
van de Antwerpsche academie, in wien dus het kunstenaarsbloed door geboorte reeds
vloeit, zeer goed te beoordeelen naar het relief, Angèle Sydow voorstellend. Het is
een goede, zakelijk geboetseerde, plaquette, waarna hij een kleine, zeer geslaagde
ivoren medalje ontwierp, die het als kunstwerk nog van het origineel wint.
Meer in het impressionisme zoekt Van Tongerloo zijn ideaal. Vooralsnog blijft
het bij dezen nog te veel bij een trachten, waar de wil niet geschraagd wordt door
een voldoende kennis van den vorm. Gevoel toont deze kunstenaar wel te bezitten,
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een zekere natuurlijkheid in zijne bustes valt niet te miskennen, toch de bekwaamheid
ontbreekt om deze naar behooren te steunen.

Collectie Goudstikker in Pulchri Studio.
Aan den oorlog hebben wij het te danken dat de kunsthandel Goudstikker hare
collectie schilderijen van oude meesters in Den Haag exposeerde. Wat toch is het
geval. In gewone omstandigheden trekt deze firma met hare schatten de grenzen over
om in buitenlandsche musea gastvrijheid te genieten. Een dergelijke gewoonte bestaat
bij ons niet. Kunsthandels exposeeren niet in de musea, kunnen daar de schilderijen
niet aan den man brengen, zooals dat in Duitschland en Oostenrijk geoorloofd is.
Nu heeft de oorlog het reizen onmogelijk gemaakt en tot gevolg gehad, dat de
firma Goudstikker de zaal van Pulchri Studio huurde, om den Hagenaars in kennis
te brengen met wat haar zaak in Amsterdam voor kostbaars herbergde.
Een goede vijftig schilderijen te kunnen toonen uit onzen gouden eeuw is voorzeker
geen alledaagsche prestatie, waartoe weinig
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kunsthandels in ons land in staat zullen zijn.
Onder de schilderijen met groote namen geteekend, treffen we een Rembrandt en
een Frans Hals aan.
Beide zijn kleine werken. Dat van Rembrandt is een studie voor een der ouden
van de ‘Suzanna in het bad’ uit het Kaiser Friedrich-museum te Berlijn. Dr. Bredius
vermoedt hier met een copie te doen te hebben van het origineel dat op 30 Juni 1909
bij Frederik Muller (veiling M.G. Widener) verkocht werd. Moeilijk zal dit uit te
maken zijn; het wordt een quaestie van gevoel. En dan hellen wij over tot de meening,
hier wel met een origineel te doen te hebben, daar de toets die gemakkelijkheid
verraadt, die vlotheid bezit, welke den kunstenaar kenmerken en niet den copiïst.
Onmogelijk is het toch zeker niet dat Rembrandt verschillende studies voor hetzelfde
sujet maakte, waarvan de een beter uitviel dan de ander, die meer een probeeren, een
tasten naar de actie bedoelde. Weinig nut lijkt ons ook het naschilderen van een studie
te hebben voor den leerling.
Ook over het portret van Frans Hals valt het een en ander te zeggen.
De beeltenis van Isaac Abrahamszoon Massa is ongetwijfeld van den Haarlemschen
meester. Het portret heeft echter door restaureeren danig geleden, waardoor het vette
van de verfslierten verdween en de ophoogsels werden verpoeierd, zoodat de pit uit
het schilderij ging. De kleur en de actie van de figuur verraden den kunstenaar, de
houding van de opgeheven hand met de opengespreide vingers is typisch voor Hals.
Van de figurale composities valt de groote Jordaens het meest op.(1)
Fijt schilderde op zijn uitnemende, zakelijke wijze, met zijn koeler palet, de vogels
in deze jachtscène.
Er naast hangt een kleine delicate Ter Borch. Het is eigentlijk een tautologie om
van een delicaten Ter Borch te spreken, omdat de naam van den Zwolschen meester
reeds het begrip delicaat in zich sluit. We noemden het dan ook alleen zoo, om de
tegenstelling met het doek van Jordaens sterker uit te drukken. Uitnemend manifesteert
zich hier het essentieele verschil tusschen de Hollandsche en de Vlaamsche kunst.
Hier de intimiteit zoekende Hollander, daar de op praal en glans beluste Antwerpenaar;
het innerlijke tegenover het uiterlijke in de kunst.
De bekende binnenplaats van Pieter de Hoogh uit de collectie Steengracht, vormt
met een vechtpartij van Jan Steen, wel de belangrijkste bijdrage op het gebied der
oud-Hollandsche zedenschildering.
Vreemd doet het bij den De Hoogh aan, dat de lucht onder de poort, die uitzicht
geeft op sterk verlichte huizen aan den overkant van een gracht, zooveel lichter
geschilderd is dan de bewolkte hemel boven deze. De lucht daar is in denzelfden
toon geschilderd als waarin de binnenplaats en de daar aanwezige personen zijn
gehouden. Daar heerscht een schemerduister, terwijl onder de poort het volle daglicht
(1) Volgens den catalogus werd dit stuk ‘op last van het Engelsche koningshuis geschilderd.’
Jammer genoeg, dat er niet bij vermeld staat, wáár deze inlichting vandaan komt. De
reproductie schijnt ons de toeschrijving niet te bevestigen; de jager b.v. is een voor Jordaens
onmogelijke figuur. De attributie van het wild en van de honden aan Jan Fijt is ongetwijfeld
juist. Fijt schilderde o.a. dergelijke jachthonden op een aan Jordaens toegeschreven
mansportret, in het bezit van Sir George Donaldson te Londen, in 1910 te Brussel
tentoongesteld. In deze barokke mansfiguur meende Prof. Georges Hulin de hand te herkennen
van Erasmus Quellinus, die wellicht ook aan dézen ‘Jordaens’ niet vreemd is.
RED.
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schijnt. Of hier te veel schoon werd gemaakt, of te weinig op het overige ¾ deel van
dit schilderij is moeilijk uit te maken.
Bij goede beschouwing verraadt de roode rok van de zittende vrouw onvastheid
in de schildering der plooien, welke niet overeenkomt met de vaste penseelstreek,
die in dit stuk overal werd doorgevoerd.
De vechtpartij van Jan Steen toont dezen schilder in zijn volle kracht. Hoe levendig
zijn hier de bewegingen gegeven van de, elkaar in de haren zittende, spelers, die een
jonge en een oude vrouw trachten te scheiden. Vooral de knielende meid is prachtig
van teekening en fraai van kleur. Eenige wijven zitten aan een tafel te schateren van
het lachen, een ander sluit ongewenschte gasten de deur voor den neus. Een oude
man, een typisch model van den meester, staat bezijden op een trap
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de strijdenden aan te hitsen, terwijl heel boven aan eenige meisjes door een raam het
schouwspel in de taveerne met belangstelling volgen. Het stuk is puntgaaf en van
een volmaaktheid, die het tot een der voortreffelijkste stalen stempelen van het
artistiek uitbeeldingsvermogen van den besten kenner der zeden en gewoonten van
zijnen tijd.
De Metsu is weeker van schildering, mist het kernachtige, puntige, van den Jan
Steen. Toch is dit, fraai in het vierkant gezette vrouwenfiguur tegen den witten muur,
van een malsche, smakelijke schildering bij een verzorgdheid en een gevoelige
natuurlijkheid, waardoor dit doek ons aan het zieke kind uit de collectie Steengracht
van denzelfden meester herinnert.
Brekelenkam en Sorgh zijn vertegenwoordigd door twee goede interieurs. Die van
den eersten stelt een visschersman voor, bezig met het schoonmaken van visch,
uitkomend tegen een fijntonig fond. Het is volgens de manier van Ter Borch opgevat,
van wien hier nog een schilderij met spelende krijgslieden aanwezig is, dat als met
een grijs waas overdekt schijnt. Waarschijnlijk heeft dit doek veel geleden en is er
door een restauratie nog van terecht gebracht wat mogelijk was. De toon is die van
Ter Borch gebleven; de teekening ging echter grootendeels verloren. Vandaar den
doezeligen, mistigen indruk, dien dit schilderij maakt. De Sorgh is van een
buitengewone verzorgdheid en doet de naam van zijnen maker alle eer aan. Het stelt
een boerendeel voor, met op den voorgrond een groep voorwerpen, vogels en
groenten, dat op zichzelf een waar meesterstukje van stillevenskunst is. Rechts, meer
op den achtergrond, zijn eenige personen bezig aan het middagmaal. Atmospherisch
is dit werk in alle onderdeden, licht zijn de schaduwen. Het werd met luchtige
penseelstreek, dun in de verf, op het doek gebracht.
Een leerling van Ostade is Victorinus, ook Victoryns genaamd, die zeldzaam juist,
in het compositioneele, zijn illusteren meester imiteerde. Toch toont het zingende
boerengezelschap hier wel een eigen opvatting, die niet ligt in de keuze van het
onderwerp en de schikking der figuren, maar in een vetter schilderen, in een picturaler
behandeling dan bij Ostade het geval is.
Onder de landschappen treffen we zeer begeerenswaardige doeken aan, waarvan
dat door Philips de Koningh geschilderd, wel de kroon spant. Het is een
panorama-achtig gezicht op bouwland, met op den voorgrond begroeide zandhoopen.
Boven de licht golvende vlakte welft een bewolkte, lichtende lucht, die aan het geheel
een groote weidschheid en indrukwekkende majesteit geeft.
Een dergelijke ruimteschildering kunnen we alleen terugvinden in het oeuvre van
Millet, die zooveel aan de oude Hollanders te danken had. Constable en de
Barbizonners ze bestudeerden de werken van Hobbema, wat duidelijk blijkt uit het
kleine, klare, kleurkrachtige landschapje van dezen meester hier aanwezig. Van zijn
leermeester Jacob van Ruysdael is het grootste doek beter dan het kleine, dat zeer
veel geleden heeft. Vergelijken we de op beide voorkomende watervallen, dan treft
bij het grootste de scherpe teekening, die zoo karakteristiek de stof uitdrukt. Een
tegenstelling daarmee vormt de stofuitdrukking van het kleinere werkje, waar het
water in een wollige substantie veranderde.
Van de drie Van Goyen's is het gezicht op het Valkhof het belangrijkste, schoon
niet het mooiste. Het kleine landschap aan het water overtreft het, meer decoratieve,
accessorische, Nijmeegsche gezicht verre, wat innigheid en dichterlijke
natuuraanschouwing aangaat.
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Een bekoorlijk doekje is de Aert van der Neer, zooals van zelf spreekt, een
maangezicht van een Hollandsche rivier; dat door de verschillende plans een aardige
perspectivische diepte verkreeg.
De stillevens van De Heem, Mignon en V.C. Laurens vragen de aandacht van den
bezoeker. Vooral dat van den laatste, hetwelk volgens Dr. Bredius, van Vincent
Laurens van der Vinne, den Haarlemschen meester, moet zijn. Het is niet onmogelijk,
de handteekening vertoont wel eenige overeenkomst met die welke voorkomt op het
stilleven in het Frans Hals-museum, die voluit is geschreven. Het doek uit de collectie
Goudstikker is veel meer geschilderd, terwijl dat in Haarlem straffer contouren en
harder stofuitdrukking bezit. Mogelijk is het uit later tijd, toen Frans Hals dezen
schilder onder den ban van zijn
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coloristische gaven hield. Het is gesigneerd 1657, de schilder was toen 28 jaar oud.
Een kapitaal stuk is het hanengevecht van Hondecoeter, waarin de zeldzame
knapheid in het weergeven van vogels van dezen kunstenaar te bewonderen valt.
Het zelfportret van Cornelis Bisschop verraadt sterk den invloed van Rembrandt
in de licht en donker werking. Het is vast geschilderd en zeer fraai van toon. Prachtig
komen het rood van den mantel en het grijs van het wambuis uit tegen den donkeren
achtergrond.
De beeltenis door zijn leermeester Ferdinand Bol geschilderd van een heer op
middelbaren leeftijd, zooals de catalogus vermeldt, heeft in den kop nog het
ongemaniereerde van den goeden tijd der schilderkunst, in de handen echter is reeds
het verval aan het werk geweest. Zij zijn te mooi, te fijn voor zulk een stevig heerschap
en zijn reeds een voorproefje van wat de mode aan het eind de 17de eeuw verlangde,
toen gewildheid en onnatuur het gezonde realisme hadden gedood.
Barent Gael toont zich in een ruitergevecht tegen smokkelaars den knappen leerling
van Philip Wouwermans, Jean le Ducq, een volger van P. Potter in het strijdtooneel
met een dollen stier, waarin de figuren te veel poseeren. Alleen de honden zijn goed
in hunne felle bewegingen. De kleur is aangenaam door beschaafdheid.
Om de volledigheid melden wij nog even de namen van de schilders, die op deze
tentoonstelling vertegenwoordigd waren, doch wier werken ons geen reden tot een
nadere bespreking geven. Het zijn: Pieter Bout en Adriaan Boudewijns. Govert
Camphuyzen, Jacques de Claauw, Gonzales Coques, Van der Croos, met een bijzonder
verzorgd landschap, Wybrand de Geest, Adriaen Gryeff, Johannes van Huchtenburgh,
Ludolph de Jong, Gerrit Lundens, Nicolaes Maes, Jan Miense Molenaar met een
interieur vol leven en beweging, waar een vrouw, zeer oolijk, haar dischgenoot een
keuze tusschen rooden en witten wijn laat doen, Paulus Moreelse, Isack van Ostade,
Anthony Palamedesz, Pieter Quast, Dirck Stoop, David Teniers, wiens landschap
wel eens geen Teniers kon blijken te zijn, Adriaen van der Venne met een grisaille
‘De Aanbidding der drie Koningen’, die aan ‘De Eendracht van 't Land’ van
Rembrandt, qua opvatting, doet denken, Pieter Verelst, Vermeer van Haarlem, Pieter
Wouwerman en Jan Wynants.
Uit deze beschrijving kan men opmaken, welk een belangrijke collectie de firma
Goudstikker in Den Haag exposeerde, die, we herhalen het nog eens, tengevolge van
den oorlogstoestand tentoongesteld werd, waaruit blijkt dat deze toch ook zijn goede
zijde heeft.
G.D. GRATAMA.

Lausanne
Tentoonstelling van Belgische kunst in de galerij Bernheim (P. Valloton).
Het mocht den heer Octave Maus, stichter der bekende Brusselsche vereeniging La
Libre Estétique, ondanks vele bezwaren gelukken, een tentoonstelling van omstreeks
150 Belgische kunstwerken te Lausanne te organiseeren. Natuurlijk kon een in deze
omstandigheden ingerichte tentoonstelling geen duidelijk omschreven richting
vertoonen. Alle wijzen van uitdrukking treft men er aan, wat ons echter niet belet,
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om zekere kwaliteiten, die aan de Belgische kunstenaars in het algemeen eigen zijn,
te onderkennen. Zoo b.v. hun buitengewoon levendig gevoel voor kleur; een andere
eigenschap schijnt mij hun zin voor maat; zeker zijn hunne pogingen zeer vrij, en
gaan nagenoeg een zelfde richting uit, maar hun liefde voor de schoonheid der stof
en hun begrip der onmiddellijke waarheid zijn sterker dan het verlangen om alle
mogelijkheden der schilderkunst te beproeven. Ze zijn vóór alles realist en weinig
geneigd tot quintessence. Zóo bewerktuigd, geven zij blijk van een heerlijke
levenskracht.
De meeste hier vereenigde kunstenaars belmoren tot de jonge voorhoede Men treft
er echter enkele geijkte talenten aan als Theo van Rijsselberghe, welke ons een
vrouwenfiguur vertoont, waarin kracht zich met gracie verbindt, - een landschapje
uit Provence, Rozen en Anjelieren van een elegante, wat koude pracht, en een
schitterend stilleven:
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Rascasse et rougets, voldragen en sterke werken, waarin een prachtig
schilderstemperament tot uiting komt.
Philibert Cockx is een der merkwaardigste vertegenwoordigers van het jongere
geslacht. Zijn Landschap te Nieuwpoort - wijd, vlak land onder een zwaarbewolkten
hemel, een fijngetint grastapijt, aan den horizont begrensd met enkele strengere tonen,
is een ernstige en pakkende natuurindruk. Een stilleven, Kampernoelies, waar geen
persoonlijke herinnering het beeld kan storen, doet de sobere, directe sappige techniek
en de heldere gevoeligheid van den kunstenaar nog beter op prijs stellen.
Joseph Albert is vóór alles kolorist Een tuil rozen bij een open raam, voor een
blauwvioletachtigen hemel, roept de schoonheid van een zachten avond voor ons
op. Gaston Haustraete stelt een breed-geborsteld, harmonieus stuk: Moederschap
ten toon, mooi van licht, luchtig van toets. Johan Frison beschrijft ons met
aanstekelijke vreugde de heerlijkheden van een serre met chrysanthen, de vroolijkheid
van een tuintje onder het dichte gebladerte waar de zon doorheen speelt, en de
frischheid van een bonten ruiker: dat alles krachtig en flink, met een zeer juisten zin
voor toonwaarden. De Anemonen van Jean Colin treffen ons uit de verte door een
heftigheid van kleur, die misschien minder gevoeld is dan gewild. En dan vallen nog
kleurige en fleurige bloemen te vermelden van Mevr. Jelly-Bruyère, teedere rozen
van Frans van Holder en van Philippe Swijncop.
De Charmeuses d'oiseaux van A. Carte hebben van de tastbare werkelijkheid
alleen de volheid hunner lenige lichamen, in een droomlandschap van heerlijk grijs,
waarin goud tintelt: krachtige en welbeheerschte compositie, in mooien decoratieven
stijl gehouden. Het is wat koud, maar zeer voornaam.
Camille Lambert ontleedt met veel brio maar, ten slotte, zonder groote
oorspronkelijkheid de schittering van een gemaskerd bal en het bonte gewemel van
een wijk te Antwerpen, eigenaardig van een toren uit gezien.
Landschappen werden ingezonden door A. Martin, Gustave Max Stevens, Thévenet,
Rodolphe de Saegher, Richard Heintz, F. Beauck, Fern. Toussaint, enz.
De prentkunst is door tal van degelijke werken vertegenwoordigd. Jules de Bruycker
teekende met onmiskenbare kracht en beweging, met schoone contrasten van licht
en schaduw, het ophijschen van den Draak op het Belfort te Gent. Auguste Oleffe
behandelt op treffende wijze het bosch van masten, tegen den hemel afstekend in de
visschershaven te Blankenberghe. Omer Coppens graveert krachtige landschappen;
Lucien Lejeune vertoont ons het tragische uitzicht van het kolenland, en Emile
Thijsebaert doet ons, in mooien stijl, de verlatenheid van den winter gevoelen.
Ik denk er niet aan, alle tentoonstellers te vermelden, maar ik kan de gracelijke
figuren uit het Walenland, van Armand Rassenfosse, niet stilzwijgend voorbijgaan,
evenmin als de mooie Liseuse van F. Smeers, een uitstekend colorist, de breed en
flink gedane litho's van Paul Artot, de uitstekende houtsneden van René Leclercq,
het sappige stilleven van A. Verhaeren, de pointe-sèches van Fernand Khnopff, de
teekeningen van Ch. van Belle en de inzendingen van Mevr. du Monceau, Henry
Cassiers en Constant Dratz.
Deze tentoonstelling was een buitengewoon succes, en den heer Octave Maus
komt de verdienste toe een aantal Belgische kunstenaars in Zwitserland te hebben
doen kennen en waardeeren.
P. PERRET.
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Londen
Exhibition of war cartoons by Louis Raemaekers. The Fine Art Society,
New Bond Street - december 1915.
Het is zeker wel de eerste maal, dat een Nederlandsch caricaturist in Engeland een
succes als Louis Raemaekers geniet. In dit opzicht verdient deze tentoonstelling, die
voor het Nederlandsche publiek zeker niet veel nieuws bevat, gememoreerd te worden.
Het spreekt vanzelf dat dit succes meer de strekking dan de artistieke verdiensten
van dit werk geldt; maar in dit kunstsoort zijn beide elementen zoo nauw ver-
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bonden, dat ze bezwaarlijk uit elkaar te houden zijn; de satire is in een spotprent,
wat de stemming is in een landschap, de expressie in een portret; indien Raemaekers'
teekeningen niet anti-Duitsch waren, zouden het Raemaekers' teekeningen niet meer
zijn. Die samenhang van inhoud en vorm is er dan ook de grootste verdienste van;
er blijkt uit, dat de kunstenaar zijn werk heeft doorvoeld, dat het de uitdrukking is
van zijn heele personaliteit, dat hij er zijne emoties met kracht en overtuiging heeft
in uitgesproken. Zijne satire is scherp, zijn sarcasme vlijmend, dikwijls bij het
macabere af. Zijne teekeningen pakken, boeien, door inhoud zoowel als door vorm;
hiermede beantwoorden zij aan den eersten eisch, die men aan spotprenten mag
stellen, en verdienen zij hun populariteit. Hij spreekt minder tot de intellectueel
verfijnden, dan tot de massa, en aarzelt dan ook niet om melodramatische middelen
te gebruiken om krachtig in te werken op het gemoed der eenvoudigen van geest.
Dit is hem alleszins veroorloofd, even goed als het onze grootste primitieven
veroorloofd was door sterk sprekende voorstellingen de naïeve gemeente te
catechiseeren.
Echter draagt zijn werk sporen van overhaasting - wat onvermijdelijk is wanneer
men de enorme productie in aanmerking neemt; deze tentoonstelling bevat ruim 150
oorlogsteekeningen. In de inleiding tot den catalogus schreef een Engelsch criticus:
‘He is independent of the model because he has mastered the model.’ Dat klinkt heel
mooi, maar geeft te bedenken. Natuurlijk verwacht men van een caricaturist geen
directe natuurstudie; maar uit zijn werk moet ten minste blijken, dat hij de natuur
geduldig en aanhoudend bestudeert, en dit is in Raemaekers' teekeningen niet steeds
het geval; zijne figuren zijn al te vaak ledepoppen, of vertoonen al te duidelijke
reminiscensen aan ander werk; onder deze invloeden valt niet alleen die van Forain
en Steinlen op te merken, zooals in den catalogus gezegd wordt, maar ook van de...
Duitsche caricaturisten, nl. die van den Simplicissimus. Dit is de zwakke kant van
Raemaekers' werk; het is in den vorm vaak onpersoonlijk, weifelend tusschen
verschillende directe invloeden; hij heeft een groot gemak van werken; in een en
ander schuilt gevaar, wanneer daartegenover geen ernstige studie staat, die de
persoonlijkheid kan sterken en voeden uit de onuitputtelijke bron der natuur.
Moge Raemaekers zich niet laten verblinden door een succes, dat noodzakelijk
van voorbijgaanden aard moet zijn; met zijn aanleg ware het jammer, zoo hij niet
naar verdieping en verruiming zocht.
B.

Rotterdam
Bij Unger & Van Mens. W. en J. Maris.
Pralend met edelen glans, als met bedeesdheid zich openbarend, lijkt het landschap
bij Abcoude van Willem Maris, een directe voortzetting van de meest nobele proeven
uit 's schilders jeugd.
Het schilderij heeft dezelfde argelooze openheid, het heeft de grijsheid der werken
uit Maris eerste schildersperiode. Er is gevoelskracht in en gemis aan virtuositeit.
Het groote, ruime landschap dat een effene weide voorstelt, waarin tusschen een
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boomengroep een hofstede als in een nest ligt verdoken, heeft de bekoring der
waarheid behouden, in tegenstelling met de ontegenzeggelijk meesterlijke groepen
van eenden welke Willem Maris niet moede werd, in een sleur schier, uit te beelden.
Want hier in dit ongemeen schoone werk is alle gemis aan routine. Er is
jeugdgevoel in; eenige naïveteit, zoo zeldzaam in Willem Maris' werk, welke blijkt
uit een oplettende stoffeering van de groote wei-vlakken. En dan vooral is er
zuiverheid. Nauw gemeten zuiverheid die coloristisch dit schilderij verheft boven
de gewone, beproefde productie van den meester. Geen afdinging wil ik leveren op
al de frissche, volop levende groepeeringen van eenden in 't gras. Willem Maris was
een groot meester en feilloos als geen ander. Doch de werken omstreeks 't jaar 70
zijn van visie gevoeliger dan die latere sterke licht en kleur uitschaterende doeken.
En dit werk bij Unger & Van Mens is uit dien gevoeligen grijzen tijd een meesterstuk.
Van waarde als dit Landschap bij Abcoude is een tot wee-
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moedige lyriek geworden Stadshaven van Jacob Maris. Wanneer de vochtige
Hollandsche lucht in een druiling van grijs over een stadje als Dordt valt, ziet men
een schoon dat niet te realiseeren schijnt. Honderden, of zouden het niet duizenden
schilders, zijn op dit juweel als op een prooi aangevallen. Het: ‘Dordt in grijs weer
en zijn beoefenaren’ zou een studie waard zijn.
Jacob Maris is de eenige die geheel de atmosfeer van dit schoon aankon. Het
schilderij thans in dezen bovengenoemden kunsthandel is van de Dordtgezichten van
Jacob Maris, een uitverkoren werk. Het schilderij mist schier alle kleur: een schemerig
blauw wolkje in 't grijs van de lucht, een kleurtje van schepen naar den voorgrond
geschoven, lossen zich als kleurtjes schitterend harmonisch op in het stemmingsgeheel
van grijze pracht.

Rotterdamsche kunstkring.
Al die bescheiden, als ingetogen kunstwerken van Van Hoytema, geven, wanneer
men ze zoo tot een groot geheel ziet bijeengehangen, een indruk als men van oud
Japansche prentkunst ervaart. De kleuren zijn vóór alles stil, zonder het gerucht van
het huidig oogenblik. Er is iets afgestorvens in, een gevoel alsof al deze dieren, uit
een duidelijke heugenis, scherp zijn voor den dag gehaald. Toch, hoe volop leven
zij! Doch Van Hoytema ziet zijn dieren aan - opnieuw denkt men aan Japansche
meesters - met de oogenblikkelijke herkenning hunner sterkste karakteristiek. Zij
leven daardoor, zij dragen alle sprekende kenmerken van het leven. Nochtans is er
niet de miskenning in van het enkele uitgebeelde dier in zijn toch afzonderlijk bestaan.
De samengang van der dieren typeering en het decoratieve geheel van het dier in
zijn omgeving vormt nog weer een nieuwen kant van des kunstenaars kostelijke
uitingen. Zoo is dus het zacht-teere, het bescheiden zich aan de belangstelling
presenteerende werk van Van Hoytema vol innerlijke, diep-rijke hoedanigheden.
Coloristisch staan al de arbeidsproeven van den kunstenaar op een hoog niveau. En
den indruk van gloedvolle ingetogenheid, dien het gezamenlijke werk van Van
Hoytema in den Rotterdamschen Kunstkring wekt, vindt men in elk afzonderlijk
werk in meerdere of mindere mate, doch altijd zeer beslist, terug. Er is in den schilder
een menging van vormgeving en schildertalenten en men zou niet zeggen kunnen in
de schoone samengang van beide geaardheden, welke het in belangrijkheid wint.
Men wil ook zoo gaarne in dezen kunstenaar alleen den dierenschilder zien, doch
hoe ongemeen voortreffelijk teekent hij een drietal wilgen bij elkaar staand waartegen
een sneeuwstorm zijn dotten sneeuw duwt. Hoe zilverig van coloriet zijn de
broeikassen met hun binnengesloten licht, dat als een ijle gloed rond de planten leeft.
En altijd uit Van Hoytema zich zoo natuurlijk, zonder zich ook maar een enkele maal
tot één nadrukkelijkheid te laten verleiden. Tot dit laatste komt Van der Valk, de
mede-exposant in den Rotterdamschen Kunstkring wel eens. In diens
schelpencomposities zit iets op den voorgrond gedrevens, ook wat de zoetelijke
kleurinterpretaties betreft. Doch in de landschappen van Van der Valk treft een ruimte,
een openheid als de zeventiende-eeuwsche Hollanders in hun etsen en schilderijen
gaven. Zoo vormen deze beide exposanten een uitnemende tentoonstelling samen.
ALBERTINE DRAAYER-DE HAAS.
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Boeken & tijdschriften
The Burlington Magazine. Maart-Oct. 1915.
Het Maart-nummer bevat een groote af bedding van een onlangs door Dr. Olaf
Granberg te Stockholm aan het licht gebrachten Rembrandt: de Aanbidding der
Wijzen van omstreeks 1631; de attributie zou volgens de erbijgevoegde nota (welke
geen naam van medewerker draagt) ook door Dr. Bredius zijn aanvaard.
In het Juni-nummer schrijft Robert C. Witt over een interessant stuk in de National
Gallerij: een Familiegroep. De huisgenooten zijn om een tafel gezeten: links de vader
met zijn zoon, rechts de moeder met drie jongere

Onze Kunst. Jaargang 15

60
kinderen. Pas onlangs werd het schilderij aldus in zijn geheel hersteld; vroeger bestond
het uit twee stukken: de linker helft werd in 1900 als Vermeer van Delft aan de
National Gallery aangeboden door Fairfax Murray; tien jaar later kwam het rechter
gedeelte te Parijs aan het licht, en werd toen aangeworven; beide helften zijn thans
weder vereenigd en veroorloven een juister oordeel over het geheel. Robert C. Witt
meent het aan den weinig bekenden Michael Sweerts te mogen toeschrijven, en licht
deze attributie nader toe.
In het Juli-nummer valt voor ons eene nota te vermelden, door Lionel Cust en F.
Jos van den Branden over een zoogenaamd ‘Kunstcabinet’, in de Kon. verzameling
te Windsor. Dit stuk (en niet een dergelijk in het Mauritshuis) is een geschenk van
de St. Lucasgilde aan den Advocaat Jan van Bavegem; de architectuur werd
geschilderd door van Ehrenberg, de figuren door Gonzales Coques en de schilderijen
aan de wanden door verschillende meesters als Erasmus Quellinus, A. Goubeau, J.
de Heem, P. Neefs, e.m.a. Uit Coques' leven wordt dan nog een episode medegedeeld,
die wij meenen reeds elders te hebben gelezen.
Het Augustus-nummer bevat als frontispice een landschapje van Willem Maris.
Zekere heer Walter Sickert leverde er een bijschrift voor, dat geestig bedoelt te zijn,
maar niet méér is dan een onverantwoordelijke grofheid tegenover de Nederlandsche
kunst; dat men met Willem Maris en heel de Haagsche school niet hoog op loopt,
dat men de Fransche kunst hooger stelt, we kunnen het best verdragen; maar wanneer
men meent deze school met een halve bladzijde te kunnen àfmaken, bewijst men
alleen z'n eigen onbenulligheid, en het spijt ons dat een ernstig tijdschrift als het
Burlington Magazine zich daartoe leent.
In het October-nummer, een nota van F. Schmidt-Degener over een Dosso Dossi
in het Museum Boymans te Rotterdam, en eene van C.J. Holmes over een
Vrouwenportret van Ferdinand Bol.

Bulletin van den Ned. Oudheidk. Bond. 8e Jrg. Afl. 5.
Deze aflevering opent met het verslag der laatste jaarvergadering, waarin van
bijzonder belang is de discussie over de Stellingen betreffende het restaureeren van
monumenten, opgemaakt door de daartoe benoemde Commissie. Wij hopen hierop
terug te komen zoodra een definitieve redactie dezer Stellingen verschenen is, maar
brengen hier gaarne hulde aan de vruchtbare werkzaamheid van den Bond, en vestigen
in het bijzonder de aandacht der Belgische regeering op de hier verkregen uitkomsten.
Wanneer het uur aanbreekt, waarop in het zwaar geteisterde België aan ‘restaureeren’
kan gedacht worden, zal de arbeid van den Ned. Oudh. Bond zeker tot voorlichting
kunnen strekken.
Naast bijdragen van meer archeologischen aard, bevat deze aflevering een
geduchten aanval van Prof. Vogelsang op de collectie pleisterafgietsels in het
Rijksmuseum, naar aanleiding van een daarvan onlangs verschenen Catalogus. Het
incoherente, verwarde en ondoelmatige dezer verzameling wordt hier met harde
woorden aangetoond - en tevens wordt de weg gewezen, die gevolgd zou kunnen
worden om zulke verzameling tot iets bruikbaars te maken. Deze alles behalve malsch
uitgevallen critiek gaf aanleiding tot een polemiek tusschen Jhr. Victor de Stuers,
mede-stichter der verzameling en Dr. Jan Kalf, in de Nieuwe Courant, en verder tot
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de uitgave van een vlugschrift van eerstgenoemde, waarin deze o.a. de
wordingsgeschiedenis der verzameling uiteenzet. We kunnen hier niet in
bijzonderheden treden over dit debat. Gaarne spreken we onze waardeering uit over
hetgeen door Jhr. V. de Stuers, onder vaak moeielijke omstandigheden, sedert lange
jaren werd tot stand gebracht; we laten ook de vraag in het midden, of Prof. Vogelsang
voor zijn aanval den geschikten vorm en den juisten toon heeft getroffen... Maar Jhr.
de Stuers heeft het in zijn verweer herhaaldelijk over de jaren 1866, 1867 etc. We
schrijven thans echter 1916, en men zal bezwaarlijk kunnen beweren, dat de
verzameling afgietsels, zooals ze nu eenmaal in het Rijksmuseum bestaat, beantwoordt
aan de eischen, die in de twintigste eeuw aan zulke collectie mogen en moeten gesteld
worden. Indien Prof. Vogelsang's critiek een aanleiding tot verbetering mag worden,
hebben wij alle reden om hem daarvoor dankbaar te zijn.
B.
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Het genetische probleem van de Nachtwacht(1)
III. De uitvloeisels van het onderwerp
WAT stelt de Nachtwacht voor? Wordt door den thans geijkten titel het onderwerp
op juiste wijze omschreven?
De benaming Nachtwacht, vroeger scherp veroordeeld, vindt inden laatsten tijd
weer verdedigers. Er zou een goede traditie in schuilen. Wat het schilderij te zien
geeft, zou eenvoudig het optrekken zijn van een schutters-nachtwacht, zooals die, in
Rembrandt's dagen, tegen zons-ondergang en poortsluiten, de dagwacht aflossen
ging.
Al hetgeen hier tegen pleit zal uit het verloop dezer studie vanzelf blijken. Voor
het oogenblik zij slechts aangestipt, dat de afgebeelde drukte en opwinding waarlijk
al te buitensporig zijn voor een vertooning die iederen dag plaats greep. Men geeft
zich spoedig rekenschap, dat het hier geen dagelijksche, maar een buitengewone
besogne geldt. Het meeloopen van kinderen in feestdos, het lossen van vreugdeschoten
- juist bij de dagelijksche optrekkerijen was dat verboden - de presentie van de drie
hoofd-officieren - van wie er slechts éen bij monstering en aflossing der wacht
aanwezig moest zijn - en meer nog de uitgezochte praal van wapens en kleeding, dit
alles wijst er op, dat we een parade-optocht voor ons zien.
Het zou wellicht mogelijk zijn den naam ‘Nachtwacht’ te redden, wanneer het
bewijs gebracht werd, dat de schutters uit de tweede wijk, omstreeks 1640 tijdelijk
de plaats innamen der stedelijke militie, als nachtelijke bewaking van het raadhuis.
Daarvoor diende in de XVIe eeuw de ‘Nachtwacht of Ruyterwacht’, een ‘notabel
corps’, oorspron-

(1) Zie Onze Kunst, Deel XXVI, blz. 1 en 37 (Juli-Augustus 1914).
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kelijk, zooals de naam aanduidt, bereden. Haar taak wordt omstreeks 1585
overgenomen door stads-soldeniers, die tot diep in de XVIIe eeuw de oude benaming
behielden.
Tot dusver echter werd niets bekend, dat op zulk een tijdelijke functie der schutters
wijst. Buitendien bestaat er afdoend tegenbewijs. De toenmalige kapitein en luitenant
der nachtwacht, bij name bekend, komen op het stuk niet voor(1). Ook hooren we,
wanneer in 1658 twee der afgebeelden getuigenis afleggen, hoeveel hun groot
schilderij wel gekost heeft, in steê van het bondige woordje ‘Nachtwacht’,
ingewikkelde omschrijvingen. Zij, die toch in de eerste plaats bevroeden konden wat
er was voorgesteld, weten blijkbaar niet dat de compositie iets meer behelst dan een
‘portretstuk’; van een ‘Nachtwacht’ wordt niet gerept.
Een zekere traditie bleef nog lang levend. In 1748 spreekt men treffend juist van
een Schuttersgezelschap in 't optrekken. De gravure van Claessens, in 1797
verschenen, draagt de behoorlijke titel: Amsterdamsche gewapende Burgerij.
Het duurt tot 1808, voordat in een officieel bescheid (bij het overbrengen van het
stuk naar het Trippenhuis) vermeld wordt: ‘de beroemde Nagt-patrouille van
Rembrandt’. Hieruit blijkt dus dat de nieuwe naam toen algemeen was; er blijkt nog
iets ergers uit. Want de Nagt-patrouille is de ronde, die 's nachts met lantarens de
stad moest doorkruisen en alle wachthuyskens aandoen. Van ‘Nagt-patrouille’ is
door nauwkeurige vertaling ‘la Ronde de Nuit’ gemaakt.
Dat men werkelijk meende een nacht-tafereel te aanschouwen, lag natuurlijk aan
de vervuilde en ‘overtaande’ toestand, waaraan blijkbaar ook het ongunstige oordeel
van Sir Joshua Reynolds in 1781 te wijten is(2). Het schilderij gaf trouwens in de
vroegere eerezaal, tijdens donkere dagen, dienzelfden indruk nog zeer sterk.
Een toevalligheid heeft wellicht tot die vreemde betiteling meegewerkt. In het
Raadhuis, al spoedig door vreemdelingen bezocht, ontwikkelde zich gedurende de
XVIIIe eeuw vooral de Stadswapenkamer tot een waar museum. Onder het antieke
hals-en sijtgeweer, tusschen de carbijnen, bussen, vierroers en partisanen, werd de
aandacht ook getrokken door vijftig harnassen, aangeschaft in 1580 voor de soldeniers

(1) ZIE SCHELTEMA, Rembrandt, Redevoering etc. Amsterdam 1853, p. 101.
(2) Reynolds zegt: ‘with difficulty I could persuade myself that it was painted by Rembrandt: it
seemed to me to have more of the yellow manner of Boll... It appears to have heen much
damaged, but what remains seems to be painted in a poor manner’. (A Journey to Flanders
and Holland in the year 1781).
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L.A. CLAESSENS: Gravure naar Rembrandt's ‘Nachtwacht’ (1797), met het opschrift: ‘Amsterdamsche
gewapende Burgerij’.
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die het raadhuis bewaakten: de reeds genoemde Ruyter- of Nachtwacht. Toen het
schilderij na Mei 1715 uit den Doelen naar de Kleine Krijgsraadskamer op het stadhuis
was overgebracht, telde het natuurlijk onder de bezienswaardigheden mee. En we
weten allen bij ondervinding hoe gaarne een expliceerende custos verband legt
tusschen de vertoonde curiositeiten. Mogelijk gaf zoo iemand, op het schilderij
wijzend, de verklaring, dat dit nu de Nachtwacht was, waarvoor de zooeven
aanschouwde rustingen bestemd waren.
In den troebel waarmede de XVIIIe eeuw besloot, gingen allerlei tradities verloren.
Toen men het schilderij ‘nacht-patrouille’ begon te noemen, waren de eigenlijke
schutters-nachtwachten reeds opgedoekt. Alles werd vergeten. Reynolds kon geen
uitsluitsel meer krijgen omtrent de schildersnamen der overige doelenstukken en
tusschen de schutters van Van der Helst wees men hem in 1781 ‘the Spanish
Ambassador’! De periode van bot onverstand in zake oude kunst, die bijna een eeuw
zou duren, was toen reeds aangebroken.
Er was nog een bizondere misgreep mogelijk en die werd dan ook begaan. Ten
gerieve der vreemdelingen bootste men in de laatste helft der vorige eeuw de
Nachtwacht op zilveren snuisterijen na, gelijk weleer de Ephesiërs het deden met
Diana's tempel. Nog een zestal jaren geleden kwam een zonderling model veelvuldig
in de juweliers-uitstallingen voor. De zilversmeden begrepen blijkbaar niets van den
zwaren, ongewoon aan een vingertop vastgehouden handschoen van Banning Cocq.
Wat maakten ze ervan? Een lantaren! In steê van den handschoen draagt Cocq een
soort dieve-lantaren, uit welks open zijkant het volle schijnsel valt op het kleine
meisje.
Om het even of men reeds vroeger in het stuk een nacht-tafereel is gaan zien,
omdat de hoofdpersoon een lantaren scheen te dragen, ot dat men hem een lantaren
in de hand gaf, wijl dit bij een nacht-tafereel paste, in ieder geval is het in verband
met het voorafgaande meer dan waarschijnlijk, dat ‘Nagt-patrouille, Nachtwacht,
Ronde de Nuit en Nightwatch’ zijn voortgesproten uit een groteske vergissing.
De herlevende critiek is sinds lang in Rembrandt's schutterstuk weer een Dagwacht
gaan zien. Maar de misleidende naam was kort en bondig en bleef in zwang. Nog
heden verstaat het ongeletterde publiek onder ‘Nachtwacht’ noodzakelijkerwijze een
nacht-tafreel(1).

(1) De luide commentaren voor het schilderij zijn instructief. Ziehier het laatst gehoorde: ‘Nou
is het niks. Maar je had hem motten zien voor ze hem afgesneden hadden. Met die magnifieke
nachtlucht er boven.’ Zoo'n uitlating is begrijpelijker dan Prof. Hermann Cohen's verklaring
in zijne Aesthetik des reinen Gefühls (Berlin 1912: ‘In der Tat ist hier auch der militärische
Aufmarsch trotz des Lichtglanzes, der auf den Leutnant in hellen Vordergrunde fällt,
zurückgetreten gegen die Gewitterlandschaft im Hintergrunde, so dasz der Leutnant in seinem
Stahlglanz wie zu einer Allegorie des Blitzes wird’ u.s.w.
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Wat nu het werkelijke onderwerp betreft, de schutters zelf spreken in een document
over een afbeelding van persoonen uit hunne compagnie en corporaelschap, tot
sestien in 't getall. Zij dachten dus in de eerste plaats aan een portretgroep.
De aanvoerder dezer lieden, kapitein Banning Cocq, heer van Purmerlant, geeft
een andere omschrijving. In een fraai album memoreerde hij allerlei wat op hem en
zijn familie betrekking had: een schetsje van de Nachtwacht komt daar ook in voor.
En als bijschrift: Schets van de Schilderije op de groote Sael van de Cleveniers Doelen
daerinne de Jonge Heer van Purmerlandt als Capiteyn, geeft last aan sijnen
Lieutenant, de Heer van Vlaerdingen, om sijn Compaignie Burgers te doen
marcheren(1).
Het schilderij zou dus te zien geven Banning Cocq in zijn functie als kapitein, en
wel op het oogenhlik dat hij zijn marsch-bevel geeft. Voor Cocq komt het dus alleen
op het voorgestelde moment aan. Het feit, dat de schilderij behalve Cocq en zijn
luitenant nog portretten van bepaalde personen bevat, is hem geen opmerking waard.
Hij vergeet ook niet uit te laten komen dat de heer van Vlaerdingen daar als zijn
luitenant fungeert: alleen om te luisteren en om het bevel over te brengen. En de
overigen? Wel, zij stellen de Compaignie Burgers voor, waarover Cocq bevel had;
zij moeten laten zien hoe er aan het commando van opmarcheeren gehoorzaamd
wordt. Waarheen het gaat? De heer van Purmerlant deelt het niet mede. Het is hem
voldoende vast te stellen dat hij, Frans Banning Cocq, die order geeft.
Natuurlijk wekt Cocq's interpretatie wantrouwen. Het album is, als het vrijstaat
dat woord te gebruiken, een egocentrisch product: alles er in draait om den
samensteller, den grooten heer van Purmerlant. Mogelijk heeft hij bij het kenschetsen
van het stuk al le uitsluitend aan eigen persoon gedacht? Toch niet. Wie Cocq's
definitie aan het schilderij toetst, erkent dat zij strict aanvaard moet worden: Cocq
is onbetwist de hoofdpersoon. De schitterende kleine luitenant wordt slechts in profiel
afgebeeld en loopt mee als een dubbelganger, die in Cocq's glorie deelen mag. Alois
Riegl zegt - niet volkomen juist maar wel teekenend - dat de luitenant ‘in devoter
Kopfhaltung und mit ergebenst auf den Capitän gehefteten Blicke den Befehl
entgegennimmt.’

(1) Aan Jhr. D. de Graeff te 's-Gravenhage, die mij in 1912 welwillend in de gelegenheid stelde
het album te bestudeeren, betuig ik hierbij mijn erkentelijken dank.
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En de compagnie? Met een weinig overdrijving noemt dezelfde Riegl haar een ‘reines
Accidens’, aangebracht als een soort van levende achtergrond, waartegen de kapitein
uitkomt.
De persoon van Dr. Frans Banning Cocq, heer van Purmerlant, was er wel op
aangelegd aldus te domineeren. In de aanteekeningen van zijn verwant Hans
Bontemantel staat hij voor ons: de Amsterdamsche regent geboren en getogen. Bij
het in opdracht geven van het schutterstuk was Cocq, geparenteerd aan de regeerende
geslachten, reeds lid van de vroedschap: de hoogste eer-ambten lagen in 't verschiet.
Hij had een helder inzicht in zaken van bestuur, waarnaast een ijdel behagen in zijn
nieuwbakken titels kleintjes aandoet. Van ruime of fijne intelligentie getuigen zijn
portretten niet; wel van iets positief-verstandigs. Het verbaast ons weinig te hooren
dat zijn mederegenten hem eens, bij een ernstige gelegenheid, niet au sérieux namen.
Op het gebied der schutterij toonde hij groote activiteit: dat blijkt uit de vernieuwde
ordonnanties, toen Cocq kolonel geworden was, uit het doen registreeren der
schutterstukken, en uit de voorstellen tot ingrijpende hervormingen, die echter, door
zijn vroegtijdig overlijden in 1655, achterwege bleven.
Houden we nu de karakteristiek in gedachten, die deze invloedrijke man zelf van
zijn schutterstuk gaf, dan dringt zich de vraag op: zou Cocq soms van meet af aan
een dergelijke behandeling van het gegeven gewild hebben? Als magistraat, als
kapitein die het initiatief nam, en hoogstwaarschijnlijk ook als tusschenpersoon bij
den schilder had Cocq heel wat in te brengen: uit het document over den prijs van
het stuk blijkt namelijk niet onduidelijk dat de financiëele kwestie bedisseld werd
buiten de manschappen om. De provoost Claes van Cruysbergen - juist de man die
over de financies der compagnie ging - verklaart dat hij de betaalde som (1600 gulden)
slechts van hooren zeggen weet(1). De schutters vertellen dat er per hoofd 100 gulden
omgeslagen werd, maar dat elks portie daarin berekend was, wat meer of wat minder,
naar de plaats die men innam. Cocq moet dus het leeuwendeel der onkosten voor
zijn rekening hebben genomen. Merkwaardigerwijze

(1) ‘Gevende voor reden van wetenschap dat hij sulcks alsdoen meermalen heeft hooren seggen.’
Het is niet overbodig op te merken, dat wanneer Cruysbergen in het document van ± 1658
provoost wordt genoemd, hij daarom nog niet noodzakelijkerwijze dezelfde functie in 1612
uitoefende. Bontemantel deelt mee dat Cruysbergen sedert 1651 behoorde tot de vijf
provoosten die den Krijgsraet bedienen. Zeer waarschijnlijk zal men hem daartoe genomen
hebben, omdat hij reeds een dergelijk ambt had vervuld. De plaatsing van zijn naam als
laatste op het schild schijnt wel te duiden op een aparte functie. Het toevoegsel achter zijn
naam (‘Sch ...’) zal moeten worden gecompleteerd als ‘schrijver.’
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wordt de prijs naar 16 personen berekend, terwijl er 17 schutters zich doen
conterfeiten. Waaruit men wellicht mag afleiden dat de kapitein bij het becijferen
van de hoofdsom niet meetelde, maar dat hij er zich toe bepaalde de bijdragen der
anderen aan te vullen.
We zagen reeds hoe Rembrandt's schutterstuk zich nauw aansluit bij Cocq's
definitie. Geen wonder trouwens. Het toeval wilde dat het aesthetische streven van
den kunstenaar en de persoonlijke neigingen van den opdrachtgever geheel
samenvielen. Rembrandt had reeds herhaaldelijk composities opgezet, waarin een
schare beheerscht wordt door het geestelijk overwicht van één persoon. Zoo kon
Rembrandt zijn opdracht uitvoeren volgens de aspiraties van den kapitein zonder
zijn kunst geweld aan te doen.
Het resultaat - afgezien van de onvoldoende portretgelijkenis - moet Cocq met
tevredenheid hebben vervuld. Behalve de oppervlakkige schets in het album, bezat
hij dan ook de nauwkeurige copie door Lundens, waarin alleen zijn gelaatstrekken
meer met de werkelijkheid in overeenstemming waren gebracht(1).
***
Op de vraag wat de Nachtwacht voorstelt kregen we tot dusver van de voorgestelden
zelf twee uiteenloopende antwoorden. Hoe dat mogelijk is en aan welk van beide de
meeste waarde moet worden gehecht, daarover kan een algemeene beschouwing der
schutterstukken uitsluitsel geven(2).

(1) Uit het feit dat Cocq later aan Rembrandt geen opdracht meer geeft, terwijl hij wel voorkomt
op een regentenstuk in 1653 door Van der Helst geschilderd, heeft men ten onrechte afgeleid
dat de kapitein ontevreden over de uitvoering zou geweest zijn. Er kan een veel eenvoudiger
verklaring gegeven worden. Uit de documenten blijkt, dat Rembrandt in het jaar 1642, dus
op het oogenblik der voltooiing van de Nachtwacht, een geschil had met een verwant van
Banning Cocq, later een der machtigste regenten, Andries de Graeff, waarbij Rembrandt ten
slotte gelijk kreeg. Het zal den kunstenaar zijn aangerekend dat hij het waagde met de ‘heeren’
kwestie te maken, vooral wanneer hij, hetgeen mogelijk is, door Cocq's bemiddeling de
opdracht van De Graeff verkregen had.
(2) Een volledig overzicht der gebezigde litteratuur blijve bewaard voor een ruimer
geargumenteerde uitgaaf dezer opstellen. Behalve Kernkamp's editie van Bontemantel
gebruikte ik verschillende studies uit Amsterdam in de XVIIe eeuw en uit Oud-Holland,
waaronder de hoog te waardeeren beschouwingen van D.C. Meijer zijn te noemen, verder
o.a. de Verhandeling over de Schutterijen door Wagenaar, gepubliceerd door P. Scheltema
in Oud en Nieuw I 1844, C.J. Sickesz, De Schutterijen in Nedertand (1864), W.J. Hofdijk,
De oude Schutterij in Nederland (1874), Mr. G.N. de Stoppelaar, Het Schuttersgilde van St.
Sebastiaan te Middelburg (1886), J.A. Jochems, Amsterdams oude Burgervendels (1888),
waarin ik enkele weinig bekende data vond betreffend Ruytenburch en Rombout Kemp, Dr.
C. te Lintum, Onze Schutters-vendels en schutterijen (1909). Terloops wil ik nog wijzen op
Ed. Jacobs, Die Schützenkleinodiën und das Papageienschieszen, Wernigerode 1887, een
tamelijk onbekend werk, dat meer brengt dan de titel aanduidt en dat de schutters-geschiedenis
van een Europeesch standpunt beschouwt. Voor de opmerkingen den economischen toestand
betreffend, gebruikte ik, behalve de reeds geciteerde werken, voornamelijk P.J. Blok
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, Groningen 1897.
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Hoewel Rembrandt's Schuttersoptocht in enkele opzichten een uitzondering vormt
- geen wonder waar kunstenaar en opdrachtgever zich ongewoon lieten gelden - toch
vindt veel wat eerst aandoet als afwijking of eigenaardigheid een gereede verklaring
door de ontwikkelings-geschiedenis dier portretgroepen en door een helder begrip
van den geest waaruit ze voortkwamen. Natuurlijk geldt het volgend exposé in
hoofdzaak voor Amsterdamsche toestanden.
We moeten beginnen de lievelingsbeschouwingen van geschiedenis en
kunstwetenschap een oogenblik ter zijde te laten.
Voor de kunstwetenschap bevat de lange reeks Hollandsche portretgroepen waaronder de schutterstukken verreweg het belangrijkst zijn - een verwezenlijking
van subtiele aesthetische bedoelingen: de voorgestelden zelf, passief als damschijven,
hebben niets daarbij in te brengen.
Voor de geschiedkundigen is, sedert Wagenaar, de invloed der schutterijen op de
stedelijke regeering een gaarne besproken punt. Ook wordt er in eenen door
getambourineerd op het verschil tusschen de schutters vóór 1580, leden der oude
schuts-gilden, en de schutterijen van na 1580, de burger-milities met algemeenen
dienstplicht. Het zou een waag zijn over de schutterijen te spreken zonder vooraf te
doen uitkomen dat men dit ‘fundamenteele’ onderscheid begrepen heeft.
Toch is die verandering in formatie van weinig invloed geweest op geest en uiterlijk
van deze gewapende poorters. Door te zeer de verschillen sedert 1580 in 't licht te
stellen, werden de veel grootere overeenkomsten tusschen oude schutters en nieuwe
schutters uit het oog verloren. Gewoonlijk hoort men dat de schutsgilden zich oplosten
in de gewapende burgerijen. De uitdrukking is niet geheel juist. Toen Art. 8 der Unie
van Utrecht algemeenen dienstplicht voorschreef, vonden de aldus gevormde
Burgerijen naast zich een volgroeide organisatie, waarvan zij het kader slechts te
verruimen hadden. Men trad om zoo te zeggen in de schoenen der voorgangers. De
uiterlijkheden der oude schutsgilden gaan met onbeduidend verlies over op de nieuwe
schutterijen. Ondanks de veranderde samenstelling blijft zooals straks blijken zal het
openlijk optreden, de indruk naar buiten, hetzelfde. Politisch bestond er verschil,
aesthetisch niet: op het laatste komt het hier uitsluitend aan.
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Wat brachten de oude schutters op de nieuwe over? Ten eerste den naam. Het is
teekenend dat de officiëele betiteling Burgerij nooit geheel doordrong: Schutterij
bleef de dagelijksche naam. Verder kregen de Burgers - en dat was een gebeurtenis
van veel consequentie - de oude Doelens als vereenigingslokalen. Daardoor werd de
oude verdeeling in schutters van den Handboog, van den Voetboog en van den
Cloveniersdoelen bestendigd. Daarmede bleven ook in wezen de overmanschappen
der Doelens, de privileges van visscherij en wijntap; daardoor kwamen de
burger-compagnies in 't bezit der oude zilveren schutters-kleinoodiën; tafelend in de
oude zalen, spanceerend in den lommerrijken boogaard, moesten ze zich wel als
opvolgers der oude schutters voelen: ze namen de traditie over. En waar is traditie
zekerder genesteld dan in oude gebouwen? Hoe daar oude kleedij en oude gebruiken
in zwang blijven, hoe daar de oude geest bewaard wordt, daarvan geven nog heden
gestichten en weeshuizen treffende voorbeelden. Met de Doelens werd door de
Burgers een erfenis van eigenaardigheden en herinneringen aanvaard.
Naast de conterfeitsels der voorgangers kwamen hun eigen portretten te hangen.
We moeten de kunstgeschiedenis gelijk geven wanneer zij de schutterstukken
beschouwt als een doorloopende reeks.
De nieuwe schutters waren dus bij uitstek traditie-dragers; een kleurig stuk der
Bourgondische middeleeuwen brachten ze naar later tijd over; veel van wat in hun
aspiraties bevreemding kan wekken, wordt door laat-middeleeuwsche verhoudingen
verklaard.
Oorspronkelijk vormden de schutters, in de zich ontwikkelende poorterijen, kleine
keurkorpsen: een staand stadslegertje naast het gros der gewapende gilden. De
stadsregeering hield hen gereed om met den vorst ter heirvaart te trekken, of om hem
plechtig te ontvangen. Ze bewaarden tevens de rust in de steden en luisterden de
processiën op; als proeve van bekwaamheid schoten ze, onder groote festiviteit, op
gezette tijden naar den papegaai.
In den beginne trad men vrijwillig toe; maar in den aanvang der XVIe eeuw zag
de magistraat zich genoopt, omdat de zware verplichtingen velen weerhielden, door
maatregelen de dienstneming te bevorderen. De schijnbaar bruusk ingetreden
dienstplicht was, mede in de troebele jaren tusschen 1570 en 1580, langzaam
voorbereid.
Tegenover de groote lasten - de ‘wacht’ over de stad bracht dagen nachtwaken
mede - stond een groote eer als vergoeding. Behalve die speciale eer steeds aan het
wapenhandwerk verbonden, verleende het lidmaatschap een soort burgerlijken
adeldom. Men was lid van
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den Edelen Voetboog of de Edele Busse. De poorterijen, van eigen beteekenis bewust,
trachtten de glorie van den adel door hunne schutterlijke staatsie op zij te streven.
De landsheeren erkenden hun recht op het dragen der ridderkleedij. Het
papegaai-schieten was een burgerlijk tournooi en de vaandelpracht moest de luister
der ridderlijke banieren evenaren. Tot het schutsgild te behooren was iets bizonders:
dat blijkt wanneer in enkele steden ook de adel zich in de schutterijen laat opnemen.
Nog in 1766 komt die trek uit, toen de Haagsche schutters van St. Joris als Ridders
wilden worden betiteld.
Het praal-vertoon was in de Bourgondische tijden ten top gevoerd. Zelfs in die
kleurigste eeuw vielen de schutters, met hun kakelend mi-parti, met hun karmosijnen
kaproenen en tarwe-verwige tabbaarden nog ongewoon op: ze waren de ‘bonte
kraaien’ in de legers van Karel den Stoute.
Na het geus worden der gemeenschappen vervalt het deelnemen aan processiën;
het prijs-schieten verminderde in beteekenis of raakte in onbruik. Maar ‘tocht en
wacht’, de beide hoofdverplichtingen, bleven. Ze moesten uittrekken als het
landsbelang dat eischte; ze moesten de stad bewaken evenals vroeger. Voor de joyeuze
incomsten der Bourgondisch-Oostenrijksche landsheeren had men nu de
‘festoyeeringen van het huys van Nassau’, en het inhalen van vreemde vorsten of
aanzienlijke personages. Verder erfden de Burgerijen het prat gaan op hun
vaandelpracht - de vaandrig behoort teekenend genoeg tot de hoofd-officieren - ze
erfden de ridderlijke aspiraties en de pretenties op adeldom; gaarne laten ze zien dat
het hun toekomt gulden sporen te spannen. De pronk van wapens en kostuums nam
niet in 't minst af, ofschoon ieder ze zelf bekostigde en er geen prijzen voor fraaiste
kleeding meer werden uitgeloofd: menig burgerman putte zijn middelen uit om bij
de zomeroptochten grandioos voor den dag te komen. Ook bleven de schutters,
evenals vroeger, een élite, ondanks den algemeenen dienstplicht: men reserveerde
de schamele ambachten voor het brandblusschen en hield ze aldus buiten de schutterij.
De compagnieën representeerden ‘het corpus en de rijckdom deser stadt’. In Delft
waren ze zoo chic, dat een schutter aldaar zoowat gelijk stond met een vroedschap
uit een andere stad.
Voor het oog was er dus geen onderscheid ontstaan. Wanneer omstreeks 1560
meester Pieter van Aphert een schuttersoptocht kenschetst:
‘Met blinkende wapens geven zij zich ten schouwspel aan het algemeen, en in
schitterend gewaad voeren zij als 't ware op een
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plechtigen triumf’, dan geldt honderd jaar later deze beschrijving nog letterlijk(1).
Het taaie voortbestaan van zulke eigenaardigheden is niet zoo verwonderlijk: de
regeering zelf dier groote Hollandsche steden bleef, tot in de laatste dagen der Unie,
geregeld volgens de grafelijke ordonnanties. En voorts bestond er nog een tweede
‘corpus’, dat krachtig meehielp den geest der late middeleeuwen levend te houden
tot diep in de XVIIe eeuw: dat waren de Camers van Rhetorica.
In geest en uiterlijkheid zijn retrozijnen en schutters nauw verwant. Tijdens de
Bourgondische feestroes en ook nog later, defileeren ze gaarne in gezamenlijken
optocht: pinxter-vertooningen der rederijkers en parade der schutterij vielen saam.
Rhetorica, in rocken van incarnaet bay met gouden passement, verscheen, juist als
de schutters, met trommelaars en eigen vaandrig, die zijn banier ‘behendig moest
swieren en slingheren’. Zij deelden elkaars plichten, want bij de princelijke inhalingen
hadden, ook in de XVIIe eeuw, de rederijkers hun taak: ze arrangeerden de
allegorische tooneelen, timmerden en stoffeerden de triumfbogen en bezorgden de
opschriften. Beide corporaties richtten gezette maaltijden aan; ze waren bij elkaar te
gast als voluntarissen op de vrije slemp. Beide telden ze landsheeren en
hooggeborenen als leden. Soms schijnt het onderscheid te vervagen: in Goes schieten
er in 1563 retrozijnen naar de papegaai en te Bergen-op-Zoom helpen schutters in
1472 ‘personagiën voorstellen op de merct’. Te Middelburg betrekken in 1567
schutters en rederijkers de wacht aan de stadspoorten, om en om; in 1571 worden
daar Magistraat, Schutterij en Rhetorica geraadpleegd, ‘sijnde het gansche corpus
deser stede’. In het begin der rebellie toonden ze denzelfden aard: de rederijkers
schuwden geen martelaarschap voor hun politiek-godsdienstige overtuiging en de
schutters stonden tot verdediging der Hollandsche steden op de bres.
Nu ging men, in de Doelens, toch al prat op verfijnde omgangsvormen ‘heuschheid hoort den boogaerd toe’, een opvatting waarschijnlijk aan het adellijk
element in de schutsgilden te danken - geen wonder dus dat de geest van Rhetorica
hier gemakkelijk doordrong. Nog een omstandigheid werkte daartoe mee.
In die kleine gemeenschappen ontmoet men, in verschillende functies en
kwaliteiten, telkens dezelfde personen, een eigenaardigheid door een

(1) Conspectui se fulgida publico Praebent gerentes arma nitentibus Solemnem agunt tamquam
triumphum Vestibus. Geciteerd door Hofdijk uit de Epigrammata Moralia. Antwerpen, 1560.
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bekende anecdote van Bontemantel geïllustreerd. Zoo waren bijvoorbeeld in 1580
Amsterdam's burgemeesters (tevens superintendenten der schutterij) grootendeels
lid van Rhetorica. Zoo was ook schilder of schutter, en rederijker, een zeer gewone
combinatie. Men denke aan Bredero, lid van de Oude Kamer en tevens vaandrig van
de Burgerij. Of wel aan Cornelis Ketel, de groote reformator van het Doelenstuk,
eminent schilder, verdienstelijk rederijker en sergeant bij de schutterij. Beeldt hij
zijn wapenbroeders af, dan verbaast het ons niet houdingen te aanschouwen, die als
het ware de zichtbare vorm zijn der rhetorische phrase.
Ook volgens de moderne beteekenis van dat woord was de rederijkersgeest
‘rhetorisch’: men trachtte door taal en voordracht, zooals het in 1599 heet, ‘Ciceronem
te conterfeyten’. In optreden en in opvattingen der schutters, en zelfs daar waar ze 't
minst verwacht kon worden, in sommige ordonnanties, laat die rhetoriek zich gelden.
De nuchtere inhoud van een Haarlemsche schutters-ordonnantie is geen beletsel voor
een rhetorische draai, een rhetorische climax en een rhetorisch slot-tableau:
‘Nae 't ondergaen van de Sou, sluyten sy de Poorten en des morgens vroeg doen
sy de Poorten op. Bij nacht houden sy de wacht, nemen waer alle de schildtwachten,
doen de Ronden gewapent, weeren alle insolentiën; sy verspiën de straten en
besoecken ook alle de Wachthuyskens. Als daer by daegh of by nachte de Brand-klock
gaet, komen terstond in de Wapenen, elck op syn Wijck, besetten de wegen, stuyten
het woedende volck, ende met een vaendel Burghers bewaren sy 't Stadt-huys, om
de privilegies van de Stadt ende de secreten van de Weeskamer te bewaren, als het
ghemeen volck gaende is, ende woelen vervaerlijck. In schielijcke oproer ende
swarigheydt syn terstond de Burghemeesters vaerdig om de Burghers in Wapenen
te doen komen; sprekende nae de wijse van die van Romen: ‘Die de behoudenis
wenscht van de Republijcke, die volghe my nae, ick gae u voor.’
Aan deze rhetorische opvatting van hun functies beantwoordde een rhetorische
beschouwing van hun rol in de geschiedenis. Die rol is niet zoo pietluttig als men
soms wil doen gelooven. Zoowel onder grafelijk bestuur als tijdens de rebellie waren
er memorabele daden verricht. Dr. C. Te Lintum schrijft terecht: ‘Tegenover de
tyrannie van Alva en de zijnen stonden de schutters van St. Joris en de Cloveniers
broederlijk naast elkaar in de voorste rijen... Beide hebben toenmaals groote diensten
bewezen, niet enkel bij de verdediging hunner eigen steden, maar ook bij groote
ondernemingen, waartoe behooren de pogingen tot ontzet van Haarlem.’
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Ontvangst van Maria de Medicis te Amsterdam (1638). De schutters, piekeniers en muskettiers zijn
opgesteld bij een allegorischen eereboog. Gravure uit BARLEUS, Medicea Hospes.

Met dien roem van vroeger eeuwen harmonieerden de prestaties der XVIIe eeuw
niet meer. Wel wordt er in zware tijden beroep op hun hulp gedaan, wel trekken ze
nog herhaaldelijk uit, tot buiten de frontieren van Holland. Maar ze vijzelden die
garnizoensdiensten op tot heldendaden, memoreerden ze door penningen en gravures,
en stoften op liefde voor 't vaderland en onverwinnelijke Eendracht.
De oude moed was er nog wel, maar de tijden waren niet gunstig. Van ‘luieren en
liggen pannekoecken’ is er in het noodjaar 1672 onder de schutters geen sprake. In
hun rhetorisch-historische beeldspraak verklaren ze zich ‘geresolveert preuven te
geven dat sy nog de rechte afsetsels syn der oude Batavieren’. Ze trachten hun eed
gestand te doen: ‘de stad tegen geweld en overlast te beschermen, mitsgaders tegen
alle vijanden des gemeenen lands met lijf, goed ende bloed’. Een gelegenheid om
zich glansrijk te onderscheiden, viel hun echter niet te beurt.
Er was heimelijk een verandering ontstaan. Zonder het zich bewust te zijn, waren
de schutters niet langer 's lands weerkracht zelve, maar
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alleen de symbolen ervan. Zooals het meer met oude corporaties gaat: hun decoratieve
waarde nam toe, naarmate hun werkelijke beteekenis afnam. Maar hoe meer ze
symbool werden, des te hooger voelden ze zich.
De talrijke princelijke recepties houden de glorie nog wat op. Maar ten slotte wordt
er te veel ingehaald. Na de koninginnen van Frankrijk, van Engeland en van Polen,
na de keurvorstinne van Brandenburg en de prinsen van Oranje, wordt ook
Burgemeester Huydecoper, terugkeerend in Amsterdam, door een cortège schutterij
ontvangen. Hun optreden werd goedkoop. Het was hun geaccordeerd ten behoeve
van feesten of bruiloften met slaende trommen in de wapenen te comen. Het respect
verdwijnt. De stemming veranderde. Maar die traditioneele zelfoverschatters merkten
daar niets van. Het besef van hun aloude en hooge verdiensten was hecht genoeg.
Wie lieten zich uitschilderen bij gelegenheid van den Vrede van Munster? De
Amsterdamsche Schutters. Het leek alsof die glorieuze vrede door henzelf en door
hun vaderen was bevochten. Zij hadden immers, zooals Vondel hun verzekerde, de
degens geërfd ‘welke op 't Spaensche knokebeen zijn geschaert voor 't algemeen’.
De Haagsche schutters doen in 1642 koningin Henriëtte van Engeland uitgeleide.
Op de afbeelding daarvan door Paulus Lesire staat, weinig beleefd, maar wel
zelfbewust: dat ze evengoed koningen weten te verjagen, als koninginnen te
ontvangen. Hoe sterk moeten zulke gevoelens zijn om tot uiting te komen in een
opschrift op een schilderij!
De eeuw werd ouder en nuchterder. Rhetorica verloor haar aanzien; de rederijkerij
daalde tot plattelands-vermaak. De schutters behielden echter den rhetorischen toon
en beseften het gevaar daarvan niet.
Men kreeg lucht van hun voosheid. Men vond dat ze wel wat veel ‘bralden’. Het
hinderde dat de kapiteins zoo'n ‘bohij’ maakten op de parade. De oorspronkelijke
sympathie verdween. De officieren steeds uit de ‘heeren’, daarbij het gagie trekken
van hunlui kinderen en dienaers, voor het overige weinig dienst en veel braevaede,
dat zette kwaad bloed. Het is teekenend dat na het midden der eeuw het schutterstuk
verdwijnt: men had er geen genoegen meer in zich als schutter te zien afgebeeld. De
ridderlijke mom stond den lakenkooplui potsierlijk; de doelens werden meer en meer
vergaderzalen en herbergen; de dagelijksche besogne, het betrekken der wachten,
had niets meesleepends. Met de onbeduidende prestaties contrasteerde de heroïsche
pose. En zoo iets in een landje waar van ouds ieder benauwd is dat buurman overschat
wordt!
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Ironie is de terugslag op zelf-overschatting en gezwollenheid: de schutters hebben
daarvan gelust. Zelfs wanneer ze nog ferm dienst bewijzen, zooals bij het
aansprekers-oproer in 1696, valt de ironische toon niet meer te vermijden; men
complimenteert ze voor hun moed, maar hoe:
‘Uw dappere Kolonellen pronken
Met onuitdoofbre gouden vonken,
Uw Hopmans geven helder licht.
Uw Luitenants voldoen hun plicht
Uw Vaandrigs die het Vaandel zwaaien
Zijn van geen hanen 't overkraaien.
't Zijn helden binnen Gijsbrecht's wal:
Een yder is een Hannibal.’

Die ironie heeft zich onverbiddelijk aan de schutters gehecht; door flauwe
vertooningen in de XVIIIe eeuw - ik denk aan de ‘Compagnie Jongeheertjes’ die
kapitein Zeger van Son in 1747 liet marcheeren - kreeg ze meer stof en werd ze steeds
stekender. Het volgend versje is van 1783:
‘Ik sel jou nog vertoon ons lieve Burgerije
Gans lustig uitgedost en geschaart in twee rije
Soo regt als de slangen. Hun marcheeren zeer net
Elk met sijn natuurlijke aangeborene tred.
In 't vuren hebben zij ook wat nieuws versonnen:
Sij schieten één voor één bij heele peletonnen,
Dat maakt meer geklater en langer allarm’(1).

Wij zelf hebben het ten slotte met Speenhoff meegemaakt, dat het overblijfsel der
schutterijen aan die algemeene ironie is te gronde gegaan.
***
Ten tijde dat Rembrandt's doelenstuk ontstond, ongeveer van 1639 tot 1642, was
er van ironie tegen de schutters nog niets te bespeuren. Integendeel. Hoewel ze toen
reeds als curieuze anachronismen rondliepen met hun rondassen en
tweehandszwaarden, ze werden - symbolen van 's lands weerkracht - met
enthousiasme bejegend. Daar was in die jaren reden voor.
De onafhankelijkheids-strijd had het Hollandsche volk tot een natie gemaakt. En
de jaren om 1640 representeeren in onze ontwikkeling de quintessens van wat gaarne
de Gouden Eeuw genoemd

(1) TER GOUW, Volksvermaken. Haarlem 1871, p. 56.
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wordt: we hadden den mannelijken leeftijd bereikt. Daarbij maken de successen der
Republiek, de herneming van Breda (1637) het verslaan van een Spaansche Armada
(1639) glorieuze wapenfeiten van weleer op nieuw tot werkelijkheid. Alles raakt aan
het hoogtepunt. Ieder voelt dat. Er verluidde in 't eind van 1641 dat er over den vrede
onderhandeld werd.
Het zelfbewustzijn versterkte door ongehoorde welvaart. De overzeesche handel
was zoo florissant, ‘dat het gheruchte daervan over de gheheele werelt heeft
gheësclatteert’. De Oost-Indische Compagnie gaf in 1642 50 % dividend. De inneming
van Malacca maakte, het jaar te voren, de Nederlanders tot ‘dominateurs van India’.
In dien bloei deelt Amsterdam het meest: de bier-accijns, een maatstaf voor de
stedelijke welvaart, noteert in 1642 een ongekend hoog cijfer.
De schielijk toegenomen rijkdom had interessanter gevolgen dan den tulpenzwendel
alleen: er kwamen in het volkskarakter verborgen trekken aan den dag. De luxe slaat
naar buiten. De uitheemsche adel die te 's Gravenhaag het Nassausch kwartier en het
koninklijk hof van Bohemen omzwermde, prikkelt de burgerij tot imitatie van hun
levenstrant. De modedracht was nooit kostbaarder en nooit eleganter. De
Amsterdamsche burgers zijn hoogelijk verheugd als in 1638 een Fransche koningin
hen bezoeken komt: de stad in feestdos pronkt als een pauw. De regenten, van eigen
beteekenis overtuigd, vormen meer en meer een stand; ze krijgen lust in een zekere
magnificentie. In 1640 beginner in Amsterdam besprekingen over een nieuw raadhuis.
De Cloveniersdoelen wordt opgeknapt en de groote zaal op nieuw ingericht. Ook
Rembrandt had, op het oogenblik dat hij het schutterstuk onderneemt, tegelijk met
zijn volk, het materiëele hoogtepunt van zijn leven bereikt. In 1641 noemt men hem
een van de vermaerdste schilders zijner eeuw. Rembrandt tracht een stand op te
houden die daarbij past. Hij betrekt zijn aanzienlijk huis.
Met deze uiterlijke luxe gaat een andere luxe samen. De romantiek, luxe van
gevoelens, luxe van imaginatie, overvleugelt het streven naar soberheid, naar
klassicisme. De litteratuur zwelgt in pittoreske sentimenten. Daarbij is Rhetorica in
haar nabloei bedrijviger dan ooit. Als in 1641 de ‘Blaeu Acolije’ te Vlissingen een
prijskamp uitschrijft, dan leveren 23 kamers 63 proefstukken, die in het volgend jaar
alle gedrukt worden. De Amsterdamsche Schouwburg, opvolgster van de Oude
Kamer en van de Academie, die door tal van uitnemende geesten op hoog niveau
waren gebracht, wordt in 1641 door een typischen rederijker in beslag genomen, een
groot arrangeerder van allegorische
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REMBRANDT: De Eendracht van het Land.
(Museum Boymans, Rotterdam).
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vertooningen: Jan Vos. Het succes van diens drama Aran en Titus in November van
dat jaar, bevestigt de triumf der ongebreidelde romantiek.

(Phot. Alinari, Florence).
P.P. RUBENS: Tournooiende Ridders.
(Louvre, Parijs).

Het was romantiek in beheerschter vorm en van zuiverder gehalte die in hetzelfde
jaar sentimenten van hooge ridderlijkheid verheerlijken kwam: de Cid van Corneille
wordt in 1641 te Amsterdam opgevoerd.
Geschiedenis vormt het stramien voor de meeste romantische kunst. De studie
daarvan wordt met nadruk beoefend. Ook kunstenaars verdiepen zich in eigen
verleden. In 1638 voltooit Hooft zijn Historiën. Van 1637 dateert Vondel's Gijshrecht.
In 1642 aanschouwt de jonge Prins Willem, op een triumfboog hij zijn intocht te
Amsterdam, het sluiten van een verbond tusschen Keizer Adolf van Nassau en Koning
Eduard van Engeland in 1291. Dergelijke historisch-rhetorische uitingen komen
veelvuldig voor.
Bij de grooten gaat die geestes-stroom door dieper beddingen. In 1641 valt Vondel's
terugkeer tot het oude geloof. Rembrandt's architecturen verwezenlijken eigenaardige
verbindingen van gothiek en barok. Van Campen zou iets dergelijks beproeven, in
1645, met zijn modellen voor een toren der Nieuwe Kerk. Ook in Vlaanderen wordt
dit verlangen gevoeld: van 1635 tot 1640 dateeren Rubens' evocaties der
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late middeleeuwen: tournooiende ridders op het voorplein van een feodaal slot.
In 1641 voltooit Rembrandt de Eendracht van het Lant. In 1642 voltooit hij zijn
Schutterstuk. We weten nu uit welken geest die composities geboren werden; we
weten ook met welke oogen ze werden aanschouwd.
Wie aan het voorgaande de Eendracht van het Lant toetst, moet erkennen dat de
historisch-rhetorische geestes-richting zich hier forsch en onvermengd uit. De
ridderlijke cavalcade kan niet meer verbazen. Het doorbreken van de allegorie in
Rembrandt's schilderwerk blijkt welhaast noodzakelijkheid. Het is Rhetorica die zich
gelden laat; met emblemen en symbolen en met het Sinneken der Gerechtigheid staan
we op haar gebied.
Nog iets wordt daarbij duidelijk: de Eendracht richt zich lot het toenmalige groote
publiek. Wie de massa wilde bereiken - zooals bijvoorbeeld tooneelisten en teekenaars
van politieke prenten - gebruikten de stijl van Rhetorica: voortgekomen uit het volk
was de rederijkerstaal algemeen verstaanbaar.
De dorst naar romantiek; de dunk die de burger-milities hadden van eigen
beteekenis; het zich indenken in de rol der vaderen; hun kleurige tradities in deze
jaren op nieuw wakker gemaakt; dat alles bepaalde het gehalte van de vaderlandsche
apotheose vervat in de Eendracht van het Lant. Ook zonder de bewijzen die het laatste
hoofdstuk vermelden moet, wordt het zoo goed als een zekerheid dat de Eendracht
ontworpen is als ‘cieragie’ voor een schuttersdoelen.
Hoewel de inhoud op zichzelf geen verrassing veroorzaken kon, bracht deze
allegorie toch iets hoogst ongewoons. Dat is - als ik het woord mag wagen - de
onstuimige concentratie waarmede Rembrandt het gegeven doordacht. De uitvoering,
de vertolking blaakt van een temperament dat nog heden ten dage het groote publiek
schrikt en afstoot. Maar daardoor steekt de Eendracht ook hemelhoog uit boven het
vele halfslachtige uit dien specialen tijdgeest ontstaan.
En nu het schutterstuk waarvoor de Eendracht slechts het preludium was? Een
Duitsch biograaf schrijft terecht dat Rembrandt zijn schutters laat optrekken ‘alsof
Troje moet worden ingenomen’: ook deze schepping is van den toenmaligen geest
verzadigd. Niet zooals men is, maar zooals men zich voelt, zoo wenscht men zijn
portret: hier komt dat uit.
Rembrandt's Schuttersoptocht markeert in de ontwikkeling van het doelenstuk het
hoogtepunt. Tevens een keerpunt. Wat er tegelijk
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FRANS HALS: De officieren van den St. Joris Doelen (1639).
(Frans Hals Museum, Haarlem).
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of daarna werd voortgebracht, zooals Van der Helst's Compagnie van Roelof Bicker
(1639-1643), kon zich aan Rembrandt's invloed niet onttrekken; wat er onmiddellijk
aan voorafgaat is echter van geheel tegengestelden aard.
De reeks oude schutterstukken werd door Rembrandt aandachtig beschouwd. Voor
ons doel heeft het weinig profijt verder in te gaan op zekere overeenkomsten en
kleine ontleeningen, waarvan de meeste reeds in 't licht zijn gesteld en die slechts
bij uitzondering het wezen van het kunstwerk raken. Het is belangrijker er op te
wijzen hoe Rembrandt afweek van de toenmaals heerschende opvatting.
In de eerste 40 jaren der XVIIe eeuw wijkt de rhetorische trant van omstreeks
1580-1600 voor een koele, zakelijke voorstellingswijze. Men houdt wel van
luchtigheid, maar men vermijdt alle pathos. Voor romantische accenten, zooals
slagzwaarden en helmetten, sluiten de schilders het oog. Toch werd daar in
werkelijkheid druk mee geparadeerd. Het heet immers in 1635:
‘Op heur kermis alle daegh
Blincken Swaerden en Rondassen,
Hellebaerden, Kortelassen’(1).

Maar van dat antieksche moois uit de doelens waren in die jaren de beste kunstenaars
afkeerig. Men denke aan Hals. Een is er in wie dit bezonnen streven zich op z'n
schoonst uit. Thomas de Keyser, een vijand van alles wat trekt naar rhetorische
emphaze, heeft het schutterstuk in zijn Compagnie van Allart Cloeck (1632), soberst
van nuances en toch niet zonder een zekere luchtigheid, klaar en klassiek
geformuleerd. Ook in de litteratuur teekent zich een dergelijke richting af.
Met deze ingehouden voordracht breekt Rembrandt. De barokkunstenaar had
andere verlangens dan moderatie en distinctie. Een troebele, maar tevens machtiger
stroom overstelpt het oude gegeven. De soberheid - wel eens droogheid geworden
bij zwakker karakters - moet wijken voor de schilderachtigste weelde. Men was er
op voorbereid, men was er verlangend naar, de schutters uitgebeeld te zien, zooals
het vers van 1635 ze beschreef:
‘Meest in softe zijd' gekleet,
Dat vol Goud en Sulver blickert,
Nu de Son daer snel op flickert....’

Er blijkt uit zoo'n poëzietje dat de smaak kenterde; dat de lust

(1) VAN DE VENNE'S Taffereel der Belagchende Werelt.
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THOMAS DE KEYSER: De Compagnie van Kapt. Allart Cloeck (1632).
(Rijksmuseum, Amsterdam).
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naar romantiek weer boven kwam; en ook dat de tijd rijp was voor het schutterstuk
met den zonneschijn.

CORNELIS KETEL: Schets voor het corporaalschap van Herman Rodenburgh Beths, 1581.
('s Rijks Prentencabinet, Amsterdam).

Zijn onmiddellijke, soms wel wat nuchtere voorgangers, laat Rembrandt dus ter
zijde. Voor den geest van zijn schepping gaat hij terug - ik ben niet de eerste die dat
opmerkt - naar Cornelis Ketel.
Ketel was waarlijk een groote verschijning geweest. Conterfeiter, maar bovenal
kunstenaar. Gelijkenis hield op uitsluitend hoofdzaak te zijn: die stugge
portret-groeperij eischte immers ook een bevredigende oplossing! Ketel's composities,
ontstaan na de politieke hervorming der schutterijen in 1580 en de daarmee
samengaande verruimingen herleving, zijn voor de ontwikkeling van het doelenstuk
kapitale momenten. Ketel, de veel bereisde, brengt de bevrijding van traditioneele
benepenheid. Zijn artistiek kunnen is tot een weidscher houw in staat. Hij heeft zich
onomwonden geuit in twee van zijn Amsterdamsche schutterstukken: de Compagnie
van Kapitein Dirck Rosecrans (1588), in een triesten toestand bewaard, en de
Compagnie van Kapitein Rodenburgh Beths (1581) waarvan de belangrijke compositie
slechts in een teekening over is. Vooral deze laatste groep, geschilderd, evenals
Rembrandt's Schutters-
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optocht, voor den Cloveniersdoelen, getuigt luide van Ketel's genialiteit. Wat voorheen
een optelling was van gekarakteriseerde individuen, is nu een massa door eenzelfde
stemming beheerscht en gebonden. Die stemming is ons bekend: het tafereel wordt
als 't ware afgespeeld op het theater zelf van Rhetorica, toen in haar hoogsten bloei.
Allegorische grisailles en rederijkers-rijmpjes sierden het encadrement.
Wat zien we nu? De rhetorische geest die over Ketel vaardig was, herleeft
omstreeks 1640. Geen wonder dat Rembrandt, voor de romantische heroïsatie van
het schutterstuk, zijn ideaal vond bij Cornelis Ketel. Raffinementen der kleedij in
Henri III-stijl, bewapening met uitgelezen antieke stukken; bovenal die pathetische
standen, die exaltatie der bewegingen; dat heen en weer golven, en naar voren komen,
die prise d'armes, maar met een vroolijk doel: aan de verlokking van dat alles gaf
Rembrandt zich gaarne over.
Het uitspelen, naar Ketel's voorbeeld, van den kunstenaar tegen den conterfeiter
moest Rembrandt, consequent als hij was, wel met de eischen van het onderwerp in
botsing brengen.
Weet men precies welke eischen het schutterstuk eigenlijk stelde?
F. SCHMIDT-DEGENER.
(Het tweede gedeelte van dit Hoofdstuk verschijnt in een volgende
aflevering).
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Nieuw werk van Victor Rousseau
TERWIJL de wereldbrand zich uitbreidt, keert een ieder tot zichzelven in. Elk wil iets
bijdragen tot leniging der algemeene ellende. Ook de vrouwen, welke de goddelijke
elegantie en tien lieve vingeren bezitten, zijn ter hulp gesneld - en het is een heerlijk
schouwspel om onze moeders, onze zusters, onze gaden gebogen te zien over zijde
en wol, over pareltjes en gouddraad. Terwijl ik dit schrijf, hebben ze het te Londen
zeer druk. Zij snijden, naaien en borduren poppenkleeren, die zullen tentoongesteld
worden als niet verwelkende bloemen, en te koop geboden ten bate van het
Kleedingswerk der Belgische soldaten aan het front. De liefde waarmee deze bloemen
van stof en van paarlen worden geschapen, omringt hen als met balsemgeur.
Met een dergelijken geest bezield, trachten de uitgeweken kunstenaars het lijden
onzer broeders te verzachten, en geven daardoor blijk van hun moed en hun
vertrouwen. Zij voegden de weelde van hun talent bij de vruchtbare fantazie onzer
vrouwen. Dank aan hen zullen de poppen, als feeënkinderen door droomlanden
wandelen. Zij schilderden bekoorlijke landschappen voor die schepseltjes van hout,
van gaas en van glas.
De kunstenaars hadden echter niet tot dan gewacht om hun toewijding te betuigen.
Verschillende verkoopingen hunner werken werden aangericht ten bate der
slachtoffers van den oorlog. Het heeft ook niet zeer lang geduurd eer ze tot zichzelven
kwamen. Zoo ik hier de medewerking der kunstenaars aan de Poppententoonstelling
vermeld, (ook aan de Fancy Fair in de Albert Hall werkten zij mede) bedoel ik
daardoor te doen blijken, dat zij reeds vasten voet op den gastvrijen bodem hebben
verkregen, en, met geweldige krachtsinspanning, den gebroken draad hunner
gedachten wisten te hervatten.
Voor allen waren de eerste weken der verbanning donker. Zoo
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gevoelde ook Victor Rousseau zich ontredderd. Maar deze toestand duurde niet
voort.(1) Weldra wist hij om zich heen de atmosfeer te doen leven, waarin zijne
scheppingen kunnen ontstaan. Ik zeg niet dat het breede gebaar van den meester niet
belemmerd werd. Maar niets werd, in hem, onderbroken. Hij is voortgegaan met
werken te scheppen, als vonken van genie. Zij bewijzen ons, dat het prachtige vuur
niet is uitgedoofd; dit mogen wij bevestigen.
De vreemdeling, die Rousseau's werk vóór den oorlog niet zou hebben gekend,
zou zich over zijn plastisch kunnen een denkbeeld kunnen vormen door de statuetten
welke hij te Londen boetseerde. Die vreemdeling zou er iets in weervinden van een
Grieksch beeldhouwer van vijfhonderd jaar vóor Christus, die midden in de 15e eeuw
te Florence zou zijn weergekeerd. Hij zou in zijn werk figuren van mannen en
vrouwen vinden, van verbazende lenigheid en physieke kracht. Hij zou er de
intellectueele verfijning in opmerken, welke de humanisten uit alle werken van
kunstenaars en kunstnijveren wisten te doen spreken.
Niemand zal Rousseau's Moderne Silhouëtten met Tanagra's verwarren. Een
persoonlijke trek onderscheidt hen van de Grieksche figuurtjes. In de Silhouëtte
welke een jonge vrouw voorstelt, een hand op de heup rustend, bemerkt men de
afwezigheid van het classicisme der groote school, welke de gezette gracie der
Tanagra's uitmaakt. De terracotta's van het goede tijdvak zijn heerlijke statuetten,
terwijl de werken van Rousseau standbeelden zijn met onbeperkte afmetingen. De
beeldjes der heilige eilanden zijn het kleingeld der groote Grieksche beeldhouwkunst,
de figuurtjes van Rousseau moeten op zichzelf bestaan. Zij zijn geen verkleiningen
van de massa der heidensche goden. Vóor hun conceptie en na hun geboorte vindt
men slechts andere werken van denzelfden kunstenaar.
In een andere Silhouëtte, een vrouw welke een stroohoed opzet, bewondert men
nog hoezeer elke vorm wèl gewogen en overwogen werd. Zelfs wanneer de vormen
vervagen, dragen ze de sporen van studie en bezonnenheid. De naam Silhouëtte past
bij de Tanagra's. De figuren van Rousseau verraden andere bedoelingen. Elke lijn
dezer beeldjes is zacht in verband gehouden met alle andere lijnen. De buiging der
armen duidt, door haast onmerkbare teekenen, de houding der beenen aan. En in dit
alles is er een nieuw samengaan der details, welke om het werk dat fijne, geestelijke
netwerk weven, dat ons steeds aan den

(1) In samenwerking met Emile Claus voerde hij, voor hooger gemelde tentoonstelling, een
allerliefst Lentetooneeltje in Vlaanderen uit.
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kunstenaar doet denken. Anonyme of al te algemeene trekken ontbreken hier geheel.

VICTOR ROUSSEAU: De Ontmoeting.

De Ontmoeting, drie figuren van jonge vrouwen, behoort tot dezelfde reeks. Zij,
die Rousseau's werk kennen, raden wat zulke ontmoeting kan zijn. Zij voorzien hoe
alle spieren van het lichaam ontspannen zijn, en hoe alleen de maskers en de handen
een taal vol innigheid spreken. Zij weten hoe de uitgestrekte arm van een der vrouwen
en de hoofdbuiging bijdragen tot een zang van 's kunstenaars schepping, zooals geen
commentaar dit kan doen gevoelen. Ik vergeet de oogen der krijgshaftige Pallas niet,
die oogen vol wijsheid, maar toch doorgloeid van passie, die zich onder de edele
welving van het voorhoofd openen.
Een diepe en oorspronkelijke harmonie is de groote verdienste dezer werken. Deze
harmonie der expressieve vormen uit zich met nog
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grooter innigheid en met dieper beradenheid in een Jongen Man, in herinnering
verzonken, en ook in een Studie voor een tragischen dans. Deze twee werken zijn
als een heerlijke weerschijn van vroeger door Rousseau geboetseerde beelden. Nog
iets anders dan het waas van Donatello maakt ze voor ons aantrekkelijk, nog iets
anders dan het accent van het Toscaansche brons. Ze zijn modern, van het geheim
der expressie tot aan de vormelijke houding toe.
Dit is een getuigenis der tragische en verborgen diepte der moderne gedachte. Wij
zijn de klassieke smart, die sedert de twaalfde eeuw bezongen werd, ontgroeid. Zelfs
de hel, waarin wij Dante volgen, schijnt ons eng. Onze gevoelens hebben zich in alle
richtingen uitgestrekt. De geweldige strijd van pessimisme en optimisme, waaruit
de kunstenaar geboren wordt, heeft een zijner toppunten bereikt. Dit is de worsteling
welke de Russische kunst teistert, en die zij ons wellicht eenmaal zal openbaren.
Reeds heeft de dans ons schakeeringen en golvingen verraden en vertolkt, die buiten
het gebied der verbeelding schenen te liggen. De moderne geest heeft de microscoop
van het gevoel niet uitgevonden - want op dat gebied bestaan geene afmetingen, maar hij heeft enkele verbijsterende psychologische reactieven ontdekt, die hij later
wellicht weer zal vergeten. Soms geeft Rousseau een weerklank vol smart en weelde
van onzen bewusten tocht door ons nieuw domein. De Jonge Man, in herinnering
verzonken, spreekt ons van genoegens, die wij in die oorden genieten. Tusschen dit
werk en het vroegere naar de Sterren of de Lezer, zijn vele dagen over het hart van
den kunstenaar heengegaan, en hebben het met het fijne stofgoud der gracie
bepoederd. Deze in herinnering verzonkene gevoelt het schrijnen der aandoening.
Hij krimpt inéén onder een rilling van genot. Het is een hijging, plastisch uitgebeeld.
De jonge man schijnt met vlammen vervuld, en op het punt te breken als een mooie
vaas. Hij is als neergehurkt bij het heilige vuur dat in zijn binnenste brandt. Hij schijnt
zich aan zichzelf vast te klampen om niet op te lossen in de vreeselijke vreugde der
herinnering. En zijn rusteloos jagend hoofd houdt hij met beide handen omvangen.
De moderne smart, waar ik van spreek, is uitgebeeld in de Studie voor een
tragischen dans. De gebroken lijn dezer studie kenschetst de innerlijke smart. De
vloed der nedergolvende baren versterkt nog de uitdrukking der gebogen houding,
die is als een riet dat knikt onder de kwaadaardige winterbuien.
In Dansstudie herkent men, verzwaard en vergroot, Rousseau's
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liefde voor den dans, ik bedoel voor de plastische momenten van den dans, gegeven
door de harmonie van muziek en rythmus. Ik zal hier de vroegere figuurtjes en
schetsjes van den beeldhouwer niet noemen, welke ons aan deze liefde herinneren,
noch zijn uitbeeldingen van Isadora Duncan's dansen.
Thans is nog betooverender visie voor hem verschenen. Zijn emotie was even
groot als die, welke op den geest der westersche kunstenaars werd uitgeoefend door
de Russische baletten, waardoor al onze begrippen over esthetiek aan het wankelen
werden gebracht. De dans van Armène Ohanian heeft hem doen inzien, dat de
choregraphie een diepe en onbeperkte kunst is. Zoo hernieuwt en hervormt een
kunstenaar zich voortdurend, en doet soms plotseling een sprong, gedreven door een
onverwacht visioen.
Niemand was beter dan Rousseau voorbereid om de kunstvisies te begrijpen, welke
door de scheppingen der Perzische danseres worden opgeroepen. Ik geloof dat de
ontdekking dezer dansen een oogenblik van stilstand in den gedachtengang van den
kunstenaar heeft te weeg gebracht. Het moet een dier zalige oogenblikken geweest
zijn, wanneer de ziel van den kunstenaar, als in het licht eener nieuwe lente, overvloeit
van kracht en liefde voor zijne kunst.
Een der laatste werken van den beeldhouwer, is als een genster, ontsprongen uit
zijne liefde voor zijn kunst en voor den dans. Het is de Danseres met de Roos, een
vrouw, - of is het niet veeleer een wolk van bloemengeur - die een zoo gewaagde
sprong doet, als nooit op een antiek vaatwerk werd afgebeeld. Zij springt, maar tevens
beweegt zij zich als in zinsbedwelming. Hier ook heeft de kunstenaar ons een
onbeschrijfelijken muzikalen indruk medegedeeld. Men wordt, - ik moest het in deze
korte bladzijden telkens opmerken, - van de werken des kunstenaars tot de diepst
ontroerende muziek gevoerd.
Aan de danseres Armène Ohanian danken we een der schoonste werken van
Rousseau, Het is een buste. Ohanian vertoont zich zoo kuisch en aristocratisch als
denkbaar is. Dit wil zeggen, dat ze het hoofd buigend afwendt, en, vooral, dat ze
haar groote oogleden sluit. Ook de houding der armen verraadt den wil, om zich af
te zonderen in een gedachte, die ze niet zal verraden. Alles duidt op een fijngevoelig,
besloten wezen, zooals ook haar land ver en geheimzinnig is. Perzië zie ik als een
land van kunst en stilte. Wat zegt Montesquieu?
In een beeldhouwwerk brengen gesloten oogen de oplossing van een problema.
Iedere uitdrukking wordt met beslistheid overgelaten aan de uiterlijke vormenspraak.
Het is de taal, door de esthetici ‘uit-
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wendig’ genoemd. Geopende oogen geven, daarentegen, een zedelijk centrum aan
de uitdrukking, een hoogtepunt in de plastische voorstelling. In den blik zoeken we
gewoonlijk den zin der gedachten en der gevoelens van onze medemenschen. De
bewegingen dezer geheime vlam, die in de diepte der oogen brandt, spreken tot ons.
In de beeldhouwkunst, evenmin als in de schilderkunst overigens, bestaan deze
‘psychologische’ bewegingen niet. Het geldt hier dus uitsluitend een plastisch moment.
Door de oogleden hunner beelden te sluiten, vertoonen de groote beeldhouwers
ons geen raadselachtige sphinx, maar zij blijven in de vormen der werkelijkheid.
Ondanks de gesloten oogen, blijven de gelaatstrekken, de werkende aangezichtsspieren
duidelijker tot ons spreken dan de verdere vormen van het menschelijk lichaam.
Maar het valt niet te betwisten, dat deze vormen een nieuwe en krachtige beteekenis
krijgen, zoodra de oogen hunne hulp niet meer verleenen.
Zoo Armène Ohanian met gesloten oogen is voorgesteld, is dit niet alleen om ons
de heerlijke vormen van het gelaat beter te doen vatten. Een andere visie heeft
Rousseau er toe gebracht, om deze hoogelijk sculpturale houding te verkiezen. Ik
heb het hooger doen voorgevoelen: Ohanian sluit zich af van de buitenwereld, zij
keert tot zichzelf in. En deze uitdrukking is zoo beslist, omdat zij uitlost op den
deerniswaardigen achtergrond dezer wereld van smart, waar zij is doorheen gegaan.
De herinnering aan lange marteling van het hart, de ontgoochelingen die fijngevoelige
schepsels in de samenleving ondervinden, alle smarten omsluieren de vluchtige
uitdrukking van vrede welke om deze gevoelvolle gelaatstrekken zweeft.
Het zich mengen van vluchtige vreugde en blijvende smart is met uiterste kunde
op dit gelaat veraanschouwelijkt.
Wij zien als het ware een uitgestrekt meer, waarin een stille hemel spiegelt. Alleen
enkele bladeren van waterlelies worden door een lichte bries opgeheven: de smart.
Maar het water van dit meer is zoo diep als de gevoeligheid der kunstenares, welke
ons door het beeldhouwwerk veropenbaard wordt. Zij heeft de macht erkend van de
eenig heilbrengende illusie: de schepping van den kunstenaar. - Maar ik zou hier niet
over Ohanian spreken.
Waar ik de uitdrukking van dit terzij gebogen gelaat bij een meer vergeleken heb,
waarin waterlelies drijven, zou ik kunnen zeggen dat de door den wind der smart
opgelichte bladeren de wijde plooien van het voorhoofd zijn. De smart is ook nog
elders aangeduid. Men merkt ook weemoed in de bovenlip, hoewel de mondhoeken
opgeheven zijn
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tot een vagen glimlach. Boven de neusvleugels schijnt een kuiltje van smart niet door
vluchtig lijden te zijn ontstaan. Ook zijn de eenigszins opgeheven wenkbrauwen vol
zwaren ernst. Ik herhaal het: de kunstenaar wist een heerlijk accoord te treffen
tusschen deze sporen van smart en van vreugde. Deze vreugde bespeurt men in de
wijze waarop de wimpers zich sluiten op de wang, en in den trek van goedheid die
daar zweeft. De buiging van den neus en het modelé der kin verraden evenzoo een
korte rilling van vreugde. Maar er spreekt te veel wijsheid uit dit gelaat, opdat men
zou kunnen denken, dat die zachte golf van vreugde deze vrouw zou medesleepen.
Neen! zij zal zich niet te ruste leggen in gelukzaligen vrede. Het is een groote daad
ons deze edele ziel in zulke onovertroffen buste te hebben geopenbaard.

VICTOR ROUSSEAU: Danseres met de roos.

Victor Rousseau heeft te Londen nog een ander portret uitgevoerd, dat van Lady
Diana Manners. De forschheid der trekken verbindt zich met de teederheid van een
mooi gelaat. Dit werk is niet minder schoon dan het door den beeldhouwer
geboetseerde portret van de Koningin der Belgen.
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Een kunstenaar verlaat noch zijne ziel, noch zijne gedachten. Ondanks zekere
schommelingen in zijn gevoel, blijft hij in den grond onaangetast. Indien hij eenmaal
de tragische strooming van dezen tijd moet gevoelen, is Rousseau, die thans op de
volle hoogte staat van zijn kunnen, zeker nog ver van een keerpunt verwijderd. Bijna
ieder in ballingschap uitgevoerd werk vertegenwoordigt een der zijden van zijn talent
zooals ons dit van oudsher bekend was. De beeldhouwer der Liefde en der
Vriendschap vinden we weer in drie kleine werkjes, waarvan ik nog niet gesproken
heb: de Slaapster, Gesprek en een kleine groep van twee zich omarmende figuurtjes.
De Slaapster is een gracelijk figuurtje, met sterke heupen. Haar jeugdig lichaam
geeft zich over aan een zwaren slaap. Een zomerslaap, bij een bron, waarvan het
murmelen den hartslag der slaapster begeleidt. Het effluvium van den slaap schijnt
uit een zuiderhemel over haar neer te dalen. Overigens, schijnt het wel of zij nabij
de heuvelen van Klein-Azië in slaap gevallen is, meer dan twintig eeuwen geleden.
In Gesprek zijn twee vrouwen-figuurtjes als de Slaapster in een ontspannen houding
neergevleid. De verrassing hunner ontboezeming heeft hen even opgericht, en zij
steunen op den elleboog. De jongste deelt hare gevoelens mede aan de oudere, de
wijzere, die echter niet veel verder gevorderd is op den weg der ervaring. Het
evenwicht dat tusschen beide figuurtjes heerscht, is een muziek, zooals alleen
Rousseau die heeft gecomponeerd. De jonge lichamen en de armen, slank als
bloemenstengels, verleenen aan die muziek een accent van onvergefelijke poëzie.
Het derde werk in deze richting is een kleine groep in grijze kleiaarde. Twee, zich
hartstochtelijk omharmende figuren, zijn er krachtig gemodelleerd. Maar hier is,
evenals in alle werken van den meester, de kracht gemeten en blijft binnen de grenzen
der gracie.
De Lezer, Onder den Sterrenhemel en andere, eertijds door Rousseau uitgevoerde
werken, verraden zijn smaak voor bewondering en contemplatie. Deze zin is een der
karaktertrekken zijner personaliteit en vindt ook een weerklank in het te Londen
uitgevoerde werk. Minstens twee statuetten kunnen gevoegd worden bij deze reeks
werken, welke centemplatie, mijmering of extase uitbeelden. Het eene stelt een
jongen, neergezeten man voor, gevangen in het net eener diepe mijmering. Men
noemt het natuurlijkerwijze Bewondering. Dit gevoel, dat den mensch veredelt, is
den jongeling tegemoet gekomen. De ontroering heeft hem de knie doen buigen.
Gehoorzaam is hij neergezeten, terwijl
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de roes der bewondering hem met schoonheid overstelpt en zijn hart ontroert. Deze
jongeling is schoon. Alleen schoone zielen betuigen bewondering; zij hebben er
behoefte aan, zooals de middelmatigen behoefte hebben aan haat, zooals onschuldigen
behoefte hebben aan gerechtigheid. De bewonderende jongeling maakt een
onwillekeurige beweging met het hoofd, en drukt de verrassing uit, welke eerst en
vooral door de hoogste schoonheid wordt opgewekt.

VICTOR ROUSSEAU: Gesprek.

De andere uiting van dezen zin des meesters is een Manshoofd van rijpen leeftijd.
Ontgoocheld en tragisch, staat die zwaarmoedige kop midden in Rousseau's werk
als een mijlpaal. Het is het werk van een kunstenaar die geleden heeft, en nadenkt.
Ik heb groote bewondering voor dit zeer menschelijke gelaat.
Roerigheid (kindertooneeltje), lezen we onder een van teederheid vervulde groep;
het instinct van den oorlog zou men het kunnen noemen: een neergezeten moeder
strekt de hand uit om hare beide kindertjes te scheiden, die den strijd van mijn en
dijn leeren kennen. O, dit is de gouden eeuw van den oorlog! Hier is 't nog maar de
uiting van den fieren wil en van de physieke kracht der schepselen!
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VICTOR ROUSSEAU: Roerigheid (kindertooneeltje).

Victor Rousseau, die door de drukke straten van Londen schrijdt, ontmoet overal
door den anderen oorlog geteisterde mannen - den oorlog die over heel Europa een
zwaren nevel van bloed uitspreidt. Er zijn soldaten zonder armen of beenen; sommigen
zijn blind aan een of aan beide oogen. Maar er zijn ook gewonden, waarvan
desmartelijke toestand door geen uiterlijk teeken kenbaar is. Andere soldaten zijn
voorgoed door ongeneesbare wonden buiten gevecht gesteld. En om deze te
onderscheiden heeft men Rousseau een insigne laten uitvoeren, die door de gewezen
Belgische soldaten zal gedragen worden, opdat men hen niet zou verwarren met
degenen, die niet hebben medegevochten. Reeds ontmoet men mannen, die dit zilveren
kenteeken niet zonder fierheid op de borst dragen.
Dit werk van Rousseau getuigt van een groot hart. In een krans van eikenloof ziet
men een man, die met de hand een in de borst ontvangen wonde sluit. De gewonde
richt den blik op naar de koningskroon die de compositie afsluit. Wanneer men dit
verzorgde werk bewondert, en de gedachte begrijpt welke den kunstenaar leidde,
ver-
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VICTOR ROUSSEAU: Manskop.
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heugt men er zich over, dat deze opdracht aan een waar kunstenaar gegeven werd.
Een edel gevoel werd hier door een groot en gevoelig meester uitgedrukt.
Zoo is de phase in de loopbaan van den kunstenaar, welke ik hier vluchtig wilde
bespreken. Zij sluit zich aan bij de vroegere werken van den meester(1). Wanneer de
tegenwoordige gebeurtenissen zich aan onzen horizont zullen gerangschikt hebben,
en hun oppervlakkige militaire en politieke trekken zullen hebben verloren, en,
eindelijk, hun menschelijke en tragische beteekenis in het hart der kunstenaars zal
kunnen doordringen, zullen we zien hoe de werken van Rousseau nog intenser zullen
schijnen in een voldragenheid, een diepte die geworden is in de ontzettende tijden
welke Europa heeft doorleefd.
Victor Rousseau en andere groote kunstenaars, zullen, na dien gedachtenoorlog,
het drama der werkelijkheid nog aangrijpender en dichter vóór zich zien.
J. DE BOSSCHERE.

(1) Men vergelijke de studie van Paul Lambotte over den kunstenaar, Onze Kunst, 1904, 1e
halfjaar, blz. 93.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Amsterdam
Tentoonstelling Sint Lucas. Stedelijk Museum. (dec. en jan.).
Vogels van diverse pluimage. Jong schilderend Holland in dit oude gilde. Geen
enkele groote reputatie trekt de aandacht tot zich. Een zoeken en tasten in allerlei
richtingen, doch ook een naarstig arbeiden op oude velden en een volgen van veel
betreden wegen. Soms een struikelen en weer opstaan, meest een voortstreven in
eenmaal gekozen baan. Hier een luk-raak gooien met de schilder-baret naar het
meesterschap, daar een angstig of zorgvol ploeteren van leerlingen in de schaduw
van groote meesters. Alle richtingen kruisen zich hier en alle tijden, zelfs futuristische,
komen er te gader. Wat een verwarring van kunstspraken; als men geen goed
Nederlandsch om zich heen hoorde, zou men zich in het Babel der kunst wanen.
Alles bij elkaar vormen de ongeveer 700 werken een belangwekkende mengeling.
Mej. A.C. VAN DE BERG, FR. DEUTMAN, S. GARF, ROB. GRAAF, H. HEYENBROCK,
J.L. VAN ISHOVEN, W.G.F. JANSEN, J.H. JURRES, F. LANGEVELD, AUG. LE GRAS,
FR. MONDRIAAN, M. MONNICKENDAM, JAN PORTENAAR, Mej. COBA RITSEMA, J.C.
RITSEMA, A. ROELOFS, Mej. C A.V.D. WILLIGEN en J.H. WIJSMULLER heb ik in deze
kolommen reeds meer vermeld en hun werk bereidt hier geen nieuwe verrassing.
Het werk der in 1915 overleden schilders DEUTMAN en LE GRAS wordt met passende
symboliek herdacht, DEUTMAN was de laatste jaren zoo vooruitgegaan in zijn zonnige
Larensche tafereeltjes; er voegde zich bij het natuurlijke (boerenerven, kippen voeren,
kinderen met een jonge geit, omschenen door zacht glanzend zonlicht) iets dichterlijks,
en ieder had hem nog gaarne lang aan 't werk gezien. LE GRAS blijkt zich in latere
herinnering meer en meer te hebben verdiept in het poëtische der Oostersche
landschappen, welke hij eertijds te veel uit toeristen-oog gezien had, te weinig
schilderachtig, en ook hier is dus een gevoelig verlies voor de kunst geleden.
Nog niet of zelden vermeld zijn: C. BRANDENBURG, die van de Magere Brug een
karakteristieke ets maakte, A.J. VAN DRIESTEN, van wiens olieverfstudies Duin (77)
mooi van kleur is, N. ECKMAN, die in studiekoppen van Denkers en in een schets
Artissant expressief talent toont, W.A. GRONDHOUT, wiens Slootje met wilgen van
een allemans-gevalletje iets eigens gaf, C.H. HAMMES met iet of wat romantische
landschappen, waarvan de kleur evenwel nog niet beschaafd genoeg is, FR.
HOGERWAARD, die slag heeft om zonlicht te schilderen, C.H.L. KOUW, in wien een
goed etser kan steken (b.v. Beilmerringvaart (277)), L. LANDRÉ (lijst met reproducties
naar penteekeningen), J.K. LEURS (witte koe), E. LUCKER (vooral Oude Huisjes in
Grave, in aquatint), H. MEIJER (humoristische teekeningen) (375). W.V.

Onze Kunst. Jaargang 15

NIEUWENHOVEN (Uit het Fortleven), J. SINIA (reproducties van zijn Indische
teekeningen), C. THYSEN (klok optrekken), D. VERHEUL (studie te Rhenen), GR. V.
VLIET (vlugge zwartkrijtschetsen) en G. WESTERMANN (Romantische teekeningen).
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Rik Wouters. Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerk in het
Prentenkabinet.
Met warme belang stelling zal menigeen het werk van dezen uitmuntenden Belgischen
kunstenaar, die onder zoo ongunstige omstandigheden leeft, beschouwen. Sedert
October 1914 bevindt hij zich - geïnterneerd - in Nederland, langen tijd te Amersfoort.
Tot overmaat van ramp werd hij ernstig ziek en moest hij eene operatie ondergaan,
zoo meldden de bladen; doch gedurende zijn langzaam herstel begon de kunstenaar
weer van lieverlede zijn vleugels uit te slaan. Ieder zal dankbaar zijn dat hem de
gelegenheid werd gegund zijn kunstaandrift den vrijen teugel te laten.
Geboren 1882 te Mechelen, verkreeg hij, na te Brussel de Academie van Beeldende
Kunsten te hebben bezocht en vooral door Van der Stappen te zijn ingewijd in de
geheimen der beeldhouwkunst, nog jong, als beeldhouwer en als schilder een zekere
vermaardheid: Ik vind nog aangeteekend, dat hij zich in 1906 te Boschvoorde (bij
Brussel) vestigde.
En nu brengt het Prentenkabinet de verrassing van zijn werk, eene tentoonstelling
niet slechts van vroeger maar ook van Amersfoortsch en Amsterdamsch werk van
den laatsten tijd. Het spreekt van zelf, dat van zijn vroeger werk - van de sculptuur
zien wij photo's - hier niet het belangrijkste te zien is. Eenige vergoeding brengen in
't bijzonder krijt- en waterverf-teekeningen uit den Amsterdamschen tijd.
Weer treft, bij alle nauwe verwantschap, het groote onderscheid tusschen de
uitbundige levensdrift van den Vlaming naast den meer naar binnen levenden aard
en bezonnenheid der Hollanders. Ik denk dan altijd aan het verschil tusschen Rubens
en Rembrandt, in onzen tijd b.v. tusschen Claus en Jacob Maris. Aan alles merkt
men nog den zich ontplooienden, zich al rijker uitvierenden kunstenaarsgeest, lichtend,
kleurrijk, maar fijn gestemd, haast overmoedig, als van iemand die bewust is in 't
leven te zegevieren. Opmerkelijk is een vrouwenfiguur, in huiselijk werk of in den
buiten, speelsch of ernstig, in typische houdingen. Van het beeldhouwwerk onthouden
we ons van een kenschets, voor we er meer van mogen zien.

Arti et Amicitiae. Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen en
beeldhouwwerk.
De tentoonstellingen van Arti hebben iets van een repeteerend cijfer: ze schijnen 't
zelfde te blijven en worden toch vergelijkenderwijs van geringer waarde. Arti heeft
haar goeden tijd gehad. Jongere kunstgenootschappen slaan breeder de vleugelen
uit. Arti heeft voor, dat het gemiddelde harer kunst hooger staat dan b.v. die van St.
Lucas, doch dáár weerspiegelt zich het geheele kunstleven in al zijn werkelijkheid
en schijn. En keurtentoonstellingen, zooals b.v. de Larensche Kunsthandel in den
regel houdt, kan dit oude kunstgenootschap, gebonden als het is door verkeerde
reglementen, niet leveren.
Het zijn veelal dezelfden, die Arti's eer moeten ophouden. LIZZY ANSINGH, SUZE
BISSCHOP-ROBERTSON, THÉRÈSE VAN DUYL-SCHWARTZE, HOYTEMA, KNAP,
MONNICKENDAM, POLVLIET, JAN SLUYTERS, MARIE WANDSCHEER, ELSA
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WOUTERSEN-VAN DOESBURGH mogen met eere genoemd worden. Mevrouw
Bisschop's werk blijft helaas te veel aan herhaling van een zelfde thema lijden.
Van RACHEL VAN DANTZIG EN TJIPKE VISSER eenig klein beeldhouwwerk, van
den laatste niet naturalistisch, maar steeds min of meer decoratief opgevat.

Tentoonstelling van architectura
Het zou mij niet verwonderen, als men later van onzen tijd van bouwkunst zal
gewagen als van den ‘Berlage-tijd’. Niet dat BERLAGE de eenige groote bouwmeester
is - gekomen na den Cuypers-tijd - in Nederland, of de eerste is, die den nieuwen
tijd opent, waarin het beginsel geldt der twee-eenheid van doelmatigheid en
schoonheid. Niet dat hij alléén opkomt voor deugdelijkheid der bedoeling, zoowel
inals uitwendig. Geenszins is hij de eenige architect, die in oudheid, middeleeuwen
en nieuwen tijd onophoudelijk aan wijst wat stijlzuiverheid beteekent en aandringt
op instandhouding der oude oorspronkelijke bedoeling der stijleenheden (de zuil
blijve zuil, die steunt
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enz. enz.) en voortdurend acht doet slaan op het deugdelijke beginsel, om geen
‘versiering’ aan te brengen, die niet natuurlijkerwijze strookt met aard of vorm van
het voorwerp, dat daarmee getooid wordt. En het zou voor de eeuwenheugende
architectuur al heel bedenkelijk zijn, dat hij in onzen tijd voor 't eerst had getuigd
dat het bouwwerk een eenheid is, in zoodanigen zin, dat elk der deelen het geheel
weerspiegelt en omgekeerd het geheel elk onderdeel, terwijl het gebouw zoo doelmatig
heeft te functioneeren als een organisme, dat uit zijn geledingen is opgebouwd. Oud
is ook de strijd omtrent het wezen der schoonheid in verband met het begrip der
doelmatigheid: doch de erkenning dat schoonheid een hooger begrip is dan
(natuurlijke) doelmatigheid beteekent nog niet, dat het begrip der doelmatigheid niet
als moment of factor aanwezig zou moeten zijn in dat hoogere begrip, dat immers
tegelijk het meeromvattende is. En nochtans moge de vraag of b.v. een... bloem,
welke heel schoon is, dan wel zóó doelmatig is, iemand een oogenblik in twijfel
brengen, bij eenig nadenken zal hij den gulden regel bewaarheid vinden, waar de
bloem weer een deel is van de plant. Wat het geestelijke gebied der kunst betreft, we
mogen wel bedenken, dat wat overal als zelfbedoeling kan erkend worden, ook in
de architectuur wordt bevestigd. Bovendien mag in alle kunst het (vrije) spel der
verbeelding zijn plaats opeischen, als maar onder spel een vrijheid in regelmaat wordt
verstaan. Zoo mag ten slotte alle versiering zoo vrij spelen als een menschenkind
maar behaagt, - als ze zich maar houdt aan de regels van 't spel, - want ook hier is
elk valsch spel uit den booze.
Retrospectief de reeds tot het verleden behoorende tentoonstelling herschouwende
en herdenkende, moge naast BEKLAGE aan een groot bouwmeester als DE BAZEL,
om dezen slechts in 't bijzonder te noemen, buitengewone beteekenis hebben, en
overeenkomstige ideeën verstaan, niemand zal ontkennen, dat BERLAGE het nieuwe
beginsel het sterkst en het aanhoudendst volvoert en zoo den grootsten invloed op
jongere architecten uitoefent. Het beginsel laat trouwens alle persoonlijkheid en
oorspronkelijkheid vrij, omdat het immers de vrijheid als eenvoud en doelmatigheid
wil. Wij noemen verder o.m. slechts VAN ANROOY en LIMBURG, die een tegenstelling
vormen van landelijken eenvoud en stedelijke gewichtigheid, - om nog wat ruimte
te hebben voor Berlage's nieuwen bouwkundigen droom: het Pantheon der
Menschheid van ná den oorlog.1)
Berlage heeft zich dit Pantheon ‘na den oorlog’ voorgesteld op een hoogen heuvel
in de vlakte. ‘Acht heirwegen voeren van alle hemelstreken naar de ingangen. Deze,
gelegen tusschen de torens van liefde en moed, van bezieling en bezonnenheid, van
kennis en macht en van vrijheid en vrede, die als wachters rond de groote hal staan
en 's nachts hun licht ver uitstralen, geven toegang tot het pantheon. Ter weerszijden
liggen de hoven der overpeinzing, ingesloten door de galerijen ter herdenking der
gevallenen van de oorlogvoerende staten. Langs de galerijen der tegemoetkoming
wordt de groote ruimte betreden. Daar staat ingesloten door de galerij der gedachtenis,
alleen door het zenithlicht van uit den koepel bestraald, het monument der
menschen-eenheid. Hoogerop worden de galerijen der erkenning, der verheffing en
der alomvatting bereikt, terwijl de ruimte door den koepel der volkerengemeenschap
wordt afgesloten.’
1) H.P. Berlage. Het Pantheon der Menschheid. Afbeeldingen der ontwerpen, met een bijschrift
in verzen door Henriette Roland Holst. Rotterdam. Brusse's Uitg. Mij.
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Een heerlijk architecturaal droombeeld, dat aanleiding zijn kan tot diepzinnige
symboliek, de categorie immers der bouwkunst. Laten we hopen, dat het eens
functioneeren zal in de werkelijkheid. Wie zal dan nog twijfelen - zie boven - dat
het doel schoon en de schoonheid het doel is, ook van deze bouwkunstige verbeelding?
Wij kunnen niet nalaten ook de tentoongestelde photo's van den Hamburger FRITZ
SCHUMACHER, van grootstedelijke architectuur, met eere te vermelden. De moderne
openbare gebouwen, die naast de kerkarchitectuur, in de toekomst een steeds grootere
plaats zullen beslaan, zullen het moderne stadbeeld moeten redden, dat anders
hopeloos in het burgerlijk ordinaire zou verloopen. Me dunkt, met zulke
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prachtige voorbeelden voor oogen, ook b.v. van BINZEN, bouwwerk te Petersburg,
zal niemand aan de mogelijkheid van toekomstig stedenschoon, in een nieuw verbond
van doelmatigheid en schoonheid, wanhopen.

Mauve in den Larenschen kunsthandel.
Het streven der Directie om telkens een aantrekkelijke tentoonstelling, tot vreugde
van kunstkenner en -liefhebber, en natuurlijk voor de goede zaak, te bereiden, heeft
haar ditmaal parten gespeeld. Het streven was er altijd op gericht eene
keur-tentoonstelling te geven van reeds min of meer bekend werk van gevestigden
roep, of, even aantrekkelijk, van nog jong onbekend werk. Dit nu kon met het werk
van MAUVE niet. Veel van het beste is onherroepelijk naar gene zijde van den
Atlantischen Oceaan, waar de dollar koning kraait, verhuisd. Zeker, ook in Nederland
zijn nog talrijke, mede van de beste, werken van Mauve; doch die geeft men niet
gauw te leen, tenzij bij een buitengewone gelegenheid.
Hoe 't ook zij: alles wat Mauve met stift of penseel nu eenmaal aanraakte
veranderde in schoonheid. Kende men het grootere en rijkere werk niet, dan zou men
zelfs opgetogen kunnen worden over zulk een wonderdadig talent! Of zou het zijn,
dat men, het andere werk wel kennende, nu onwillekeurig, in zijn gevoel en
verbeelding, zelf rijkhandig het ontbrekende aanvult, tot men zich ten slotte verbaast
over zijn schatten? Is het de Directie zoo gegaan? Het zou ons niet verwonderen.

Zwart-en-wit-kunst bij Eissenloeffel.
Nu wij sinds jaar en dag niet in het buitenland kunnen reizen zonder veel bezwaar
en de tijdsomstandigheden ons zelfs allen lust daartoe ontnemen - wie kan nu genieten
van de schoonheid van het Forêt de Fontainebleau, van den Harz, van Wight, van
Brugge, van Venetië, van Athene? -, nu is elke teekening in eenvoudig zwart-en-wit
(doch wat kunnen daar een wonderen in schuilen!) door kunstenaars als HOWARTH,
LUMSDEN, PENNELL, BASKETT, van landschappen en stedenschoon ons een
onbereikbare droom, die ons doet reikhalsen naar eigen aanschouwing. Wat is reizen
een tooverachtige weelde, als men niet kan! En als men HOGARTH'S
architectuur-schoon ziet, of LUMSDEN'S met figuren verlevendigde Oostersche steden,
of BASKETT'S visie van Brugge, die aan George Rodenbach herinnert, of, een ander
uiterste, PENNELL'S Amerikaansche wolkenkrabbers, naast Venetiaansch en Grieksch
stadsleven.... Men zou er eigen schoonheid van Brabantsche en Hollandsche
landschappen ontrouw om kunnen worden. Niets is verleidelijker dan de kunst, - en
de reislust.

Alfred Kubin bij De Bois (boven Hirsch).
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Waar haalt de Heer De Bois (een bijzonder type van kunsthandelaar te Haarlem, die
zelf bekwaam over kunst schrijft) toch telkens de bijzondere kunst van daan, die
zelfs verwende smaken weet te streelen of te prikkelen? Hij is specialiteit in
oorspronkelijke zwart-en-wit-kunst en in graphisch werk (etsen, etc.). Wil men
zeldzame kunst zien - van DAUMIER b.v. - dan ga men naar hem. Van Fransche en
Engelsche etsers en teekenaars heeft hij ongemeen werk.
Nu heeft hij zeer prikkelende dingen tentoongesteld: phantasmagorieën van ALFRED
KUBIN. Er schijnt in de aesthetische handboeken eene categorie der schoonheid te
zijn over 't hoofd gezien: de schoonheid der Verschrikking! Zie den Dood met
koningskroon en prophetenmantel, die grijnzend aan zijn buit van lijken zijn hart
ophaalt. Zie de Ziekenzaal, waar de door pijn en angst gefolterden voorgesteld zijn,
waar zelfs de liefdezusters (nonnen) iets spookachtigs hebben en de dokters als
verfijnde beulen een stille bedreiging schijnen. Zie de verschrikking van de
dorpsbevolking om een dolgeworden koebeest. Zie de aardbeving....
Een Danteske Helle Verbeelding, echter zonder dat men de verheven wiekslag
van het goddelijke wonder, dat hij in het Paradijs ons voordroomde. Toch is het geen
wellust die Alfred Kubin moet gevoelen bij het teekenen. Hij is een dier
zelfmartelaars, die zich in hunnen waan met den hemel willen verzoenen. Het is
tragische zielepijn van een
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modern verfijnde, - en hij zal den hemel der kunst beërven. Hij is niet alleen een
ongewoon, maar ook een buitengewoon kunstenaar. Wij althans hebben van zijn
gruwelijke verbeeldingen genoten, - zelfs meer dan van de verfijnde mondaine weelde
van Hirsch, waarboven hij tentoonstelt.

LEO GESTEL: Belgische Vluchtelingen.

D.B.

Den Haag
Leo Gestel in de zalen d'Audretsch.
DAT de wereldoorlog de kunstenaars zou inspireeren, was te voorzien. Raemaekers
en Leo Gestel bracht de menschenworsteling op een hooger niveau dan waarop ze
tot nu toe stonden. Hun talent kreeg den spoorslag, om zich geheel en al te ontplooien,
het een in aangrijpende, schokkende caricaturen, het ander in vlotte schetsen en
kapitale teekeningen van vluchtelingen, die in den kunsthandel d'Audretsch ten bate
van de ongelukkige Belgen tentoongesteld werden. De werken van beide kunstenaars
vormen één aanklacht tegen den oorlog, omdat ze de verschrikkingen en de ellenden
daarvan op buitengewoon krachtige wijze manifesteeren.
De nog jonge Gestel, hij werd in 1881 te Woerden geboren, vond hier gelegenheid
zijne illustratieve gaven, vroeger getoond in kermisscènes en tafreelen uit de
Rembrandtsfeesten te combineeren met zijn latere liefde, het cubisme.
Uitingen daarvan kennen wij van de tentoonstellingen in Amsterdam van den
Modernen Kunstkring en van den Hollandschen Kunstenaarskring, waar het
decoratieve in zijne segmentvormige landschapsensaties, in de paarse en groene
kleurarrangementen, een bloemige fleurigheid bezit, die wel van een groote eigenheid
getuigt.
In Den Haag in 1913 konden we den cubis tischen en futuristischen invloed in een
eigen portret, het expressionisme en de vergeestelijking in een damesportret, na
realistische, gepontileerde natuurstudies, à la Van Gogh, constateeren.
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Het waren de gevolgen van invloeden, die de kunstenaar onderging, en die hij in
zijne vluchtelingen-teekeningen, op waarlijk meesterlijke wijze, aan zijn teekentalent
onderwierp.
Naast illustratieve afbeeldingen van wat er aan de grens gebeurde, in dat rampjaar
1914, welke de werken van zijn beginperiode voor den geest brengen, hingen grootere
composities, visioenen van vluchten, waarin Gestel het cubistische systeem heeft
verwerkt.
De figuren er in zijn veel plastischer gemodelleerd dan in de studies en krabbels,
direct naar de natuur opgeschreven. Er zit een ruimte en een beweging in deze
stroomen van rampzaligen, in deze golven van menschelijke ellende, als in geen van
zijne vroegere werken.
Het zijn niet meerde Belgische vluchtelingen van zijne schetsen, het zijn
vluchtelingen in het algemeen, wezens door angst en kommer voortgejaagd, ellendige,
afgetobde stakkers, zonder eenigen anderen wil dan te vluchten, weg te komen uit
die hel van verschrikking, welke de oorlog is.
Ouden op handwagens, fietsen met have en goed beladen, kinderwagens met bleeke
knikkebollende kinderen, razende auto's en zware verhuiswagens, honden en koeien,
alles dooreen jaagt voort naar de heilbrengende grens, waar de opgejaagden eindelijk
rust vinden in houten barakken. Hier vallen zij neer en slapen, òp van vermoeidheid
en agitatie, vormende een klomp van mannen, vrouwen en kinderen doorelkaar, een
chaos van menschelijke ellende.
Op andere teekeningen zijn ze afgebeeld.
Stil en bleek voor zich uitstarend, onverschillig voor wat hen verder boven het
hoofd hangt, gelaten afwachtende de dingen die komen zullen, zittende op sjovele,
inderhaast bijeengeraapte bagage, wezenloos, als verdolt door het ongeluk en versuft
door de doorgestane, folterende uren.
Dramatisch, door de sprakelooze vertwijfeling, heeft Gestel ons den exodus
gegeven. Door de kracht van zijn voorstellingsvermogen, vertolkend de heftige
ontroering van zijn diep getroffen ziel, heeft deze kunstenaar de sterkst sprekende
aanklacht geleverd tegen den krankzinnigen, afgrijselijken, onmenschelijken oorlog,
die de onschuldigen, de zwakken, en ouden van dagen op zoo onrechtvaardige en
wreede wijze treft, tegen de grootste schande dezer tijden, waar geweld boven recht
gaat.

Tentoonstelling E.J. van Wisselingh.
Waar andere jaren de firma E.J. van Wisselingh altijd in Pulchri Studio hare
tentoonstelling houdt, heeft zij ditmaal in het Panorama-Mesdag haar intrek genomen.
Het Panorama-Mesdag bezit beneden een serie van kleine zalen, die zeer smaakvol
zijn behangen met stoffen, naar ontwerpen van Nieuwenhuis vervaardigd.
Het licht is er goed, zoodat de firma geen slechten ruil deed, met van de gelegenheid
gebruik te maken door het bestuur geboden, om de exploitatie van het Panorama in
productiever banen te leiden.
Sinds Mesdag's dood toch is het beheer over het Panorama in handen van een
vennootschap, die naar middelen zoekt, om de niet geringe onkosten te bestrijden.
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Een groote collectie Hollandsche kunst siert de wanden, waaronder een blank en
vast geschilderd Enkhuizen, een havengezicht met sneeuw van Bastert, door zijn rust
en voornamen bouw opvalt.
Onder de vele Akkeringa's noemen we het zoo vlot en zuiver geschilderde stilleven
‘Sneeuwbessen’ en ‘Op het terras’, waarin de avond met al zijn verheven kalmte,
met al zijn weldoendende schoonheid ligt uitgedrukt.
Bauer is zeer bijzonder op dreef in de maanbeschenen Sfynx, waar het
geheimzinnige van den nacht het mysterievolle van het beeld nog verhoogt.
Breitner is vertegenwoordigd o.a. door een ‘Winter in Amsterdam,’ vol van de
stemming van een donkeren sneeuwdag, als de loodgrijze lucht zwanger is van nog
veel sneeuw en door een ‘Vrouw in Japansch costuum,’ een door en door bekend
werk.
Dysselhoff is opmerkelijk in zijn schetsen, op ruw hout geteekend, van
aquarium-tooneelen, waar statig de visschen rondzwemmen, of stil, als mediteerend,
op een punt blijven staan.
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De Fransche schilderijen zijn alle oude bekenden. Misschien heeft de oorlog den
invoer verhinderd? Met genoegen zagen we den Bouvin, ‘De vrouw van den schilder’,
terug, waar het rood van het jaquet zulk een heerlijke noot vormt.
Een merkwaardig doek is zeker de ‘Doodendans’ van Felicien Rops, waar het
macabere in het grijnzende doodshoofd boven het balcostuum, den etser van de
erotiek van een andere zijde doet kennen.
Niewenhuis en de Hongaar Oscar Mendlik vullen ieder een aparte zaal, de eerste
met, naar zijn dessins vervaardigde, meubels en tapijten, de tweede, met wat zijn
reis naar Indië hem voor resultaten heeft opgeleverd. Het verging hem als alle andere
kunstenaars, Nieuwenkamp uitgezonderd, die getracht hebben den gordel van smaragd
uit te beelden; zij brachten ons geen schoonheid, wel wekten zij onze belangstelling
op. Als zeeschilder zijn natuurlijk de oceaan-motieven hem het best afgegaan, toch
ook zij vermogen ons niet bijzonder te ontroeren.

Onze zeehelden uit de 17e eeuw.
In de kunstzalen van de firma Kleykamp is een kleine tentoonstelling gearrangeerd
van prenten, schilderijen, brieven en kunstvoorwerpen, betrekking hebbende op het
Nederlandsche zeewezen der 17de eeuw, toen Holland zoowel op maritiem gebied
als op dat der kunst haar gouden eeuw beleefde. Dank zij de inzending van velen in
den lande, waaronder allereerst Hare Majesteit de Koningin en Hare Majesteit de
Koningin-Moeder moeten worden genoemd, is er een alleszins bezienswaardige
verzameling bijeengebracht, die de belangstelling in onze marine ten goede zal
komen.
Hoewel in de eerste plaats met deze expositie een historisch belang wordt gediend,
geven verschillende der ingezonden voorwerpen tevens aanleiding ze als objecten
van kunst te beschouwen.
Daar alles in de 17de eeuw vervaardigd blijk geeft van een beheerschen van de
materie en van smaak in het ontwerpen, zoo vindt men deze eigenschappen ook hier
terug bij de eenvoudigste voorwerpen.
Bij de schilderijen zijn merkwaardige doeken, waaronder het portret van den
Luitenant-Admiraal Bankert opvalt door de stoere figuur van dezen onversaagden
zeebonk. Het werd in 1673 door H. Berckmans, een leerling van Ph. Wouwermans
geschilderd, die reeds in 1648 van denzelfden admiraal een portret vervaardigde.
Het herinnert ons aan de beeltenis van De Ruyter door Karel du Jardin, door de
vlotte penseelstreek en de breede opvatting. Of deze twee meesters elkaar kenden,
weten wij niet. Misschien uit Haarlem, daar ook Du Jardin's leermeester, Nicolaas
Berchem, een bewoner der Spaarnestad was.
Krachtig is het portret geschilderd van Cornelis Maartensz Tromp, door David
van der Plaes, hetwelk levendig tegen een donkeren achtergrond uitkomt; pittig en
kernachtig dat van Witte Cornelisz. de With.
Het groote kniestuk van De Ruyter lijkt ons een begin 19de eeuwsche copie, of
misschien een eigen schepping uit dien tijd, van wege de gelikte schilderwijze en de
slappe voordracht.
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Ook het zeestuk, de vierdaagsche zeeslag voorstellend, is waarschijnlijk in
dienzelfden tijd ontstaan. Zoo dik empateerden onze 17de eeuwers geen luchten, zoo
leerachtig schilderden zij geen zeilen.
De lijst er omheen, met de miniatuur-portretten van De Ruyter, Cornelis Tromp,
Cornelis Evertsen en Van Hulst versierd, is zeker, door zijn onrustige ornamentatie,
geen voorbeeld van smaak.
Onder de andere marines, zijn die van Willaerts, Zeeman en Bonaventura Peters
te noemen. Het laatste stuk, dat een strijd van schepen tegen de heftig bewogen
golven in beeld brengt, zou als illustratie kunnen dienen voor de passage, aangehaald
in het begin van den catalogus:
Zij loopen door de woeste zee,
Als door het bosch de Leeuw.

De zeeslag bij Duins, 1639, van een onbekend meester, heeft veel geleden en is erg
bijgewerkt.
Van de prachtige collectie miniaturen van H.M. de Koningin noemen we de
beeltenissen van Henriette Maria, gemalin van Karei I, van Maria Stuart, gemalin
van Willem III,
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dat van François de Salignac de la Mothé-Fénélon door J. Vivien, en de kunststukken
van Petiot, die met uiterst gevoelige hand en scherp observeerend oog, delicate
wonderwerkjes vervaardigde.
Nog zijn te vermelden: een portret van Willem II, door de koele, gladde manier
van schilderen aan J. Mytens herinnerend, dat van Jan Floor, primitief geschilderd
en de beeltenis van Prins Frederik Hendrik, waarbij de naam van Ravestein op de
lippen komt.
Penningen en historieprenten, gravures met de beeltenissen der voornaamste
zeehelden, een gegraveerde zilveren schaal van Philips van der Goes, een buste van
De Ruyter in Loosdrecht's porcelein, medaillons in wit biscuit en terra-cotta, en
bronzen mortieren, zij leggen getuigenis af van den eerbied die ons voorgeslacht
voor zijn groote admiralen koesterde

Ledententoonstelling van Pulchri Studio.
De ledententoonstellingen van dit genootschap brengen al heel weinig nieuws. Door
het exclusivisme waarmee bij de ballotage uit de adspiranten wordt gekozen, komt
er in het gehalte van de leden weinig of geen verandering. Telkens worden slechts
zij gekozen, die in den smaak vallen van de volgers van de Haagsche school, welke
eertijds Pulchri groot maakte.
Een gevolg hiervan is, dat de modernen zich niet meer laten voorhangen, huiverig
als zij zijn zich aan een ballotage te onderwerpen. Het maakt een eenigszins vreemde
indruk, dat het genootschap wel de ultra's als Schelfhout en Sluijters uitnoodigt tot
het houden van een tentoonstelling van hun werken, maar stelselmatig de aanhangers
der nieuwste richtingen het lidmaatschap onthoudt. Is misschien hier het bestuur
liberaler dan de massa der leden?
Hoe het ook zij, gewend als wij zijn aan den nieuwen wind, die door de
schilderkunst waait, maakt deze ledententoonstelling een alleszins verouderde en
daardoor duffe indruk. Zij zou dan ook niet de moeite waard zijn, er lang bij stil te
staan, ware het niet, dat enkele werken er uitvallen, waaraan merkbaar is, dat hunne
makers iets anders verlangen dan de groote meerderheid, die het nog altijd zoekt in
dezelfde landschapgevalletjes, die nog altijd dweept met den heerlijken toon, den
lekkeren toets, de prachtige kleur, welke reeds voor een kwart eeuw als het hoogste
op kunstgebied golden.
Er zijn enkele wilden onder deze tamme kudde, die het vaandel der artisticiteit
hoog houden. Onder hen rekenen wij in de allereerste plaats De Rouville, die meer
door aanduidingen, dan door concrete vormen, zijn romantische minnarijen uitbeeldt.
Er zit in zijn ‘Bedelaar’ een Thijs Maris-achtig sentiment, hij een breedheid, die wel
een eigen karakter openbaart. Zijn ‘Rijdende cadetten’ is verwant aan het werk van
Isaac Israëls, waar in de eerste plaats de impressie van het oogenblik, de actie der
bewegende paarden werd gegeven. Hij behoort tot de esthetische fijnproevers van
het soort als Degas, Fantin Latour, en Whistler.
Opmerkelijk is hier de sfynx van S. Moulijn. Van dezen graphischen kunstenaar
zijn we fijne, teere landschappen gewend, die soms wel wat bloedarmoedig aandoen.
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Nu komt hij voor den dag met een sterk geteekende vrouwenbuste, waar het
raadselachtige van de Egyptische mysterie-figuur, al heel sterk werd uitgedrukt.
Ook Veldheer is hier in een ander genre dan zijn gewone te bewonderen.
‘De Duikende Visch’ is een zuiver in het zwart en wit gezette afbeelding van een
snel wegschietende visch, die door de sobere contouren en de goed geobserveerde
actie verwantschap met de Japansche kunst bezit.
Haverman met de beeltenis van Mesdag, Albert Roelofs met eenige kleuretsen,
de mondain zwoele atmosfeer van een modern interieur vertolkend, Pabst met een
nieuw stratengeval, Willem Müller met een eenvoudig geteekend ‘Dood Vinkje,’
Schäfer met een kloek gezienen ‘Dom te Milaan,’ Hoytema, Bosch en Ed. Koning,
zij behooren tot de weinigen, die uit het algemeene soort vallen, en deze
tentoonstelling nog wat kleur en fleur geven.
G.D. GRATAMA.
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F. Hart Nibbrig
‘O schoone zon, ghij rijst wel schoon
En heerlijck uit den Oostertroon,
En treckt tot u al 's weerelts oogen ...’
(VONDEL).

KUNST is niet van heden, niet van gisteren, niet van den dag van morgen; zij is van
allen tijd.
Kunst is eeuwig in haar heftig aanvoelen van het Leven; zij is het Leven zelve in
alle grootheid; zij is de al-omvattende levenstrilling, welke openbaring wordt; het
rhytme waartoe alles zich wendt. Zij is de diepste vervulling en verwezenlijking van
al wat Goddelijk is en menschelijk; eene verlossing, eene diepinnerlijke bekentenis,
voor welke, nòch heden, nòch verleden, nòch toekomst bestaat.
Waarlijk kunstenaar is hij, die bij een heftig aanvoelen van het Leven het Leven
zelve in alle grootheid in zijne werken weet te bewaren.
Waarlijk kunstenaar is hij, die één met alle groot-menschelijke traditie de synthese
van het Leven geeft, dat is hij aan wien het Leven tot een openbaring wordt; in wien
de gevoeligheid van het kind, de zachtheid van de vrouw en de kracht van den man
vereenigd zijn en die door hoofd en hart en hand schepper wordt van werken welke
los van hun maker kunnen bestaan.
En zoo is een waarlijk kunstenaar drager van het Goddelijke vuur; zijne werken
zijn de toortsen, waarmede hij het Leven belicht: hij laat anderen zien al hetgeen zij
ongemerkt voorbijgingen; hij laat anderen hooren naar hetgeen zij niet luisterden en
hij laat anderen gevoelen àl hetgeen hij zelve doorleeft, want voor hém is alles
schoonheid, voor hém is niets on-schoon en het goddelijke in alles...
De menschheid, echter, heeft zich immer gekant tegen àl wat zij niet verstaat: tegen
àl, wat nieuw is, wat nieuw scheen. De
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menscheid echter, sprak immer van traditie, want zooals zij te lang meende, zijn de
kampioenen van traditie niet zij, die den schijn geven het ideaal te dienen, dat zij in
werkelijkheid verkrachten; niet zij, die wat hun voorgangers vonden tot het hunne
maken na dezulken gesteenigd te hebben; niet zij, die traditie tot routine verlagen en
de nieuwlichters van heden bestrijden uit naam van dezulken van vroeger; doch zij,
die hen eeren door hun dienaar en slaaf niet te zijn.
Wel dienaar van eigen hoofd en eigen hart en eigen hand. En zoo zou men de
woorden, door Van Deyssel neergeschreven wel luide willen verkondigen: ‘Ik hoop,
dat men gewaar worde, hoe de kunst niet, waarachtig niet is, een liefhebberij, niet
een bijzaak, niet een tijdverdrijf, niet een kleinigheid, maar de kern van 's menschen
heerlijkste ontwikkeling.’
Een ontwikkeling, die, wij hebben het elders reeds gezegd, zonder groot offer niet
bereikt kan worden.
Ook hij, wiens naam boven deze regelen staat afgedrukt en wiens werk het onderwerp
dezer bespreking vormt, heeft zulk een offer gebracht.
De groote massa, het is treurig maar waar, is steeds geneigd zich te keeren tot wat
gemakkelijk door haar begrepen kan worden, tot àl wat traditioneel is. Het is heel
wat gemakkelijker om in het wrakke en wankele schuitje der publieke meening mee
te varen, dan tegen den stroom in te roeien om met vasten wil een vasten weg te
vinden, welke men zich zelf baant. Dat heeft ook Hart Nibbrig ten volle ondervonden.
Hij diende nieuwe idealen en zijn kunst had in den beginne de miskenning gemeen
met alles wat nieuw is. Maar zelf voelde hij hoe wil alles domineert en hij wist ook
dat zijn werk van de toekomst was. Immers, werkelijke kunstenaren zijn altijd den
tijd vooruit. Zij leven in het heden, doch hun werk is van de toekomst. Daar waar
anderen staan blijven in hun ‘triomphe de la médiocrité’, gaan zij moeizaam voort
en zoeken zelf en vinden voor zich en wij hebben het immers reeds zoo vaak beleefd,
als wij hunne graven gedekt hebben, eerst dan beginnen zij te spreken, eerst dan
klinkt de juichtoon van hun werk, want hun werk was van de toekomst.
Zoo bloeide tijdens het begin van Nibbrig's loopbaan als nieuwlichter in de
traditioneele Hollandsche schilderkunst, zijn werk slechts voor een enkelen in
eenzaamheid. Doch de roos, die wij in eenzaamheid

Onze Kunst. Jaargang 15

107
eens bloeien zagen in donkere binnenplaats van het huis van een zonderling, was
niet minder schoon, dan de roos die voor een ieder bloeit in een openharen tuin. Want
de roos bloeide voor zich alleen en voor den zonderling en zij was wellicht een der
schoonste, van haar soort.

F. HART NIBBRIG † 1915.

Toen in het jaar 1873 bij Durand-Ruel in de Rue Lafitte te Parijs de eerste
tentoonstelling geopend werd van werken der ‘peintres impressionnistes’, ging door
heel de Parijsche kunstwereld een storm van verontwaardiging. ‘Ces croûtes
outrecuidantes’ zooals een der meest gezaghebbende critici schreef en ‘l'insanité de
leur début’ bracht echter de schilders niet van de wijs, doch voor den kunstkenner
en kunsthandelaar Durand-Ruel zelve was dit zeer compromitteerend. Het publiek
maakte groot misbaar, in alle café's-concert zong men liedjes ter bespotting van deze
schilders, waaronder Puvis de Chavannes en Manet het vooral moesten ontgelden.
Intusschen leden de arme artisten groot gebrek. In een briefje door Manet geschreven
en gericht tot den criticus Duret lezen wij, dat Monet bij hem geweest was, om te
vragen of hij (Manet) iemand wist aan te duiden, die werk van Monet zou willen
koopen voor honderd francs per stuk, niet alleen een bewijs dus dat de schilders
honger hadden, doch ook dat Durand-Ruel den bodem van zijn geldkist zag. Het
waren harde, bange tijden, maar zij hielden vol.
In 1874 huurden de impressionisten een zaal bij Nadar. Zij slaagden daarin met
moeite, want overal weigerde men hunne werken te exposeeren. Hier waren o.m.
Cézanne, Degas, Monet, Sisley, Renoir, Pissarro, Boudin, Braquemond te zamen.
Het werd een zoodanig schandaal, dat zelfs de politie er bij te pas moest komen,
want men wilde den schilders te lijf. Toch ontbrak het hen niet aan moreelen steun.
Niemand minder dan Emile Zola was hun voorvechter en al kostte hem dit zijn baantje
aan de Figaro, het was eens en voor altijd gezegd: ‘Il y a une lutte évidente entre les
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tempéraments indomptables et la foule. Je suis pour les tempéraments et j'attaque la
foule! Les tempéraments seuls dominent les ages!’ Ook Alphonse Daudet, Théodore
Duret, Arsène Alexandre en vooral ook Gustave Geoffroy in ‘la vie artistique’
trachtten den storm te bezweren.

F. HART NIBBRIG: Portret van den schilder Brender à Brandis.

En als wij nu denken aan de schatten, in later jaren door deze werken opgebracht,
aan de luxueuse salons van Durand-Ruel, waar wij zoo vaak heentogen om te genieten
van het eerlijke levens-volle werk dezer verguisden en later wereldberoemd geworden
schilders, dan is het ons vreemd te moede en denken wij onwillekeurig ook aan een
der lateren, nieuwlichter in den volsten zin des woords.... den prachtigen van Gogh.
Doch wat was dan wel het ‘ongekende’, het ongeoorloofd nieuwe, dat deze schilders
brachten? Zij hadden de vermetelheid te breken met de traditie, alle zwarten en
bruinen van het palet te weren en inplaats van met volle toets te schilderen, te ‘boteren’
als wij het zoo maar eens mogen noemen, met de punt van het penseel te werken in
ongebroken kleuren. Geen mengen der kleuren dus meer, maar ongemengde verf in
toets van puur kleur tegen kleur met een intermédiaire van wit. Het nieuwe palet
bestond dus uit violet, blauw, groen, rood, geel, oranje en wit. Aldus de drie primaire
en drie secondaire kleuren met wit er tusschen geplaatst. Werden dus alle okers en
sienna's en zwarten en andere vuile kleurtjes verbannen en met siccatieven en andere
hars-achtige middelen naar de vuilnisbelt verwezen, andere, heldere en
nieuw-gevonden kleuren kregen een plaats op het palet en ‘violet de cobalt’; ‘laque
de garance doré’ en enkele heel-sterke en lichte cadmiums en rooden brachten hun
gebruikers meer licht en meer lichtsterkte dan ooit te voren in eenig schilderwerk
was bereikt.
Wij kunnen niet nalaten bij een en ander te verwijlen, omdat tot goed
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F. HART NIBBRIG: De oude Gooier.
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begrip van Nibbrig's werk, noodig is, dat wij in enkele regelen heel dien gang van
impressionisme en luminisme tot het zoozeer daaraan verwante ‘pointillé’ overzien.
De schilders hadden een harden strijd te kampen. Wie zelve getracht heeft het
conventioneel palet te zuiveren en zich tot het ware licht te keeren zal zich herinneren
hoe uiterst moeilijk het is niet ‘wit’ te worden. Het was dan ook bij de ouden, zooals
een bekend Fransch schilder ons eens zeide, eerst het heele donkere en bruine ‘café
noir’ en daarna minderde dit tot ‘café au lait’ om bij het wit van ‘lait’ alleen te
eindigen. Neen, niet te eindigen want op dit wit werd voortgewerkt, de schaduwen,
die meer kracht vroegen werden dieper paars of blauw en de contrasten werden
opgevoerd en allengs sterker van kleur, zoodat ten slotte de schatering van den lach
en het licht der zonne uitbreekt en het dag wordt in het werk van den zoeker. De
schilderkunst wordt thans meer het vasthouden van het moment, alles wordt meer in
het vlakke licht gezien, het clair obscur heeft afgedaan. Het ‘inschieten’ der verven
is geen bezwaar meer, het doek-oppervlak glimt niet meer als voorheen en het werk
heeft meer een ‘droog’ aanzien, in tegenstelling met het lederachlige oppervlak der
oude schilderstukken.
Dat deze ommekeer vele tegenstanders vond, het is licht te begrijpen. Ook zij
leden onder hetgeen Manet eens ondervonden had want er wordt immers van Manet
verteld, dat toen hij in zijn atelier in de rue de Pétersbourg een expositie hield, hij
bij den ingang een boek had neergelegd, waarin de bezoekers konden neerschrijven
welken indruk zij van zijn werk kregen en daarvan is druk gebruik gemaakt. Aan
smaad heeft het hem daarbij niet ontbroken. En heel de impressionistische beweging
leed daar onder, tot omstreeks 1890 via Amerika en Duitschland de prijzen begonnen
te stijgen en de tijd rijp was voor deze richting. Intusschen hadden ook anderen zich
tot den groep der impressionisten gevoegd. Een nieuwe generatie van veroveraars
was in opkomst en onder hen waren vooral Seurat, Signac en Auquetin de
voormannen. Later ook d'Espagnat en Maufra. Het was dan ook wederom in de Rue
Lafitte dat in 1882 een nieuwe methode werd uitgeroepen, nl. het ‘pointillé’. Een
werkwijze die gegrond is op het stippelend aanbrengen der verven. En later weer
een ‘hachure’, een in streepjes opteekenen der kleur, waarbij ook nu en dan het witte
doek opengelaten wordt. Het schilderlinnen kan veelal niet wit genoeg zijn en ook
het z.g. ‘toile absorbante’ en ‘toile-demi-absorbante’ kwam in den handel en werd
uitsluitend door de luministen gebruikt.

Onze Kunst. Jaargang 15

110
De Belgen Emile Claus en Theo van Rysselberghe; de Franschen Carrière, Pointelin,
Albert Besnard en de Duitscher Liebermann bezigden dit systeem en in Holland
waren Toorop en Hart Nibbrig degenen, die in de lage landen van ons lieve vaderland
het zonlicht zochten en in hunne werken wilden vasthouden en voortgingen op den
weg, aangewezen door hunne Fransche kunstbroeders.
Zoo stonden de zaken, toen de jonge Hart Nibbrig op twee-en-twintigjarigen leeftijd
naar Parijs trok, na den leertijd op de Amsterdamsche academie volbracht te hebben.
Werkend op de ateliers der academies Julian en Cormon kwam hij met velen der
Fransche jongeren in aanraking en dit bracht in het denken en in den smaak van den
Hollander groote verandering en omkeer. Zoo belandde hij ook op Montmartre ‘le
véritable pays des rêveurs de tous les pays’, waar in de ateliers en de ‘guingettes’
druk gesproken werd over de komende kunst van den nieuwen tijd. Dààr, boven het
hoogste deel van den metropolis Parijs, boven dit heerlijk mysterieuze Montmartre,
zweefde een nieuw geluid; er was gebroken met de aloude traditie, nieuw leven
lichtte in de kunst en vond er zijn felste voorvechters bijeen. O, die eindelooze
discussies, dat eindelooze praten 's avonds bij het huiswaarts keeren der getrouwen
onder het druilende licht der lantaarns, het klinken der jonge stemmen tusschen de
muren der nauwe Butte-stegen en o! die felle harte-klop der jonge strijders! Wie zoo
iets meegeleefd heeft; wie Montmartre waarlijk kent; wie de jolijt en ook de tristesse
van het artistenleven heeft meegemaakt van zulk een bent van hoog geladen en
heftig-gespannen verwachtings-volle idealisten, zal met ons kunnen meevoelen
hoezeer onze jonge Hollander Nibbrig hierdoor wel moest getroffen zijn. En dààr,
gekomen uit den druilerigen deun van het lieve, maar lauwe vaderland, in ééns gezet
midden in het levensvolle lustige lied van de Butte-Montmartre, ontwaakte ook in
Nibbrig een nieuw verlangen.
Het was alsof hij eerst daar tot besef kwam van wat de kunst in het leven beteekent
en alsof hij onbewust eene inwijding onderging, welke gansch zijn schildersloopbaan
zou beheerschen.
Ook als hij bij een ander jong Hollander: Theo van Gogh, de werken ziet van diens
broeder Vincent. Dáár in de Rue Lépic, het karakteristieke straatje van Montmartre
en bij Père Tanguy en ook bij de schilders op het atelier, want Nibbrig leert onder
anderen ook Pissarro kennen, was dit helle en felle schilderen hem eene openbaring.
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F. HART NIBBRIG: Het dorp Zoutelande.

Vincent toefde in Arles en zond telkens weer nieuw werk naar Parijs. Het was
toen, dat deze de gedenkwaardige woorden schreef:
‘Je suis dans une rage de travail, puisque les arbres sont en fleurs et que je voulais
faire un verger de Provence d'une gaieté monstre’ en later ook:
‘J'ai une lucidité terrible par moments, lorsque la nature est si belle de ces jours-ci
et alors je ne me sens plus et le tableau me vient comme dans un rêve....’
Diens leven liep ten einde en in deze periode zag Nibbrig telkens weer nieuwe
werken bij Théo: de bloeiende boomgaarden, de korenvelden in volle zonnegloren,
de schilderijen uit Stes Marie, de zonnebloemen en verscheidene heel sterke portretten,
en getroffen door de kleur-kracht van dezen nieuwlichter trok Nibbrig huiswaarts
om zich in Holland, aanvankelijk in Hilversum en kort daarna in Amsterdam te
vestigen. Weinig vermoedde hij, dat hij te midden der Hollandsche conservatieve
kunst geroepen zou zijn, ook op zijn beurt de rol van nieuwlichter te spelen.
Trouwens, het was alsof in den aanvang al hetgeen hij te Parijs gezien had, moest
bezinken, alsof heel de fleurige-kleurigheid, de licht-kracht en licht-tinteling der
impressionistische en luministische kunst zich door de duisternis der Hollandsche
grijsheid en Hollandsche donkerte, die in hem leefde, een weg moest banen.
In het stervensjaar van Vincent trok Nibbrig naar Laren. Doch eerst twee jaren
later zou de weidsche kleurpracht der Hollandsche bloembollenvelden in hem doen
doorbreken al hetgeen hij in Parijs had meegeleefd en meegevoeld bij hetgeen de
licht-schilders hem getoond hadden.
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Thans brak de strijd aan, waarvan wij reeds gesproken hebben, de strijd om uit de
vuile kleuren te geraken tot een schoon palet; de strijd om los te komen van ingeboren
en aangeleerde werk-trant van donker gamma tot een geheel nieuwe techniek. Doch
ieder die het voorrecht gehad heeft met Nibbrig te verkeeren, zal zich de
vastberadenheid, de wilskracht herinneren van dezen werker en het kon niet anders
dan tot victorie leiden, want strijd was hem een prikkel. Het schaakspel was een van
Nibbrig's geliefde ontspanningen en ieder die met hem gespeeld heeft weet, dat hij
den naam had van ‘taai’ te zijn, en zoo was hij ook in zijn leven een taai-strijder,
volhoudend totdat hij voor zich zelf gevonden en bereikt had wat hij zocht. En de
miskenning, die hij vooral in den aanvang ondervond was hem een reden te meer
om onversaagd voort te gaan.
Men kan in het December-nummer 1910 van dit tijdschrift lezen wat Cohen
Gosschalk van hem schreef. Zijn volledige biografie tot aan 1910 is daarin opgenomen
en op uitnemende wijze beschreven. Daarbij zegt de schrijver:
‘Buiten zijn huis en zijn tuin gaf de Larensche omgeving hem aan alle kanten
motieven van zijn werk. De zomersche akkers en de boerentuinen, de huisjes tusschen
de hagen, de boomen in voor- en najaar, de weggetjes in den Eng, een goudenregen
voor een huisje, de schoven in den oogsttijd, ouden van dagen zich stovend in de
koestering hunner zonnige tuintjes tusschen stokrozen en zonnebloemen, de oudjes
voor hun huis gezeten onder het looverdak van reuzen-pompoenplanten .... Maar ook
een enkel maal de stervende natuur, de kale verwrongen lindeboomen in den winter
voor een eenzaam boerenhuis, of de late schemering van een Novemberdag op de
Larensche brink, bij het kerkje, dat zich spiegelt in de roerlooze plas, waarop gele
blaren drijven.’
Ziehier wat in de eerste periode van zijn licht-keer zooal zijn motieven waren.
Zijn werk kenmerkte zich van den aanvang af tot aan het einde van zijn loopbaan
door eene treffende eerlijkheid en oprechtheid, eene oprechtheid, die des te meer te
waardeeren valt, wanneer men even denkt aan de ‘fameuze leugenaars’ waarover
Van Gogh het in een zijner brieven heeft.
Want o, wee! er zijn nog altijd zoo heel veel schilders, die bang zijn voor het puur
witte doek; er zijn nog altijd zoo heel veel schilders, die slechts schilderijen-makers
zijn en van toevallig gevonden schoonheid profiteeren, het ‘laat dat vooral staan en
kom daar in 's hemels naam niet meer aan!’ zijn gezegden, die men te vaak op de
ateliers
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der schilders kan hooren. Zoo iets zou men zich bij Nibbrig niet kunnen denken. Hij
wist wat hij wilde en wat hij wilde wist hij doorgaans te bereiken. Wij weten heel
goed, dat men Nibbrig's werk wel eens warmer, gloedvoller wenschte, doch
daartegenover staat dat wat bij zoovelen der buitenlandsche pointillisten het geval
was, Nibbrig nimmer de lijn uit het oog verliest. En versta goed, wanneer wij zeggen
warmer, dan bedoelen wij daarmede: spontaner, ja zelfs: wilder.

F. HART NIBBRIG: De oude Zeeuwen.

Doch Nibbrig's karakter was niet aldus. Hij was een behoedzaam, bedachtzaam
mensch met levens-inzicht, wel-overwogen en evenwichtig en in zijn werkwijze uitte
zich deze geest in een scherp en strak aanschouwen van het Leven.
Het was niet zijn wensch en wil warm te zijn of gloedvol en deze zijde van zijn
karakter komt het helderst naar buiten in de koele en klare wijze waarop hij in
portretten den medemensch uitbeeldt. Recht psychologische-portretten, waarin eene
analyse tot uiting komt van al wat puur-menschelijk is. Schilderde hij een boer, het
werd het type van al wat boer is en schilderde hij een vagebond, het werd het type
van al wat zwervend door het leven gaat. Het is de synthese, waarvan wij in den
aanvang van ons artikel spraken.
Intusschen was het hem onmogelijk concessies te doen aan eigen

Onze Kunst. Jaargang 15

114
kunst ter wille van de publieke waardeering, of ook ter wille van den verkoop.
Evenzoo was het zich op-sluiten in eene bepaalde richting hem ondoenlijk. Hij maakte
zijn techniek geheel ondergeschikt aan hetgeen hij te zeggen had en wijzigde van
manier, wanneer hem dit in verband met zijn sujet wenschelijk scheen. Zoodoende
ontstonden naast zijne gestippelde werken, dingen, die wel-is-waar dun, doch met
de meer gebruikelijke volle streek van het penseel geschilderd zijn. Het heeft niettemin
Nibbrig wel gehinderd, dat men altijd en altijd weer sprak en schreef van zijn pointillé,
van zijn werkwijze, alsof dit hoofdzaak ware, in plaats van hetgeen hij te zeggen had.
Al wat hij buiten als landschap zag maakte hij doorgaans volgens de diviseermethode,
terwijl op zijne portretten en grootere figuurstukken, zooals ‘de Keerlen’ en ‘de
Veerpont’ en andere dingen naar model, dit systeem niet werd toegepast. Zijn latere
werken neigen naar een ‘opener’ schildering, waarop wij nader wenschen terug te
komen. Een reis naar Noord-Afrika (1905) waartoe hij door een vriend van de
Parijsche Academie werd uitgenoodigd, bracht hem nieuwe kracht en kleur in zijn
werk.
De fantastische verhalen, die hij ons daarvan deed zullen wij nimmer vergeten,
vooral dat van de aankomst in le Hamma bij Constantine en een rijtoer met zijn
gastheer in een wankel voertuig, getrokken door twee vurig-wilde Arabische-volbloed
paarden bleef ons bij. Doch ter zake: ook hier bij de reis naar het vreemde
ongekend-nieuwe land doet zich Nibbrig's dieper inzicht in het wezen der dingen
kennen. Want hoe is het de meesten gegaan, die naar die vreemde landen trokken?
Zij kunnen met den besten wil van de wereld niet ontkomen aan den drang om al dat
nieuwe te gaan hoeken. Zij definieeren meer dan dat zij suggereeren, het worden
al-kameelen-enpalmboom en witte-moskee-slukken waartusschen de altijd eendere
Arabieren gaan in de blankheid van hun ‘burnous’. En de blauwe lucht is donkerder
dan al wat op aarde in felle zon-beschenenwitheid blikkert, hun hemelsblauw wordt
hard als steen en met een haast photografische juistheid wordt alles weergegeven,
want niet waar, het werk dat zij mee naar huis willen nemen moet minstens gelden
als document, als, zouden wij haast zeggen: statistiek, van al het nieuwe en exotische
dat zij in de landen van zand en van zonne zagen.
Wij hebben in Parijs talrijke stukken gezien van talrijke schilders die in Algiers
werkten. Het was alles koekoek-één-zang! Het had ook van enkele Hollandsche
schilders kunnen zijn, die daarheen trokken. Het was aan hen niet gegeven de vreemde
dingen innig aan te zien. Niet
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aldus Hart Nibbrig.

F. HART NIBBRIG: Moederschap.

Dezelfde leven-loos geziene dingen van daarstraks werden hem tot symbool. De
kameelen en de witte moskeeën dienden ter stoffeering van het weidsche landschap,
teneinde dit landschap groot te doen schijnen en de Arabieren, die hij schilderde
werden tot proto-type van het ras. En zoo ontstond ook het schilderij ‘de Geitenhoeder’
waar in een fel zonnig landschap met de onmetelijkheid der dorre vlakten als
achtergrond, de nietige figuur van een Arabier zit neergehurkt, starend naar een
tweetal grazende geiten. Men zou dit schilderij ‘de eenzaamheid’ willen betitelen,
want hoe tintelend vroolijk en fijn de kleuren-weelde; hoe fonkelend fel het wit en
geel en groen en blauw en paars van dit landschap ook zij, het is toch van eene
ongekende leegte en verlatenheid. Ditzelfde eigene vindt men terug in ander werk:
‘de buurjongens’ en het geweldig weidsche ‘dal van de Rummel bij Constantine’
thans in het Museum te Dordrecht. Het is daar wel goed geplaatst en goed verlicht,
maar dit groote doek scheen
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grooter op het atelier en het stond daar destijds in een tinteling en wemeling van
duizenden kleurige, flonkerende stippen als een feestelijk ding, tusschen kleiner
werk, als een getuigenis van de wils-kracht en de volharding van den maker. Het
was volbracht en Nibbrig mocht voldaan zijn. En dat zijn dan wel de schoonste
oogenblikken uit het leven van elk kunstenaar.

F. HART NIBBRIG: Oude Martien.

De kunstenaar gaat rond in het Leven, aanschouwt het Al met liefdevollen blik en
zwerft van hier naar ginds om altijd weer opnieuw bezieling te zoeken voor het te
veel, dat in hem leeft. Des kunstenaars drang is voortbrengen, scheppen; hij weet dat
bij elk schilderij dat geboren wordt een ding meer in de wereld komt. Is dit dan weder
los van zijn maker evenals het kind los van de moeder leven zal, zoo is het hem wèl
te moede. Zooals de moeder de nieuwgeborene met streelenden oogenblik aanschouwt,
zoo zit de schilder ter neder voor zijn werk en aanziet het met genegenheid.
Nochtans is het niet al-geluk, het is dikwijls een gooi of worp naar het
on-bereikbare, het is ook dikwijls in het leven der kunstenaren een vallen en opstaan,
een falen en slagen, doch ook hierin is geluk. Het geluk, dat elke strijd en overwinning
met zich draagt.
Doch Nibbrig had zijn weg gevonden. De zon, de schoone blijde zon werd het
bloed en het leven en de adem van zijn werk en de ziel van zijn landschappen.
En waar hij ook ging en zijn schilderezel neerzette, buiten, hetzij in de omstreken
van Laren of Eemnes, of bij de bollenvelden bij Bennebroek of Hillegom; hetzij in
het welige land om Oostvoorne of het mooie Vlieland; hetzij in de glooiende streken
van Zuid-Limburg of in de grootsche weidschheid van verre gewesten van Afrika;
hetzij om het wonderlijke stadje Montjoie in den Eifel of wel bij de uiterwaarden
van den Rijn bij Rhenen en ook ten leste bij Zoutelande in Zeeuwsche-contrije, daar
was de zon immer weer en altijd weer de bron, waaraan hij zich laven ging.
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F. HART NIBBRIG: De drie Gebroeders.
(Stedelijk Museum, Amsterdam).
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Zoo was Zoutelande de geliefde plek, waar Nibbrig zijn laatste levensjaren inspiratie
vond. Afwisselend 's zomers in Zeeland en 's winters in Laren zijn in deze jaren een
groot aantal werken geboren, waarin een vrijere en opener schilderwijze tot stand
kwam. Het witte doek begon ‘mee te spreken’ en evenals een teekenaar veelal meer
zegt door vrijlaten, door uitsparen, door een kundig gebruik-maken van het blanke
papier dan door het teekenen zelf, zoo wist ook Nibbrig in zijn schilderen het blanke
doek te benutten. Ziet men b.v. de luchten van zijn vroegere werken, dan zijn deze
in tegenstelling met die van later gesloten gepointilleerd, waarmede ik zeggen wil,
dat elk kleurtoetsje tegen het daarnaast gezette sluit, dat daaronder een verf-huid
ontslaat, welke men in zijn latere schilderijen niet vindt. Hij werd immers vrijer van
hand, losser en vlotter en het gelukte hem gemakkelijker de kleuren-wemeling te
doen ‘zingen’, zooals hij het zelf gaarne noemde. Wij bemerken dit vooral ook in de
landschappen en zee-stukken te Zoutelande geschilderd. Hier kon, in het door de
nabijheid der zee gefiltreerde licht, Nibbrig's schilder-lust tot vrije uiting geraken.
Zooals Camille Lemonnier zoo goed gezegd heeft ‘le geste de la vie est dans la
lumière qui bouge et anime les formes d'un paysage’, zoo kon in die bewegelijkheid
van licht en lucht en lijnenspel van het Zeeuwsche landschap, Nibbrig's talent ook
tot blijde volmaking geraken. Daar is dat wonderlijke dorp Zoutelande, met de
rood-dakige buisjes vertrouwelijk om het oude kerkje geschaard, veilig in bescherming
door het hooge omringende duin in dichte nabijheid der zee, zocht de schilder zijn
motieven en bouwde er een zomer-verblijf en naast talrijke land-schappen ontstonden
hier figuur-stukken, waartoe de bevolking gaarne als model diende. Tot de dingen
die ons bijbleven, behooren ‘de oude Martien’, lachend buiten zittend tegen een
rooden baksteenen muur en ook de voorstudie voor het groote schilderij ‘Zon en
wind’, waarin hij figuur en landschap op zeer eigen wijze samenbracht. De
verschillende groenen zijn hierin knap opgelost. Ook de twee ‘oude Zeeuwen’ uit
het armhuis en vooral ook ‘het Moederschap’ waarin Nibbrig meer heeft willen
leggen dan in zijn ander werk. Het was hier het begin van een nieuwere periode,
welke hij helaas niet heeft kunnen doen rijpen. Nader te geraken tot de weergave
van het al-omvattende, al-beroerende, al-omzwevende Licht en daar midden-in den
Mensch, in wien de gevoelens en instincten van Hoogere-Orde (zooals bij ‘het
Moederschap’) gesymboliseerd zijn; nader te geraken tot een weergave van het
Figuur als synthese, ziedaar hetgeen in de laatste periode het Doel werd, waarnaar
de thans te vroeg ontslapen schilder streefde.
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F. HART NIBBRIG: Studie-kop.

Hier, te Laren, ontstonden in den winter en het voorjaar tal van ‘koppen’, door
Nibbrig bestemd tot een groep ‘Menschen’ genoemd, en groote, levensgroote
figuurstukken als ‘de Gebroeders’, ‘de oude Boer’ en verschillende portretten en
stillevens.
Hoe uitnemend zijne landschappen mogen zijn, in deze groote figuurstukken werd
Nibbrig het meest zich zelf. Hier nadert hij tot het waarlijk grootsche. In deze werken
keert hij zich tot al wat gebrekkig is, gebocheld en gedrochtelijk geschonden.
Het getourmenteerde in deze figuren wordt hem tot opgave en hij voelt zich vreemd
getrokken tot deze wan-staltige menschen, zelf zoo bizonder krachtig gebouwd en
recht van lijf en leden. Hier ziet de krachtige de zwakken en hij bespiedt hen, meer
episch dan romantisch, in hun gang door het leven in strijd en twist.
En alles wat dit vreemde volk der veel verguisden raakt is hem dierbaar. In hun
treffende tragiek wil hij hen weergeven en is daarin tevens volkomen eigen-aardig.
Opmerkelijk is daarbij het feit, dat hij menigmaal, zooals ook in ‘de drie
Gebroeders’, op het tweede plan nog eens de figuur klein herhaalt en in beweging,
ter nadere aanduiding van het bedrijf van den uitgebeelde.
Zoo herinneren wij ons ook een studiekop van den ‘bode’, waar wij op den
achtergrond dezen aan drank verslaafde zien schrijden achter zijn wagen en mede
wordt zulk werk anecdotisch als men er de historie van kent.
Want hier gold het den dronkaard, die bij het poseeren aan Nibbrig vertelde, dat
hij gemakkelijker den heuvel der Naarderhoogt op ging met als zonder den steun van
zijn wagen.
En zoo werd het vooral ook een zich keeren tot de leelijken; het
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speuren van schoonheid in de on-schoonen en het speuren van evenwicht in de
on-evenwichtigen en een zoeken naar zelf-verbreeding in het nauwe bestaan van
deze krommen uit kroegen en krotten.

F. HART NIBBRIG: Stilleven met den Haan.

Doch tevens een liefde-vol aanschouwen daarvan en het groote willen geven in
al deze kleine krombeenigen.
Het is hier de ‘laideur-magnifique’ en wij zouden Nibbrig te kort doen in
waarde-bepaling zoo wij in dit schrijven niet met nadruk wezen op deze zijde van
zijn omvangrijk talent.
En zoo komen wij bij het einde van dit artikel ook tot eene beschrijving van het
einde van Nibbrig's werkzaam leven. Hij gevoelde zich reeds lang ongesteld. Verleden
zomer in Zoutelande wilde het werk niet vlotten en toen wij bij zijn terugkeer in
Laren hem verwelkomden en de
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timmerman een kist uitpakte, zei Nibbrig: ‘zie, dat is mijn laatste werk’ en wij
gevoelden hoe waar deze woorden klonken en hoe ook deze beide studies in waarheid
zijn laatste werk zouden zijn. Hij, die gewend was in na-zomer huiswaarts te keeren
met een oogst van een groot aantal werken, stond daar naast ons met weemoed in
het hart. Nog éénmaal nadien zou de liefde tot werken hem voeren tot schilderen:
een fijne en zeer gevoelige studie naar een ‘oud vrouwtje’ werd zijn laatste woord.
Op den 12en October 1915 is Nibbrig overleden. Hetgeen gesproken werd bij de
crematie door den schoonvader van Nibbrig is ons bijgebleven:
‘Een hard werker is met hem heengegaan, wiens arbeid niet altoos is begrepen;
die hoogst zelden tevreden was met eigen werk; dit werk steeds wenschte te verbeteren
en te volmaken en steeds naar hooger trachtte. Hij hoopte dat éénmaal hem gegeven
zou zijn in een groot doek te kunnen uitdrukken de volmaakte opvatting van Licht,
waarnaar hij sedert jaren streefde en heeft het op zijn sterfbed betreurd, dat een
vroegtijdig heengaan hem beletten zou dit ideaal te verwezenlijken.
‘Hoewel er zeker van zijn vakgenooten met grooter roem ten grave zijn gedaald,
zoo meen ik toch, dat hij een ledige plaats zal achterlaten, niet alleen in zijn huisgezin,
doch ook in de kunstwereld.’
Daarvan mede te getuigen is het doel, dat wij bij het schrijven van dit artikel voor
oogen hadden.
Laren, het Eksternest, 1915.
OTTO VAN TUSSENBROEK.
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De schilderkunst en de tooneelvertooningen op het einde der
middeleeuwen(1)
WIE zijn aandacht liet gaan naar de Nederlandsche werken van de 15de en de 16de
eeuw, zal getroffen zijn geworden door de verbazende gelijkenis, die vele van deze
schilderijen onderling opleveren en door de veelvuldige en bijna eentonige herhaling
van een zeer beperkt aantal gewijde voorstellingen. Onze schilders hebben geenszins
uitgemunt door vindingrijkheid en hunne verbeelding had slechts een zeer
ondergeschikte rol bij het artistiek scheppen. Zelfs den leek valt het bij den eersten
aanblik op, dat zij hun beste zorgen besteedden aan de louter technische uitvoering.
Zij bekommerden zich meer om het realistische weergeven van het détail dan om
het afwisselen van de onderwerpen. Zij hielden trouwens vast aan de goede
iconographische traditie, en schaamden zich geenszins om het werk van hun meesters
te copiëeren en hun eigen stukken te herhalen. Men treft dan ook telkens herhalingen
aan van schilderijen die in den smaak gevallen waren, en slechts door kleine variaties
van elkaar verschillen.
Dezen tragen ontwikkelingsgang der iconographie ten onzent kan men bezwaarlijk
verklaren zonder opzoekingen te doen op het gebied van het middeleeuwsch tooneel.
Wel heeft men gesproken van een verjonging der kunst, bestempeld met de onbepaalde
benaming van Vlaamsch realisme en die zich in het laatste kwart der 15de eeuw
openbaarde geheel het Westen door. Maar deze kunstverjonging kan, in

(1) Leo van Puyvelde, Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het einde van de Middeleeuwen.
Gent, W. Siffer; 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
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alle geval, slechts een onvoldoende verklaring geven van de langzame ontwikkeling
der artistieke iconographie. Naast de gewone onderwerpen als de Boodschap, de
Geboorte, de Aanbidding der Herders en der Koningen, de Opdracht, de Kruisdood,
de Kruisafdoening, de Pieta, de Verrijzenis en de Hemelvaart, vindt men andere
voorstellingen uit het leven van Christus, van Maria en de Heiligen betrekkelijk
zelden op de paneelen en in de miniaturen van de Nederlandsche school. De traditie
had haast onveranderlijke formulen vastgezet voor de meer algemeene thema's, die
wij zoo even opsomden.
Men week trouwens weinig af van de algemeene gangbare opvattingen en, als
men het waagde, deed men het met groote schuchterheid; het was of men zich
gebonden voelde door een soort van wet van de geringste inspanningen waarschijnlijk
deed men het ook om gemakkelijk te verklaren economische redenen. Het herhalen
van een reeds uitgevoerde schilderij, vereischte klaarblijkelijk van den kunstenaar
een geringere inspanning en arbeid dan het vervaardigen van een werk, waarin alles
nog voort te brengen was. Bijgevolg werd de prijs daarvan veel lager gesteld.
Daarenboven, zoo gauw het onderwerp eenigszins buiten de gegevens der traditie
viel, moesten de iconographische gegevens verschaft worden dooreen geleerden
klerk. De schilder moest dan het voorgeschreven programma ten uitvoer brengen en
het beproeven om, door een nauwkeurig en zorgzaam observeeren van de minste
details, er een schijn van echtheid aan te geven, waarvan de bekoring groot genoeg
was om veel onhandigheden te doen vergeten. Hetzelfde gebeurde trouwens in
technisch opzicht bij het getrouw of vrij copieeren van traditioneele onderwerpen.
Het realisme, dat voornamelijk de Vlaamsche schilderkunst eigen was en dat
gedurende de 15de eeuw zulk een geweldigen invloed zou hebben op de heele
Westersche kunst, heeft zijn eenige aanleiding in het temperament zelf der noordelijke
volkeren, in hun geestesaanleg, die zoozeer geneigd is tot analyse en zoozeer het
tegenovergestelde is van den synthetischen geest der zuidelijke rassen. Dit werd in
den treure herhaald en ging gelden als een dogma. Doch met wijlen Henri Bouchot,
den inrichter der tentoonstelling voor Fransche primitieven, is Emile Mâle opgekomen
tegen de overdrijvingen en den geest van systematiseering van deze stelling. Emile
Mâle beweerde in het theater de oorzaken ontdekt te hebben niet alleen van de nieuwe
elementen in de beeldenleer, maar ook van de kunstverjonging, die zich het krachtigst
openbaarde in een aandachtiger beschouwen van de natuur. Hij liet zich meesleepen
door het eerste enthusiasme van het vinden
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en overdreef de waarde ervan in niet geringe mate: ‘Het volstaat niet te erkennen dat
de mysteries nieuwe voorstellingen hebben geleverd aan de kunst. Zij deden nog
meer: zij hebben de kunst zelf gewijzigd, zij hebben den geest ervan vernieuwd.
Dank zij de mysteries heeft de kunst der 15de eeuw zich meer gehecht aan de realiteit
dan aan het symbool... Men was er dikwijls over verbaasd te zien, dat, in het begin
der 15de eeuw, de godsdienstige kunst, die symbolisch was van aard, ineens realistisch
werd. Men had de eer van deze wijziging willen toeschrijven aan het Vlaamsche
genie. De waarheid is dat het theater voor het eerst de werkelijkheid onder het oog
der kunstenaars bracht; wat zij tot dan toe slechts ten halve ontwaard hadden met
hun verbeelding, zagen zij nu met hun eigen oogen. Voor het eerst hadden zij modellen
en zij beproefden het, die te copiëeren.’(1)
De stelling van E. Mâle, gesteund door teksten en photographische documenten,
die er zeer overtuigend uitzien, had een buitengewonen bijval. Men wou nog wel
blijven aannemen, dat de gekende schilderijen aan de Vlaamsche kunst den artistieken
voorrang bleven toekennen gedurende de 15de eeuw benoorden de Alpen, maar uit
documenten, wier onderlinge betrekkingen slechts schijnbaar zijn, trok men verkeerde
conclusies, men ging de vernieuwing der Vlaamsche kunst niet meer toeschrijven
aan de realistische strooming zelf, maar aan het gewijd theater.
Men verplaatste verder het centrum van de dramatische beweging in het
middeleeuwsch Europa naar Frankrijk, naar Parijs, en zoo geraakte men ertoe - langs
een omweg, die moeilijk gedoken bleef, maar het voordeel opleverde dat hij minder
argwaan verwekte - de stelling te doen ingang vinden, dat het Fransch theater en niet
het Vlaamsch realisme de Franco-vlaamsche kunst geschapen, of althans herschapen
had.
Men had het daarbij over zuiver literaire invloeden, uitgaande van godvruchtige
lectuur, en over visuëele invloeden, die werkzaam waren bij voorstellingen van
gewijde drama's, en men twistte erover om te weten welke van die beide invloeden
het krachtigst was geweest. Voor E. Mâle was geen twijfel mogelijk. Hij wist
nauwkeurig den weg aan te duiden, dien deze factor van verjonging had doorloopen.
Daar waren allereerst de Meditaties over het leven van Jezus-Christus van den
pseudo-Bonaventura - een heerlijk boek, bestemd voor een kloosterlinge van de orde
der H. Clara, dat meer tot het hart dan tot

(1) Emile Mâle, L'art religieux en France à la fin du moyen âge. Paris, Colin, 1908, p. 69.
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den geest sprak en waarin de verbeelding telkens en telkens weer de geschiedenis
aanvult. Deze predicatiën oefenden een onloochenbaren invloed uit op het geestelijk
tooneel, en dit tooneel veroorzaakte op zijn beurt een evolutie in de iconographie
door tot in het oneindige de voorstellingen uit het leven van Christus te
vermenigvuldigen en door de nauwkeurigste details op te geven, die tevens
eigenaardig schilderachtig en gemoedelijk waren. Daaruit nu ontstond destrooming
van realisme, die de heele artistieke conceptie moest hervormen door meer
verscheidenheid te brengen in de onderwerpen, meer menschelijke aandoening in de
gevoelens en meer waarheid in de vertolking. Men lette echter te weinig op de
oorspronkelijke vergissing in het stelsel van den heer Mâle: daarin worden met elkaar
verward de verjonging in de iconographie en de artistieke vernieuwing.
Jacques Mesnil heeft dit duidelijk gemaakt in zijn mooie studie over De Mysteries
en de Plastische Kunsten(1), waarin hij, misschien niet zonder zenuwachtigheid, deze
stelling aanviel, die bijna een algemeen aangenomen waarheid geworden was. De
schrijver verwierp er den invloed van het tooneel op de Vlaamsche schilderkunst,
zonder echter al de bewijzen aan te halen, die men in rechte van hem verwachten
mocht. ‘Het tooneel, deze kunst levende van illusie, en van een grove illusie nogal,
waartoe de toeschouwer zich wetens en willens moet overleveren om ze te ondergaan’,
kon naar zijn meening de artisten niet beïnvloeden. En ten einde den Franschen
geleerde mat te zetten, ging hij invloeden opspeuren, die van de Italiaansche kunst
kwamen, doch waarvan hij op zijn beurt het belang overdreef. Het zwakke punt in
de studie van Jacques Mesnil ligt in het feit, dat hij niet genoeg rekenschap gehouden
heeft met de groote ontwikkeling, die op het einde van de middeleeuwen, het
wereldlijk en het geestelijk tooneel genomen hadden, vooral in de Nederlanden.
Men kan stellig hetzelfde verwijt niet toepassen op het gewetensvolle en
rijkgedocumenteerde werk van Leo van Puyvelde over dit onderwerp.
Reeds in den winter 1910 had de schrijver in een voordracht te Mechelen deze
zoo ingewikkelde kwestie behandeld. Den 19den Juni 1912 las hij in de Koninklijke
Vlaamsche Academie een studie, waarin hij zijn stelling uitvoerig uiteenzette, maar
in de beperkte ruimte van enkele tientallen bladzijden, moest nog de uitgebreide
wetenschappelijke documentatie ontbreken, welke men vereischen mocht van hem,

(1) Onze Kunst, April en Juni 1910, April en Mei 1911 (Deel XVII en XIX). Deze studie werd
overgenomen in het werk: L'Art au Nord et au Sud des Alpes d l'époque de la Renaissance.
Bruxelles, G. van Oest & Co. 1911.
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die stand zou nemen tegenover een zoo uitvoerig werk als dat van Emile Mâle. Laten
wij dadelijk zeggen dat het onderhavige werk ons de nauwkeurige en onweerlegbare,
objectieve argumenten aanbrengt, die voor goed de gevolgtrekkingen van den
Franschen geleerde moeten ontzenuwen.
Wij willen hier zeer beknopt onderzoeken welke elementen Leo van Puyvelde in
dit zoo belangrijke vraagstuk aanbracht, zonder al de betwistbare en betwiste punten
in de thesis van E. Mâle te ontleden of zelfs te vermelden. In zake iconographie zou
elk geestelijk onderwerp bestudeerd moeten worden, aan de eene zijde de schilderijen,
waarvan de datum bij benadering vast te stellen is, en aan de andere zijde de
vertooningen van hetzelfde onderwerp op het tooneel. Leo van Puyvelde heeft deze
moeielijke taak met veel critischen zin en nauwgezette objectiviteit ten uitvoer
gebracht; het was er hem blijkbaar uitsluitend om te doen, het volle licht te werpen
op het spannend problema van het ontstaan der Nederlandsche kunst.
We zullen hier niet uitweiden over het belangrijk aandeel dat de artisten uit het
Noorden hadden op de ontwikkeling van de Franco-vlaamsche kunst in de tweede
helft der 14de eeuw; maar ons bepalen bij enkele opmerkingen over de oorzaken van
de zoo vlugge ontwikkeling van het realisme, die men al te gemakkelijk uitsluitend
toegeschreven heeft aan het Vlaamsch temperament en die nu even gemakkelijk
toegeschreven wordt aan het Fransch tooneel door Mâle en het steeds stijgend aantal
van zijn volgelingen. Vele oorzaken liggen ten gronde aan het ontstaan en de
verspreiding van dit Vlaamsch realisme, maar het middeleeuwsch theater was
daaronder misschien de minst belangrijke; het kon op de kunst geen anderen dan een
iconographischen invloed uitoefenen en volstrekt niet rechtstreeks op de
naturalistische voorstelling en nog minder op de technische waarde inwerken. Maar,
zal men zeggen, de nieuwe iconographie kwam ons uit Italië toe. Waarop Van
Puyvelde terecht antwoordt dat de betrekkingen tusschen Italië en de noordelijke
landen gedurende de 14de eeuw buitengewoon overdreven werden voorgesteld. Het
is zeker niet te betwijfelen dat men hier en daar in Franco-vlaamsche werken
Italiaansche invloeden kan nawijzen, wat betreft de compositie en zelfs het koloriet;
maar dit geeft nog geenszins het recht om te veralgemeenen en om, zonder
onwederlegbare bewijzen, aan te nemen dat deze overeenkomsten veelvuldig zijn.
Wat de betrekkingen gedurende de 15de eeuw betreft, is er niets dat er op wijst in de
voortbrengselen van de Vlaamsche primitieven; en dat is begrijpelijk, want zeer
weinige van onze kun-
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stenaars zijn naar Italië getrokken en daarenboven is de Italiaansche schilderkunst
bijna uitsluitend op muren aangebracht en dus geenszins van aard om uitgevoerd te
worden. De meeste van onze artisten moeten er dus mede onbekend gebleven zijn.
Het is al evenmin aan te nemen, dat de schilders de nieuwe iconographische
gegevens zouden geput hebben in den tekst der godvruchtige boeken. De Biblia
Pauperum en Speculum Humanae Salvationis konden zeker met nut geraadpleegd
worden door de schilders, om er praefiguren van het Oud-Testament uit te halen, die
als symbolen zouden gebruikt worden voor de gebeurtenissen van het
Nieuw-Testament; maar er was geen denken aan dat die boeken hen verder konden
inspireeren. Wel waren zij met teekeningen geïllustreerd, maar deze teekeningen
waren van zulk een primitieven aard en zoo grof uitgevoerd, dat zij in niets dienstig
konden zijn voor de Vlaamsche schilders.
De Meditationes Vitae Christi kunnen, ondanks hun karakter, slechts een zeer
geringen invloed op de schilders uitgeoefend hebben. Zoo zijn er onderwerpen, die
in dit boek zeer kortbondig beschreven worden, maar voor de kunstenaars van de
15de eeuw een uitverkoren thema uitmaken en, omgekeerd, zijn er gebeurtenissen,
die niet of haast niet in de schilderkunst voorkomen en uitvoerig worden beschreven
in de Meditationes. Overigens waren de meeste episoden, die in dit werk verhaald
worden, naar Van Puyvelde bewijst, bij ons reeds verspreid door andere geschriften,
vóór dat de Meditationes in Vlaanderen vertaald werden. De Legenda Aurea is eerder
van theologischen aard en heeft een redeneerenden en kortbondigen stijl. Zij is nog
onbelangwekkender als bron van inspiratie. Toch staat het vast dat deze godvruchtige
boeken de geestelijke atmosfeer verwekten, waarin de schilders scheppen moesten.
Leo van Puyvelde is van meening, dat de inwerking van het tooneel veel krachtiger
was op de kunstenaars, niet alleen omdat dit hun voor den geest riep episoden, zooals
zij er ook op hunne paneelen te schilderen hadden, maar omdat het hun de
voorstellingen ervan zelve onder de oogen bracht. De toenmalige artisten waren niet
sceptisch gestemd, zij gaven zich over aan de conventie van het tooneel en ze waren
vatbaarder voor indrukken dan de massa van de toeschouwers; ondanks hun talent,
waren zij vergroeid met hun omgeving en zij ondergingen alle invloeden. Zij
ontsnapten dan ook niet aan de algemeene emotie, die uitging van het dramatische
karakter en de ontroerende kracht der geestelijke spelen. Het uitzicht van de episoden,
zooals die voorgesteld werden op het tooneel, moest hen voor den
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geest zweven gedurende het scheppen. Doch Mâle overdrijft waar hij verklaart dat
het tooneel voor het eerst de werkelijkheid onder de oogen der artisten bracht.
Men mag niet vergeten dat het theater steeds een kunst is, die op de illusie berust
en die, ondanks alles, van de werkelijkheid verwijderd is. De verbeelding van den
kunstenaar moest echter bij de tooneelvoorstelling krachtiger werken dan bij het
louter lezen in een boek. Aan een anderen kant, daar de oorspronkelijkheid niet een
van de hoofdhoedanigheden van onze schilders der 15de eeuw was, - wij wezen er
reeds op - is de navolging van een tooneelvoorstelling hun niet aan te rekenen als
een gebrek. Wanneer zij hun bestellers wilden believen, wanneer zij wenschten er
door begrepen te worden, dan was zekerlijk de beste taal die zij spreken konden die,
welke het meest ingang kon vinden bij het volk; de taal van het tooneel, die iedereen
tot tranen toe ontroeren kon. De tooneelvertooningen werden trouwens met uiterste
zorg ingericht en de beweeglijkheid op het theater en de weelde, die er werd
tentoongespreid, moesten ongetwijfeld een lust zijn voor het oog van den schilder.
Het is daarenboven bewezen, dat theologen en klerken, die voor kunstenaars nieuwe
iconographische ontwerpen moesten opmaken, dikwijls zelf de regisseurs van de
liturgische en geestelijke spelen waren, en het is begrijpelijk dat zij de kunstenaars
dikwijls zullen gewezen hebben op de tooneelvertooningen en hun dezelfde opstelling
zullen voorgehouden hebben als zij in tableaux-vivants hadden ingericht.
Het tooneel kon des te meer inwerken op het gevoel en de verbeelding van de
kunstenaars, daar deze trouwens in veelvuldige en talrijke betrekkingen stonden met
de vertooningen. Vele kunstenaars speelden zelf mee en de meeste bemoeiden zich
met de kleedij en het decor. En ongetwijfeld zullen vele altaarstukken met de passie
van Christus, het leven van de H. Maagd, de mirakels en de martelie van een heilige,
besteld zijn geworden door een gilde of een schenker, wanneer zij nog onder den
diepen indruk waren van zulk een vertooning. Maar het omgekeerde was ook mogelijk
en feitelijk kent men een geval van invloed van een schilderij op een
tooneelvertooning: het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck werd in 1458 op een
openbaar plein te Gent figuurlijk voorgesteld. De Fontein aan het Levend Water uit
het Prado kon aldus wel ontstaan zijn, onder den invloed van zulk een tooneelkundigen
invloed, die zelf een navolging was van een bekend schilderij.
Slechts zeer zelden werd een tooneelvoorstelling in haar geheel
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nagevolgd. Leo van Puyvelde haalt twee gevallen aan. Eerst de schilderij van Pieter
Balten, Dorpskermis, uit het Rijksmuseum te Amsterdam. Op een inderhaast
opgetimmerd verhoog wordt een episode gespeeld uit het stuk Een Cluyte van
Playerwater. Dit stuk is gevonden in het repertorium van het St. Lucasgilde te
Antwerpen, waarvan Pieter Balten lid was. Men zou hier kunnen bijvoegen dat dit
het eenige voorbeeld is van den invloed van een wereldsch spel op de Nederlandsche
schilderkunst. Het tweede geval van rechtstreeksche navolging, doch ditmaal niet
meer van een wereldsch spel, is te vinden in de schilderij van Gillis Mostaert den
oude, Passiespel op de markt te Antwerpen, in het museum dier stad. Voor het overige
bleef de invloed van het theater op de schilders beperkt bij suggestie. De kunstenaar
onderging indrukken, die, gevoegd bij zijn persoonlijke concepties, aanleiding gaven
tot iconographische wijzigingen. Men kan die veranderingen het gemakkelijkst
bestudeeren door de voortbrengselen der Nederlandsche schilders nauwkeurig te
onderzoeken, onderwerp voor onderwerp, om na te gaan welke détails ingevoerd
werden, en welke wijzen van voorstellen er in voorkomen, die men niet terugvindt
in de artistieke overlevering, maar wel opmerkt in het gelijktijdig geestelijk tooneel.
Dit is een belangwekkend, maar zeer omvangrijk werk, waarvoor men moet bekend
zijn èn met de geschiedenis der literatuur èn met de geschiedenis der kunst.
Leo van Puyvelde heeft dit gedaan voor de voornaamste gebeurtenissen uit het
leven en de passie van Christus en uit het leven van de H. Maagd, en het zou zeer
belangwekkend zijn hem in dit onderzoek te volgen.
Wij beperken ons tot enkele mededeelingen. Zoo is o.m. in de Boodschap het
dragen van een scepter door een engel, dat men haast uitsluitend ziet op Vlaamsche
paneelen, en het dragen van een brokaten koorkap waarschijnlijk nagevolgd naar
dramatische vertooningen, waarbij een scepter in gebruik was - er zijn teksten die
het bewijzen - en waarbij het natuurlijk was dat men uit een nabijgelegen sacristie
de mooiste koorkap ontleende om er den hemelbode mede te bekleeden. In de
Geboorte verschijnt de H. Maagd eerst liggende op een bed, maar gedurende de
eerste helft der 15de eeuw wordt zij voorgesteld knielende vóor het Jezuskind, dat
op stroo of op een hoek van haar mantel ten gronde ligt. Men merkt een gelijktijdige
evolutie op in de tooneelvertooningen en misschien waren hierbij wederzijdsche
invloeden werkzaam. Daarop volgt de Aanbidding van de Herders. De herders
ontvingen de boodschap van Jezus' geboorte en ze wagen
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het om den stal te naderen en ook om er binnen te treden, ten einde het goddelijk
Kind te aanbidden. Deze laatste scene werd nochtans vrij laat voorgesteld zoowel
op het tooneel als in de schilderkunst. In de kunst is de Aanbidding der Koningen
veel vroeger behandeld dan die der Herders. De rijk uitgedoste stoeten, die in hetzelfde
tijdstip, de straten der Vlaamsche en Italiaansche steden begonnen te doortrekken,
gaven aanleiding om bij het schilderen van dit onderwerp een weergâlooze weelde
ten toon te spreiden. De Ontmoeting van de drie Koningen komende uit het verre
Oosten, zooals die weergegeven wordt door de gebroeders Van Limburg in het
Getijdenboek van Chantilly, is van jongeren datum en werd waarschijnlijk door
schilders eerst gezien in een van de talrijke vertooningen, die daarvan plaats grepen
in de kerken zelf. Later nog verscheen onder deze Koningen een moor; deze ethnische
verscheidenheid, die algemeen ingang kreeg in de Nederlandsche kunst, schijnt men
alleen door het tooneel te kunnen verklaren. In dit opzicht blijkt ons van een
overtuigend belang een gebeeldhouwde figuur, in een van de wimbergen aan de
St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch. De moorkoning draagt er een masker in de hand,
dat hij in het mysteriespel moet gebruikt hebben. Blijkbaar heeft de kunstenaar hier
argeloos gecopiëerd wat hij gezien had; de navolging is zelfs slaafsch, en dit is
begrijpelijk daar de beeldhouwer niet als de schilder den moorkoning kenbaar kon
maken door de kleur van zijn huid. In de Nederlandsche voorstellingen van de
Opdracht in den Tempel is het gemeenlijk de H. Maagd, die Jezus offert en de
grijsaard Simeon staat met de armen uitgestrekt om het Kind in ontvangst te nemen.
Op dezelfde wijze moet ook de gebeurtenis voorgesteld zijn in de geestelijke spelen
van de Nederlanden. Reeds op het einde van de 14de eeuw, en misschien zelfs vroeger.
Hier heeft een geestelijk spel, vertoond te Deventer tusschen 1390 en 1400 veel
beteekenis. Intusschen bleef de Italiaansche kunst getrouw aan de Byzantijnsche
voorstelling, waarin het Christuskind zichzelf offert of door den aartspriester
opgedragen wordt.
De episoden uit het openbaar leven van Christus werden slechts zelden geschilderd
door de Nederlandsche meesters der 15de eeuw. En nu is het opmerkelijk dat ook het
tooneel deze onderwerpen verzuimde. Alléén verschijnt soms in de Nederlandsche
kunst vóór dien tijd Maria Magdalena bij Simon den melaatsche, en de Verrijzenis
van Lazarus, episoden die men juist weervindt in het Maastrichtsch Paaschspel. Uit
dit slechts gedeeltelijk bewaarde spel kan men opmaken dat men in de tweede helft
der 14de eeuw in het Oosten der Neder-
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landen de geheele passie van den Zaligmaker voorstelde in een reeks van tafereelen,
die begint met de triomfantelijke intrede in Jeruzalem. Gedurende de 15de eeuw waren
hoe langer hoe meer leeken bij de geestelijke voorstellingen de priesters behulpzaam;
zij drongen deze allengerhand weg, tot de spelen uitsluitend door leeken vertoond
werden.
De bijval van de vertooningen was in de Nederlanden zeer groot. Ongelukkig zijn
ons weinig teksten overgebleven en is men zelfs verplicht zijn toevlucht te nemen
tot gevolgtrekkingen, die Mâle haalt uit de Passie van Jean Michel. Dit is een spijtige
noodzakelijkheid, want dit spel werd voor het eerst vertoond in 1468, terwijl Jean
Fouquet, die er den invloed van zou ondergaan hebben volgens Mâle, reeds stierf in
1480. Maar Jean Michel kan ongetwijfeld overgenomen hebben wat anderen vóór
hem geschreven hadden en Jean Fouquet zal aan dezelfde bronnen hebben geput.
(Slot volgt.)
CAMILLE POUPEYE.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Amsterdam
Tentoonstelling van oorlogs prentkunst. Stedelijk Museum.
Me dunkt, dat men met deze tentoonstelling had behooren te wachten tot ná den
oorlog. In 't bijzonder, omdat zij bestemd is in de eerste plaats voor de leden van
Kunst aan 't Volk. Dit oordeel steunt op zuiver aesthetische gronden. Juist in de
Caricatuur heeft de gewaagde vermenging plaats van kunstschoonheid en belang,
welke het aesthetische oordeel in gevaar brengt, dat immers zijn psychologischen
grond vindt in een... belangeloos welbehagen. Hier schijnt het juist andersom te zijn,
doch ook hier bedriegt de schijn. Want niet de hevigheid van den hartstocht,
aangewakkerd door de driften van ontelbare gelijkgestemden, is het criterium der
kunstwaarde; maar de ideëele beteekenis van gevoelsinhoud in een haar adaequaten
vorm van verbeelding. En dan blijkt alle belang bijkomstig. Het aesthetisch
welbehagen in een teekeningvan FORAIN OF STEINLEN, VAN GULBRANSON OF HEINE,
gaat bóven de verschrikkingen van den oorlog uit en reikt in de ideëele spheer, in
een geestelijk verhoogde stemming.
De retrospectieve tentoonstelling van oude oorlogsprentkunst, hier mede aanwezig,
is in deze zoo leerrijk: de hartstocht om het tijdelijke belang is gebluscht en men
waardeert slechts het hoogstaande der caricatureele kunstschoonheid b.v. van een
DAUMIER en RETHEL. Waar men van belangen mocht willen gewagen, bedenke men,
dat deze zijn opgeheven in het algemeen-menschelijke. Dat is het verheven adelsmerk
der kunst: de lagere particuliere driften beneden zich latend, verheft zij zich en verwijlt
zij in de hoogere stemmingen van het algemeen-menschelijke. Hoe weinig is van
het verleden der caricatuur overgebleven, wat ons nog bevredigt? Nu is 't évenwel
opmerkelijk, dat juist de Caricatuur een kunstsoort is, die over 't algemeen zeer is
vooruitgegaan, wellicht in onzen verwarden tijd een hoogtepunt bereikt. Wij kunnen
hier niet verder ingaan op het aesthetische wezen der Caricatuur, waar wij haar
verschijnselen overzichtelijk hebben te memoreeren.
Niet alles wat tot de oorlogs prentkunst behoort is caricatuur. Zuiver tragische
elementen overheerschen soms geheel. Vaak is de goddelijke of demonische ‘eironeia’
verre te zoeken. Hier is de ironie ijzig koud, daar weer schroeit en zengt zij alle
gevoel van menschelijkheid. Hier is zij klein en enghartig en daalt zij tot het laag
comische, ginds breidt zij zich wijd uit en stijgt zij tot den hoogsten humor.
FORAIN is steeds de gevoelige teekenaar van het tot fijnen humor opgebeurd
tragische, gelijk STEINLEN de volkshumor door het tragische heen romantisch
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schildert. Vol gevoel is de Fransche caricatuur, vaak zelfs bedenkelijk overgevoelig,
doch in WILLETTE, IBELS, MARCEL BLOCK heeft zij telkens iets ontroerends.
Wat is daar naast de Amerikaansche en Engelsche caricatuur kil, als een
intellectueel spel, een comisch vermaak, van zelfgenoegzame opmerkers. Anders
zoo rijk aan knappe
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teekenaars, schijnt het of Engeland in de caricatuur van heden arm aan gevoel en
geest is. Slechts BRANGWYN'S groote prenten brengen een eenigszins romantischen
gloed. Naast de schitterende Fransche teekeningen is de aesthetische teleurstelling
niet goed te verkroppen. De Amerikaan MIROR mag ik intusschen niet vergeten te
vermelden.
Evenwel kan het aesthetische gevoel weer hoogtij vieren ten aanzien van een
GULBRANSON. Wat een felle werkelijkheidszin, doch tevens wat macht van
verbeelding! Sterk, hooghartig, hevig emotioneel, maar krachtig beheerscht.
Daarnevens wordt zelfs SCHULZ te weekhartig, die anders wat gevoelswaarde betreft
met de Franschen overeenstemt, terwijl THÖNY'S zorgvol teekenwerk weer aan 't
Engelsche doet denken. Noemen wij nog HEINE, BRUNO PAUL en PETERSEN.
Het zal geen uitleg behoeven, dat de Belgische teekenaars schaars
vertegenwoordigd zijn. Eervol vermeld mogen worden VAN RAEMSDONCK, in zijn
overdadige teekenlust steeds belangwekkend, en HENRY DE GROUX met een tragisch
oorlogstafereel. MONCASSEL is comisch zonder diepte van gevoel.
Even weinig behoeft het betoog dat de Nederlandsche afdeeling vrij volledig is.
HAHN is de caricaturist op zijn zuiverst. De ironie is fel en treft onverbiddelijk, de
gevoelsinhoud is weloverwogen en het geestelijk gehalte zuiver. Daarnaast wordt
RAEMAEKERS onvast en lawaaierig, hoewel hij toch zeer belangwekkend is. Een
fijner, edeler, geest is BAUER, die echter te veel romantisch schilder is (ook in zijn
etsen) om een echt caricaturist te kunnen zijn. Karakteristieke teekenaars zijn WILLY
SLUYTER en PIET VAN DER HEM. Vermeld mogen nog worden GRAUS, JORDAAN,
PONSTIJN, JAN SLUYTERS en VISSER.

Frans Langeveld en W.B. Tholen. Larensche kunsthandel.
De schilderijen van LANGEVELD en de etsen van THOLEN behooren als
historisch-aesthetische kunstsoort tot den na-bloei der groote Haagsche
landschapskunst. Zeer sterk krijgt men deze overtuiging b.v. staande voor het groote
landschap Polder (11), zoo nauw verwant is het met de landschapskunst van JACOB
MARIS, - verwant zeg ik, want deze kunst is oorspronkelijk en zit in 't bloed. Er zijn
andere landschappen, even eigen, doch waarbij men onwillekeurig den naam WILLEM
MARIS op de lippen krijgt. Het is nu eenmaal zoo: het genie drukt zijn stempel op
den tijd en zelfs sterke talenten ondergaan den indruk onuitwischbaar, omdat zij
immers van nature, van aanleg, niet anders kunnen dan zich in verwanten geest te
openbaren. Tenzij men, met een onnatuurlijken ruk en alle traditie verscheurend,
zich aan futurisme te buiten gaat of zich cubistisch geweld aan doet. Om zich dan
uit die schipbreuk te redden moet men wel heel sterk zijn, - verreweg de meesten
zijn voor de haaien.
Een na-bloei der Haagsche kunst. En daarbij schijnt het, dat de nieuwe en nieuwste
kunstrichtingen het geloof aan de traditie en zelfs aan eigen kunst en schoonheid zoo
benadeelen, dat niet meer kan worden geschilderd met die gloed en overtuiging, die
de grootsche werken der Marissen deed ontstaan. Zoo is ten deele het middelmatige
van vele stukken van LANGEVELD te verklaren. Evenwel, met zijn Winteravonden
(9 en 26), Wolkeffect (20) (Willem Maris-achtig), Herfstweide (25), De Molen (Jaap
Maris-achtig) en vooral, behalve de reeds vermelde Polder, met de groote schilderij
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Paarden in de sneeuw, reikt hij ver boven het gemiddelde tot de hoogte, waarop het
een genot is de zuiver Hollandsche kunst duurzaam te mogen aanschouwen. In het
laatste werk, waarin de paarden van woonwagens (in de verte van winterschemer
even zichtbaar) in een drom staan te soezen, is een tragisch gevoel gemengd, dat
verlangen doet van dezen schilder meer werk te zien van zulke hooge stemming.
De etsen van THOLEN, - wie zijn schilderwerk kent en bewondert, vindt hier
dezelfde schoonheid terug, in een rijke verscheidenheid van natuurgevalletjes, te
land en te water, nu en dan verlucht door figuurtjes. Een schijntje romantiek verhoogt
soms de in den regel gevoelig-naturalistisch geteekende landschapjes.
Een tentoonstelling, die onvermengde kunstvreugde geeft.
D.B.
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Den Haag
Hollandsche Kunstenaarskring.
In het voorbericht van den catalogus der tentoonstelling van den Hollandschen
Kunstenaarskring in Pulchri Studio staat, dat het streven van deze vereeniging beoogt,
aandacht te vragen voor de uitingen van de hedendaagsche Hollandsche schilder- en
beeldhouwkunst.
De Kring tracht dit te bereiken door het arrangeeren van tentoonstellingen van
werken van zijne leden en van uitgenoodigden. De eerste expositie had in April te
Amsterdam plaats, voor de tweede was Den Haag gekozen. Beide gaven een vrij
goed beeld van wat er in de schilderswereld omgaat, sinds de Haagsche school is
uitgebloeid en Vincent van Gogh stierf.
Op de Haagsche tentoonstelling waren wel zoo wat alle richtingen
vertegenwoordigd. Te beginnen met Isaac Israëls, als vertegenwoordiger van het
impressionisme, dat in het naturalisme der Barbizon school zijn ontstaan vond.
Hem verwant zijn: Maks in het grove, decoratieve, wat in zijn ‘Wandeling’ tot
een krachtige uiting komt; Pollones, minder verfijnd dan Israëls, die in zijn ‘Jordaan’
van een verlangen naar forschheid, van een groot zien der figuren blijk geeft.
Een impressionist, die naar het expressionisme neigt, is Van der Hem. Hij verbluft
in zijn stiergevechten door den durf en het gemak waarmee hij zulk een moeilijk
onderwerp entameert. Het is of er voor dezen teekenaar geen moeilijkheden van
vorm en actie bestaan, zoo gemakkelijk en vlot loopen de figuren hem uit de hand.
Ook hier is weder dat groote gevaar, hetwelk alle virtuosen niet kunnen ontloopen,
van te veel aan de oppervlakte te blijven, door gemis aan innerlijkheid, aan verdieping.
Bij zijn vrouwenbeeltenis is dat niet het geval. Hier is de psyche van deze
onbewogen, koude, onmeedogenlooze natuur gepeild en voelbaar gemaakt in een
vast omlijnd, strak geteekend portret, waar niets te veel en niets te weinig werd
gegeven.
Onder de luministen vinden we er van diverse pluimage.
Heel zuiver wetenschappelijk divisionistisch als Seurat is er niemand. Hart Nibbrig
is de meest zuivere in de leer in zijn landschappen uit Zeeland en Blaricum, waar
echter nog gebroken kleuren werden aangewend. Zeer na staan hem Wolter en van
Blaaderen, die meer tot de impressionisten behooren. Zij pointilleeren weinig, slechts
om trilling te geven en doen dit, niet volgens een formule, maar waar dit in hun kraam
te pas komt. Zij trachten evenals Breitenstein zoo sterk mogelijk de illusie van de
buiten-atmospheer te geven. Een, die wel eens zuiver wetenschappelijk pointilleerde,
Toorop, is hier aanwezig met een mystisch, symbolisch werk, ‘de Goddelijke
liefdegang’ en een fijn lineair portret, terwijl zijn eigen beeltenis een zoeken naar
vereenvoudiging in de plastiek openbaart.
Ditzelfde tracht ook Gestel te doen op cubistische wijze in het portret van Rensburg,
hetwelk een zekere futuristische beweeglijkheid bezit, evenals de beeltenis van een
jong meisje met een achtergrond van bloemen. Zuiver decoratief doen zijn
landschappen uit Mallorca aan en zijn bloemenarrangementen met hun
caleidoscopische, vlinderige kleursegmenten, waarvan een zekere grootheid uitgaat,
die wel een zeer eigen karakter bezit. Futuristisch is ook Sluyters in zijn sensaties
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van landschappen uit Staphorst, die door de fijne kleurscala's van een uiterste
gevoeligheid blijk geven.
Mevrouw Fernhout - Toorop zond decoratieve werken. Wiegman's landschappen
zijn naar den smaak van Matisse, die de natuur weergeven wil met het hart van een
kind, onbevangen, niet beïnvloed. Van Colnot en Schwartz valt nog niet veel te
zeggen. Zijl was niet naar waarde vertegenwoordigd met zijn ploegende ossen.

Camille Lambert en René Bosiers
In het Noordeinde hebben de Heeren De Graef en Kennes, die dezen zomer onder
het Palace Hôtel zoovele exposities hebben gehouden van Belgische kunst, den
Kunstkring Hollando-
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Beige opgericht. Met steun van de Belgische regeering is het hun gelukt een
gelegenheid te openen, waar de, door den oorlog tot armoede gebrachte, Vlaamsche
en Waalsche kunstenaars hunne werken kunnen verkoopen. Dat ook Hollandsche
artisten niet zullen worden vergeten doet de naam vermoeden. In een reeks vertrekken,
die er keurig ingericht uitzien, zijn voor de opening van deze zaak de werken
opgehangen van twee Belgische kunstenaars, van Camille Lambert en René Bosiers.
De eerste is Waal. Hij werd te Arlon geboren en studeerde eerst voor de muziek,
later aan de academies van Luik en van Antwerpen. De tweede is Vlaming, een
geboren Antwerpenaar, die eveneens in de Scheldestad zijne opleiding genoot, en
wel in denzelfden tijd als Lambert. Het zijn studiemakkers. Dat is echter het eenige,
wat zij gemeen hebben, want hunne werken vertoonen wel het sterkste contrast, dat
men zich denken kan.
Lambert is de rasschilder, die de schitterende buitenkant der dingen bemint, die,
als een virtuoos, van het heerlijke der natuur in zijn doeken kondschap doet. Het is
de zee, welke hem het meeste aantrekt, niet den oceaan met zijn zeilschepen en
mailbooten, maar het strand, en wel dat van Ostende. Het mondaine gedoe van de
badplaats: het wandelen op den pier, het zitten in de café's, het baden het meest,
hebben hem de onderwerpen geleverd voor zijne schilderijen.
In vroolijke, prettige doeken geeft hij het deinen van de golven en de schuimende
branding weer, waarin zich de baders en baadsters bewegen in de fleurige tricots,
met hun lenige, slanke lijven, waarop de zon duizenden van reflexen toovert. Het is
hem te doen om het spel van licht en schaduw, om de bewegingen van het lichaam
buiten weer te geven, zonder eenige obscène bijgedachte, zoo natuurlijk mogelijk.
Soms worden zijne doeken wel eens te mooi, te fraai, komt er een te veel aan
kleurigheid, waardoor een banale prent ontstaat. Maar in het algemeen weet hij dezen
klip te ontzeilen, en ons de emotie te schenken van het heerlijke strandleven op een
zomerschen dag, met blauwe lucht en lichtende wolken.
Bosiers is een geheel andere natuur. Hij is een droomer, die de achterbuurten van
Antwerpen kent, de stille pleintjes bezoekt, wanneer niemand daar is, die zich
ingeleefd heeft in de oude slopjes en steegjes, die de verschoten oude muurtjes en
daakjes bemint, en heel simpel de charme daarvan weet mee te deelen in gevoelige
schilderijtjes, waarin hij met kleine zetjes van zijn stedenschoon vertelt.

Steuntentoonstellingen.
De Haagsche Kunstkring en Pulchri Studio wedijveren in het houden van
steuntentoonstellingen. Nauwelijks is de eene gesloten of de volgende opent reeds
weder.
In den Haagschen Kunstkring zijn het telkens twee leden, die door een grootere
inzending een hoofdgroep vormen, in Pulchri doet dit slechts een kunstenaar. Frans
Slager en W.J. Dingemans toonen in den Kunstkring hun laatste prestaties, de eerste
door fijntonige kathedraalfragmenten bij sneeuw, de tweede door wat hij in Rotterdam
op de kaden voor pitoresks ontmoette. Behalve deze vlot getoetste studies zond hij
een enkel schilderij, boeren aan het opladen van een hooiwagen en enkele etsen uit
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vroeger tijd. De algemeene indruk is, dat deze kunstenaar zich gemakkelijker,
petillanter weet te uiten dan vroeger, dat zijn kleur weliger is geworden.
In Pulchri zijn het vooral De Rouville en Schäfer, die bijzonder voor den dag
komen. De eerste vormt de hoofdgroep met een massa schetsen en aanzetjes, waarin
de zoekende geest tot uiting kwam, en waar het directe van den impuls de aandacht
weet te boeien.
Romanticus is Schäfer in zijn dansende meisjes. Uit dit werk blijkt dat een eigen
opvatting zich langzamerhand bij dezen kunstenaar heeft gevormd. Moulijn is als
gewoonlijk zwak van uitdrukking, doch origineel van opvatting. Mension is breeder
geworden in zijn dieren, Roelofs wat oppervlakkig, maar goed van karakter in zijn
bloemen, terwijl Mej. Robert Janssen nog steeds blijk geeft den invloed van Luyten
niet geheel ontgroeid te zijn.
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Eeretentoonstelling H.W. Mesdag.
Als er van een schilder tentoonstellingen zijn gehouden, dan is het van Mesdag.
Bij alle mogelijke gelegenheden, was hij 70 jaar oud geworden of zooveel jaar
getrouwd, werd er een eeretentoonstelling van zijne werken gehouden, waarop,
noodzakelijkerwijs, steeds ongeveer dezelfde werken te zien waren. Er kan van dezen
kunstenaar dan ook niet worden getuigd, dat hij onbekend bleef, dat hij zijn licht
onder de korenmaat liet schijnen, integendeel zijn werk werd ons eerder opgedrongen,
hing steeds op de beste plaatsen en maakte ons daardoor ongevoelig er voor. Toujours
perdrix, etc.
Vandaar dat zoo langzamerhand een zekere onverschilligheid was ontstaan voor
het werk van Mesdag. Men enthousiasmeerde zich er niet meer voor, liep het voorbij.
Zoo kan door te veel exposeeren, juist het tegenovergestelde worden bereikt, wat
bedoeld wordt. Het gaat met schilderijen al net als met de natuur. Zijt gij lang buiten
geweest, dan gaan de bekoorlijkheden van het landschap u in 't laatst voorbij en wordt
ge ongevoelig voor al het schoons dat het buitenleven biedt.
Eerst een tijd in een stad doorgebracht opent u weder de oogen. Zoo ging het ons
ook bij het zien van het werk van Mesdag.
Doordat deze in de laatste jaren door een zielsziekte niet meer in staat was aan het
openbare leven deel te nemen, zag men zijne werken minder.
Nu worden we in eens geplaatst voor een gansche zaal vol van zijn zeeën, in
verschillende perioden vervaardigd, en krijgen we den indruk, dat Mesdag toch een,
in de laatste jaren, onderschatte persoonlijkheid was, die de zee in al haar majesteit,
in al haar grootsche oneindigheid, in haar verschrikkelijke kracht liefhad en uit te
beelden vermocht. Zijn sympathieën gingen naar de Barbizonners, hij voelde zich
aan hen coloristisch verwant, maar een slaafsch volger van hun school werd hij niet.
Zijn krachtige persoonlijkheid verzette zich daartegen, en wist een eigen weg te
vinden, waarvan hij nooit afweek. Aan de zee had hij zijn hart verpand. Zijn geheele
leven is hij haar trouw gebleven, heeft op breede, stoere wijze, onvermoeid en
onverzettelijk, steeds haar lof verkondigd, haar gemaakt tot iets van zich zelf, tot de
zee van Mesdag.

Collectie Leuring.
De collectie Leuring in Pulchri Studio tentoongesteld, draagt een apart karakter.
Ontstaan in de laatste vijf en twintig jaar is er niets onder te vinden van datgene, wat
de roem der Haagsche school uitmaakte. Het is alsof deze voor den kunstzinnigen
dokter niet bestond.
Van hen, die zich tegen deze school verzetten en naar nieuwe wegen zochten, van
de meer intellectueelen, zijn hier werken te vinden.
Thorn Prikker en Toorop domineeren. De eerste vormt met landschapschilderijen
en symbolische voorstellingen een heele groep. Dat het neo-impressionisme niet
ongemerkt aan hem voorbij is gegaan, blijkt uit de manier, waarop hij zijn
verschillende landschappen voordraagt. Met primaire kleuren en op een half stippel-,
half streep-manier tracht hij het trillen van het licht weer te geven.
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De Rose † Croix van Sar Péledan gaf steun aan een hang naar het mysticisme: de
vage, symbolische aanduidingen ontstonden, waarin het meest essentieele van zijn
talent, het decoratieve element sterk op den voorgrond komt.
Dit decoratieve, later zou hij dit in zijn bekende glasramen uit Hagen ontplooien,
zit in al zijn werken; in de roode koolvelden niet het minst, waar de vorm en de kleur
tot bloemige kleur-arrangementen aanleiding gaven. Van Toorop bezit Dr. Leuring
het bekende intérieur met den rooden achtergrond waar de vroeg-Renaissance hem
tot een graciele lineaire compositie inspireerde, vol teedere aandoeningen.
Behalve dit werk zijn er nog vele luchtige krabbels van dezen kunstenaar, fijne
etsjes en potloodteekeningen, invallende gedachten, even aan het papier toevertrouwd.
Voor de rest bestaat deze collectie uit werken van De Groux, vluchtende
menschenkudden, waaraan de werken van Gestel doen denken,
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van den decadenten, maar psychologisch toch zoo scherpen Lautrec, van Vincent
van Gogh, een intérieur, van Redon, Rivière, van Steinlen katten en hanen, en van
Haverman, terwijl onder de jongeren, Dupont, Vaes, Baseleer, Senf en Derksen van
Angeren naar waarde zijn vertegenwoordigd. Jongkind en Meunier vormen de brug
tot een vorige generatie.
G.D. GRATAMA.

Haarlem
Kunsthandel De Bois.
In dezen Haarlemschen Kunsthandel is voortdurend zwart-en-wit kunst te zien. Thans
is er een zaaltje gevuld met het in Holland weinig bekende werk van Käthe Kollwitz.
Het heeft tot onderwerp proletarische nood en in 't algemeen het leven van arme
menschen. Voor werk ontsproten aan Duitschen geest is dit van Käthe Kollwitz heel
goed. Doorgaans is de kunst van Duitschers te onderkennen aan een afwezigheid
van luchtig gemak, aan alle geniale lichtzinnigheid. En zelfs in dit zeer verdienstelijke
etswerk is er een nadrukkelijkheid, die op 't randje is van te schaden. Wanneer men
een teekenaar als Forain in zijn aandoenlijken eenvoud zich denkt naast deze Duitsche,
springt vanzelf het verschil tusschen de twee in 't oog. Käthe Kollwitz heeft met
bepaalde opzettelijkheid noodtoestanden bloot gelegd. Een dood of stervend kind
met de kenteekenen van rachitis, keert telkens terug in de verschillende voorstellingen,
welke als het ware verbonden zijn door de eenvormigheid der misère. Een troostelooze
versuffing bevangt de lijders in Käthe Kollwitz' etsen: er is geen licht, geen zon, geen
genade - slechts deze van den dood.
Er is een propagandistische kant aan deze kunst en dit is er het: te veel in, dat altijd
schaadt. Al deze menschen lijken op zelfmoord te broeden. In plaats daarvan brengen
zij, getuige deze platen, veel kinderen voort.
Dit wat den inhoud betreft; de uitvoering treft meermalen door een fluweelen
tonaliteit.
ALBERTINE DRAAYER-DE HAAS.

Rotterdam
Kunstkring.
Van Jan Sluiters heeft men de zeer groote zaal van den Kring met kunstwerken
kunnen vol hangen. En zelfs is er alweer veel nieuwe arbeid van den allerlaatsten
tijd bij. Nog wel zijn hier enkele van Sluiters' kinderportretten doch verscheidene
dier uitnemende proeven van talent worden hier noode gemist. Een aanwinst is een
modern damesportret en een studie naar het levensgroote portret van rechtop staande
vrouw. Beide damesportretten van Sluiters zijn met de beide kinderportretten tot het
beste te rekenen van wat de schilder voortbracht. Het aanbrengen der kleur is hierin
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geheel beheerscht door des schilders wil tot suggestie. Doch suggestie, die geleid
wordt door het besef van allerlei algemeen erkends ten opzichte van lijn en kleur.
Het futurisme en cubisme gaan hierbuiten. Vandaar dat uitingen van deze kunstsoort
alleen door de scheppers ervan worden verstaan (of niet verstaan).
Jan Sluiters heeft bij al zijn knappe kunstproeven ook de mode van het futurisme
willen bijhouden. En daarvan geeft hij eenige verwarrende stalen, die de
tentoonstelling als totaal-indruk door hun onbeduidendheid echter niet hinderen Want
zelfs boeien door hun buitensporigheid, doen zij niet.

Kunsthandel De Protector
Dankmeyer, de onverbeterlijke, blijft zijn onstuimige landschappen, n'en déplaise
jarenlange waarschuwingen der kritiek, maar steeds getrouw. Blijkbaar kan deze
vogel niet anders zingen dan hij nu eenmaal doet en hebben wij, zijn hoorders, slechts
dankbaar te zijn voor die niet vele momenten, waarop hij zijn stem wat stiller inzet,
wat zuiverder en meer innerlijk bewogen. Zoo heeft hij van de grauwe rivier verteld,
die langs het historisch oude Vianen loopt en van enkele stille hoekjes in ons land
is de poëzie tot hem doorgedrongen. Het is dan, of de schoonheid van het land
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hem heeft overrompeld, daar de schilder zijn vrijmoedige hartstochtelijkheid vergat
en slechts zijn wezen voor de schoonheid van dit land opende. In enkele doeken dus
is Dankmeyer werkelijk groot door een innerlijk waarnemen. Waar hij in onbesuisden
overmoed grove, niet geestelijke, noch coloristische schilderijen maakt is hij wel
waarlijk onbelangrijk.
ALBERTINE DRAAYER-DE HAAS.

Kunsthandel Oldenzeel.
Lijdt Bernard Canter aan grootheidswaanzin of wil hij een loopje nemen met het
publiek? Deze tentoonstelling is niet anders te beschouwen dan als uiting van
zelfverblinding of handige truc. Een voorbeeld. - In een erbarmelijk slecht geteekend
vaasje staat een bloem. Het onnoozele krijtteekeningetje vermeent althans een bloem
voor te stellen. Dit teekeningetje heet: de erftante. Meen niet, dat hier gegeven werd
een kostelijk vaasje, waarin wel bewaard, een kostelijk geachte bloem leeft. Welneen,
hetzelfde vaasje keert telkens weer met een soortgelijk krabbeltje terug. Dan lezen
we beurtelings, dat het de kuischheid is of de zinnelijkheid enzoovoort. De erftante
en de hetaere verschillen niet noemenswaard. Doch wat maalt hierom Canter. Hij
schijnt te willen sollen met ons en met de kunst. Hij doet dit echter te tastbaar en
zonder geest. En daarmede is ook zelfs deze verdienste aan dit werk ontzegd. Hoeveel
hooger toch, denkt men wel eens, staat de werkman, die zijn eerlijke arbeidsuren
besteedt met den handenarbeid om deze lijsten met werken erin te versjouwen en te
verhangen, dan de kunstenaar, die zulk schilderwerk produceert.
W.J.

Boeken & tijdschriften
Wandelingen met Rembrandt in en om Amsterdam door Frits Lugt
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1915 prijs: fl. 8.
Het is voorzeker geen geringe verdienste, om over een meester als Rembrandt een
onderhoudend boek te schrijven, dat overvloeit van nieuwe en onverwachte gegevens.
Deze verdienste verwierf zich de Heer Frits Lugt. De zoo vaak besproken, beschreven
en gecatalogiseerde teekeningen van den kunstenaar heeft hij nog eens met een frisch
oog aangekeken, en, toegerust met een degelijke kennis der Amsterdamsche
topografie, heeft hij een groot aantal daarvan weten te localiseeren. Zijne vondsten
heeft hij gerangschikt in vier ‘wandelingen’ binnen en buiten de stad, waarbij hij den
lezer de plaatsen toont, waar Rembrandt heeft geteekend, en waarbij hij gelegenheid
vindt tal van herinneringen uit de geschiedenis van den meester en zijne tijdgenooten
op te halen. Hij heeft daarmee degelijk en nuttig werk verricht; zeker wordt onze
kijk op Rembrandt en ons inzicht in zijne kunst niet gewijzigd, omdat we weten dat
déze krabbel ontstaan is aan den Amstel, en géne aan den Diemerdijk; maar wel
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wordt onze omgang met den meester er vertrouwdijker door en de gedocumenteerde
conclusie van het werk: dat Rembrandt de bescheiden motieven zijner teekeningen
in zijn naaste omgeving zocht en vond, is niet slechts voor Rembrandt zelf, maar
ook voor de esthetiek in het algemeen van gewicht.
Misschien weerstaat de schrijver niet overal genoegzaam aan de verleiding, om
maar alle gegevens, citaten en anecdoten die hem ten dienste stonden er bij te halen,
al is het verband met zijn onderwerp soms wat ver te zoeken; en om het geheel met
literair bijwerk van niet steeds even goeden smaak te overwoekeren; maar deze
pekelzonden heeft hij gemeen met meer illustere historici onzer nationale
schilderkunst, om maar een van Mander of een Houbraken te noemen.
Een honderdtal uitstekende, deels onuitgegeven reproducties versieren het boek;
daaronder een groote afbeelding van een weinig bekenden en hoogst belangrijken
plattegrond van Amsterdam, die de auteur in de Universiteits-bibliotheek te Leiden
opdolf.
Na enkele maanden was een herdruk van dit verdienstelijke werk noodzakelijk.
In dezen tijd, waarin kunstbelangen zoozeer op den achtergrond gedrongen zijn, een
alleszins verheugend verschijnsel.
B.
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JOHAN BRIEDÉ: Teekening uit: ‘Oude Huizen van Rotterdam’.

Oude huizen van Rotterdam 130 penteekeningen door Johan Briedé met
geschiedkundige aanteekeningen van Dr. E. Wiersum, gemeentearchivaris,
en een bijschrift van Jac. van Gils, architect uitgegeven met steun van het
gemeentebestuur door W.L. & J. Brusse's Uitgevers-maatschappij
Rotterdam MCMXV
Het verzamelen der stilaan verdwijnende overblijfsels van oude, architectonische
schoonheid, is een piëteitsvol en verdienstelijk werk. Iedere ernstige poging op dit
gebied juichen we van harte toe, en in dit opzicht verdient bovengemelde uitgave
alle aandacht. Bij het doorloopen der honderddertig penteckeningen van Johan Briedé
is men verrast, dat het geamerikaniseerde Rotterdam betrekkelijk nog zooveel
eigenaardigs uit vroegere eeuwen bewaard heeft, al werd er daarvan, sedert de
teekeningen ontstonden, ook al weer veel neergehaald of ten doode opgeschreven.
Het feit dat het bestuur der groote koopmansstad een aantal oude, krottige huisjes,
zoo niet het bewaren, dan toch het afbeelden waard acht, heeft in alle geval al iets
te beteekenen.
De teekeningen van Johan Briedé brengen een bevredigende oplossing voor het
lastige problema, waarvoor een kunstenaar bij dergelijk werk te staan komt. Eigenlijke
technischarchitectonische teekeningen, vlak en zonder perspectief uitgevoerd, zijn
hiervoor niet geschikt, aangezien deze voor het ongeschoolde publiek onbegrijpelijk
zijn; de gebouwen moeten in lijn- en luchtperspectief worden weergegeven; echter
moet ook een al te ‘impressionistische’ behandeling vermeden worden, daar sommige
architectonisch belangrijke details dan onduidelijk worden of verloren gaan. Er moet
dus een compromis gezocht worden tusschen objectieve en subjectieve opvatting,
wat den kunstenaar o.i. dan ook meestal gelukt is; zijne teekeningen zijn nauwkeurig,
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zakelijk, genoegzaam gedetailleerd en vertoonen daarbij een vlotte en prettige
techniek. Een enkele maal schijnt ons zijne interpretatie minder gelukkig, als b.v.
van de Delftsche poort, waarvan de belangrijke voorzijde in schaduw wegdoezelt,
terwijl de minder interessante zijkant ons in volle licht wordt vertoond; zoo doet het
ook wat vreemd, dat de gevel van het O.-I. huis op pag. 8 een zeer donkere en op
pag. 9 een zeer lichte indruk maakt. Bij zulke interpretatieve vrijheden, die den
kunstenaar zeker zijn veroorloofd, hadden we gaarne de wat peuterige uitvoerigheid
gemist, die ons b.v. op pag. 22 ongevraagd den inventaris van een modern
schrijfbureau detailleert, dat toevallig door een raampje te zien is. - In zijn verlangen
om den indruk der illustraties niet door bijvoeging van typografischen tekst te
verstoren, heeft de kunstenaar zelf de onderschriften op zijne teekeningen geplaatst,
doch is daarin o.i. te ver gegaan, zoodat het soms niet duidelijk is of het opschrift
deel uitmaakt van het afgebeelde voorwerp of niet; dit is n.l. met verschillende
gevelsteenen het geval, een valsche indruk welke nog versterkt wordt door de zware
omlijsting, die teekening en onderschrift dan gelijktijdig omsluit. Deze enkele
opmerkingen nemen overigens niets weg van de verdienste der teekeningen in hun
geheel, die we hier gaarne waardeeren.
De Gemeente-archivaris Dr. E. Wiersum geeft een korte inleiding en historische
toelichtingen omtrent de afgebeelde gebouwen:
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data van aanbesteding, bouw, verbouwing, koop en verkoop en wat dies meer zij;
een waarlijk niet geringe bijdrage tot de topografische geschiedenis van Rotterdam,
waarin vele kostbare gegevens zijn vastgelegd.

JOHAN BRIEDÉ: Teekening uit: ‘Oude Huizen van Rotterdam.’

Minder goed zijn we te spreken over de beschouwingen van den architect Jac. van
Gils, welke onder den titel ‘Oude en nieuwe Bouwkunst’ aan het boek zijn
toegevoegd. De ‘nieuwe’ bouwkunst lijkt er hier met de haren bijgesleurd als een
voorwendsel tot het opwerpen der stelling, dat de moderne architecten beter doen,
met de oude vormen te bestudeeren en toe te passen, dan naar nieuwe te zoeken. Dit
ten minste begrijpen wij uit het vrij troebele betoog, waarin de
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schrijver moeizaam met woorden en ideeën worstelt. Het commentaar bij de
afbeeldingen bevredigt ons evenmin; het komt maar zelden boven algemeenheden
uit, en getuigt geenszins van een diepen kijk op de geschiedkundige ontwikkeling
der bouwstijlen; teekenend is b.v. op pag. 150 het gebruik van het woord ‘barok’,
om rococo-motieven aan te duiden.
Wat we hier ongaarne missen, is een nadere karakteriseering der locale architectuur,
die een boek als het voorliggende tot een kunsthistorisch belangrijken arbeid had
kunnen maken. Het blijft thans te zeer een prentenboek met wat tekst; ook de
rangschikking der stof bevestigt dezen indruk; deze is een geheel willekeurige, d.w.z
de afbeeldingen zijn verdeeld in vier ‘wandelingen’ door bepaalde wijken, waardoor
alle tijdperken en stijlen dooreengehaspeld worden; juist omdat hier zooveel degelijk
materiaal voorhanden is, mag men het betreuren, dat dit niet in historische volgorde
werd gerangschikt en besproken door iemand, die de ontwikkeling der bouwkunst
te Rotterdam zou toelichten en er inderdaad wat nieuws zou weten over te vertellen.
De uitgevers verdienen allen lof voor de werkelijk keurige en smaakvolle uitgave
van het boek, dat een plaats verdient naast de beste voortbrengsels der Nederlandsche
boekdrukkunst.
B.

Oud Holland. 33e jrg. Afl. 2.
In deze goed gevulde aflevering publiceert A.W. Weiss man belangwekkende
gegevens owtrent Bouw en Inrichting van de Sint Bavokerk te Haarlem. Dr. Otto
Hirschmann geeft kantteekeningen op Van Mander's ‘Grondt der Edel vrij schilder
const’, en Prof. J.H. Scholte handelt over Een gelijktijdige waardeering van
Rembrandt's etsen in het Buitenland (1641). Dr. Bredius geeft twee bijdragen, een
over Onbekende Schilders, o.a. Casparus Smits, zich ook genoemd hebbende
Theodorus Hart kamp, en een Rembrandlianum, waarin gewezen wordt op den
invloed van Jac. de Gheyn op den jongen Rembrandt. Van Dr. J. Wiersum
aanteekeningen over Verdwenen Rotterdamsche Schilderijen.
In afl. 3 geeft Dr. O. Hirschmann een aanteekening over twee schilderijen van H.
Goltzius; C.J. Gonnet publiceert gegevens over oude schilderijen te Haarlem; Mr.
W. Moll toont aan dat de oude schoorsteenmantel op het Raadhuis te Bergen-op-Zoom
werd ontworpen en in hoofdzaak uitgevoerd door Rombout Keldermans, met
medewerking van een aantal beeldhouwers te Bergen-op-Zoom. J. Caullet bespreekt
een onbekend werk van A. Victorijns te Kortrijk. W.J.J.C. Bijleveld geeft bericht
over een bezoek aan de schilderijen-verzameling Camberlijn d'Amougies in Belgisch
Brabant; ten slotte geeft Jhr. B.W.F. van Riemsdijk documenten van de
Loosdrechtsche Porceleinfabriek en J.O. Kronig een nota over een vroegen Rembrandt
en een laten Hercules Seghers.
Afl. 4 brengt o.a. nieuwe vondsten van Dr. Bredius over Hobbema en een artikel
van Dr. Mr. S. Muller Fz. over den te Amsterdam gevestigden Engelschen
‘baleinwerker’ John Osborn.
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ISAÄC ISRAELS: Portret van Mevrouw L.I. Enthoven.
(Eigendom van den Heer H. Enthoven, Den Haag).
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Isaäc Israels
...Si je m'y plantais, je m'y perdrais, et le temps: car j'ay un esprit
primsautier; ce que je ne voy de la première charge, je le voy moins en
m'y obstinant, je ne fais rien sans gayeté, et la continuation esblouit mon
jugement, l'attriste et le lasse;...
MONTAIGNE.
EEN tenger figuurtje neerstrijkend aan een tafeltje in een nachtcafé, buiten op een
trottoir, in een park; een essayeuse onbewegelijk staand in de paskamer van een der
groote Parijsche dameskleermakers, lang en slank, aan haar voeten rondkruipend het
naaistertje bezig met intelligente vingertjes de rok te passen; een paar naaimeisjes
de laatste minuten vóór het uur nog op straat loopend, arm in arm of een brief lezend;
een groepje met kinderen in de Champs Elysées; een dame met hond bij den vijver
van het Bois; de kleedkamer van een tingeltangel, - overal waarnemend, overal
noteerend de houding, een geste, in dit schijnbaar lachende leven even een vermoeid
trekje zonder ooit tendentieus te worden, - het is dit wereldje dat Isaäc Israels altijd
weer opnieuw met frissche oogen aangekeken heeft, onbevangen de werkelijkheid
aanvaardend, zooals deze zich in de groote steden aan hem voordoet en, de
kortstondige verschijning in het vlakke licht met lichte hand vasthoudend, weet hij
er in zijn technisch en coloristisch zoozeer verfijnde pastels iets precieus van te geven.
Het is vrijwel onmogelijk de pastel immaterieeler te maken, en tegelijk er meer
vastheid aan te geven. Zooals hij het broze teint van een nachtvlindertje onder den
stroom van electrisch licht, vlak en toch gemodelleerd wat kleur en licht en reflecties
aanbelangt, het rood van een tzigaan achter haar het kopje fijner nog makend, ongerept
weet te houden; het ensemble van kleur, beweging, leven, in het milieu met bijzondere
distinctie voor weet te dragen, - daar komt het

Onze Kunst. Jaargang 15

142
tot ons, dat in dat luchtig neerschrijven van het zich aldoor vervloeiende caféleven
zijn geheim, dat hierin de bekoring ligt, die van deze pastels, zoo één met het
onderwerp, uitgaat.
Die spontaneïteit, dat altijd open zijn voor indrukken, zonder te teren op de ervaring,
op het vroeger verkregene; dat kunnen loslaten van zijn werk voordat zijn indruk
zich vervluchtigt, nooit of hoogst zelden en dan niet zonder spijt te gevoelen, op het
atelier terugkomend op wat hij direct naar het leven in korten tijd schilderde - is hij
welhaast de eenige zuivere impressionist, niet volgens de wetenschappelijke formule,
maar naar den geest, dien wij bezitten.
De doordachte opbouw van een schilderstuk mogen enkelen in hem missen, deze
zullen ook lang moeten zoeken om een spoor van dat mechanische, dat zonder
opgewektheid gedane bij hem te ontdekken. Toch zal men wel doen hem in dezen
niet al te zeer te onderschatten. Zooals Vincent van Gogh in zijn brieven zegt: ‘faire
et refaire un sujet sur la même toile on sur plusieurs toiles, revient en somme au
même sérieux.’ Een direct naar de natuur, in een tijdsbestek van een paar uur
geschilderd werk behoeft, bij een kundig artiest, zin voor compositie, voor equilibre,
voor de economie van een schilderij geenszins buiten te sluiten. Waar het oog vlug
waarneemt, de hand snel gehoorzaamt, daar werkt de geest ook snel, daar gebeurt
het - de buiten geaquarelleerde blaadjes van Jongkind zijn er om dit te bewijzen dat de artiest verdiept in het fragment voor hem, bewust of half bewust, sommige
détails weglaat, andere naar voren haalt en zoo het gegeven ordent in het vierkant
van het papier of doek waarop hij werkt. Het resultaat van het spontaner ontstane
werk moge niet hetzelfde zijn als het doordacht opgebouwde, de factuur in olieverf
moge een geheel andere wezen, toch kan men er niet altijd weloverlegheid aan
ontzeggen, zooals het laatste gelukkig te prijzen is wanneer het de frischheid van
den eersten indruk behouden heeft.
En dan, hoe groot de lust is om dit of dat moment uit het volle leven spontaan te
schilderen, zooals Isaäc Israels dit opvat zijn het allerminst ‘kiekjes.’ De lust moge
er wezen om op het oogenblik zelf, als hem iets treft, dit te schilderen, in de
onderwerpen, die hij zich gekozen heeft, zijn er zooveel materieele moeilijkheden
te overwinnen dat daar zelden of nooit sprake van kan wezen. Om in een café te
schilderen is de toestemming van den eigenaar noodig, dan moet er voor een
persoontje gezorgd worden dat de plaats in kan nemen van het door hem opgemerkte
figuurtje, dan, en dit is een groot bezwaar, moet de artist licht op zijn doek hebben,
zooal niet altijd voor olie-
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verf, dan toch voor pastel of waterverf. Om toegang te hebben tot de werkplaatsen
van iemand als Paquin, moet men een introductie hebben en ook dan nog zijn zulke
voorname dameskleermakers bevreesd, dat het schilderen slechts een voorwendsel
is om de nieuwe modellen te stelen. Is deze vrees overwonnen en wil Isaäc Israels
een paar ‘ouvrières’ schilderen zooals zij de laatste minuten vóór het volle uur nog
op straat loopen te praten of een brief lezen, dan moet hij hiervoor de toestemming
van de Première op hun zaal vragen, die de twee bedoelde naaistertjes dan een uur
of een paar uur vrij geeft. Evenzoo met de essayeuses, met de mannequins die de
nieuwe modes voor de verrukte of verbijsterde oogen der klanten laten paradeeren.

ISAÄC ISRAELS: Zelfportret.
(Eigendom van den Heer Batavier, Amsterdam).

‘Het schilderen zelf is het minste’, zegt Isaäc Israels. ‘Het is daarom niet gezegd,’
antwoordt hij mij op de vraag of hij niet meer terugkomt op zulk een werk, ‘dat men
alleen werkt wanneer men de verf op het doek zet. Zou men zelfs niet kunnen zeggen,
dat afkrabben en uitvegen en weer een schoon doek maken, ook wel degelijk werken
kan zijn (ik bedoel natuurlijk niet het fysieke werken alleen)?’
Dat wij hier over uitweiden, het is, wijl hieruit blijkt, dat de schilder tusschen zijn
eersten indruk en den dag dat alles zoo geschikt is dat hij over zijn modellen
beschikken kan, gelegenheid genoeg vindt het gegeven te overdenken, te overwegen
hoe hij het zal opvatten, te berekenen welk formaat en welk materiaal hiervoor het
best is.
Doch hiermede is het nog niet afgeloopen. Om bij het mooie pastel ‘Petites
ouvrières’, dat verder gereproduceerd is te blijven, wanneer de schilder zijn stukje
op het atelier ziet, dan kan het gebeuren dat de beweging, de lijn hem niet scherp
genoeg uitgedrukt voorkomt, dat de lijn waar het eigenlijk om gedaan is, ‘in Parijs
kijk je naar de aardige lijn, naar de beweging van het figuurtje, in Holland naarde
frissche kleur van het gezicht’, niet levend genoeg is, dan moet er weer op nieuw
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moeite gedaan worden om deze modelletjes nog eenmaal te krijgen, soms nog eens
tot hij de expressie van de beweging naar zijn zin heeft, tot zulk een geval uitdrukt
het type van ‘la petite ouvrière’, de midinette, volgens Israels het karakteristieke van
het Parijsche straatleven, tot het in verband met de straat een stuk leven is, vol licht,
vol beweging.
Een voorbeeld van overdachte compositie vindt men in een der vele grepen welke
de schilder uit den overvloed van motieven in de ateliers van Paquin deed. Het is
een naaistersatelier; om een lange tafel vol lappen zit een aantal meisjes, de eene
vooraan werkt aan een prachtige lap wit. Dit meisje, blond met rose blouse en grijze
rok, vormt met dit wit een gevoelig kleur-ensemble, gedragen die fijne tinten door
de lange rei figuurtjes achter haar, die evenals de lappen op tafel meer in toon zijn;
gesteund door het licht dat op een kast achter haar valt. Door de forsche en vaste
verfbehandeling, door de verdeeling van licht en donker, door het ensemble toont
zich Isaäc Israels in dit robust stuk schilderwerk, tegelijk verfijnd door het
kleurensamenstel op den voorgrond, een echte Hollander.
De jonge Haagsche schilders en onder hen ook Isaäc Israels, die hoewel te Amsterdam
op de Prinsegracht bij de Leidschestraat geboren, 3 Februari 1865, op zijn tweede
jaar al in Den Haag woonde, hadden het voorrecht op te groeien, zich zelf te vinden
in het bloeitijdperk der Haagsche school. Wat zij voor zich zagen, wat zij
bewonderden, het was zuivere schilderkunst, ‘l'art pour l'art’, kunst van stemming,
van sentiment en vooral ook van melierverfijning, van nobel verklankte kleur, een
techniek van kunnen, die zich niet ontwikkeld had buiten het artistiek bewustzijn,
een techniek overwonnen te gelijk, in overeenkomst met de opvatting, een kleur,
bloeiend dikwijls, maar zoo, dat zij tot toon herleid was.
De beschaving welke de talentvolle, intelligente jongeren in dit milieu ontvingen
moest van grooten invloed zijn op hun vorming. En zoo sterk bleek deze, dat Bauer,
die van uit het romantische Oosten zijn minachting voor de Broekslootschilders (een
soortnaam voor een wel wat gemakkelijk schilderachtig stukje water, boomen en
welige boerderijen in de buurt van Den Haag) uitgeslingerd had, in zijn opvatting
van het Oosten, dat Isaäc Israels in het Parijsche en Londensche straatleven, beide
waarschijnlijk ondanks hun zelf, het fijne grijs der Haagsche meesters behielden, of
althans aan het principe daarvan vasthielden. Zij waren, deze jongeren, allerminst
navolgers. ‘Dat imitatie de zuiverste
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vorm van bewondering is, gaat niet altijd op dunkt mij,’ antwoordde de laatste mij
op een vraag of hij, die zijn vader zoozeer bewonderde, geen moeite had om zich
vrij van diens invloed te houden. Eer profiteerden zij van de illustre voorbeelden
onbewust, want bewust zochten zij iets anders, waar de expressie der kleur hun meer
was dan de stemming, dan de fijnere harmonie; waar de beweging, waar het directe
leven, het voorhandene hen meer aantrok dan het romantische, dan het
stemmingsvolle, dan het meer bespiegelende der meesters. En waar deze rustig hun
schilderij opbouwden, de verschillende fasen doormaakten, daar grepen de jongeren
om zich heen, zochten zij te grijpen wat hun oog zag, tevreden als zij hun indruk
onmiddellijk konden vasthouden. Hiermee is niet gezegd, dat zij allen direct naar de
natuur schilderden. Men kan thuiskomend den ontvangen indruk ook direct vorm
geven. Jacob Maris placht de jonge schilders aan te raden dit tot een gewoonte te
maken.

ISAÄC ISRAELS: De repetitie van het signaal; Artillerie-kazerne.
(Museum Mesdag, Den Haag).

Om nu van het meer algemeene tot het bijzondere te geraken, Isaäc Israels begon
met geheel ander werk. Men zou aan het subtiele vrouwenportret, dat hij in 1881
schilderde, op een leeftijd dat andere jongens nog met de schoolboeken loopen,
weinig zeggen, dat hij onder zijn vaders oogen was opgegroeid. Dit portret van
mevrouw L.I. Enthoven geeft zooveel zin voor het concrete te onderkennen, zooveel
aandacht
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voor zijn model, zooveel aandacht ook voor de schildering, en bovenal, zooveel
artistiek vermogen is hier reeds aanwezig, dat men in den jongen schilder een
persoonlijkheid herkent. Wat dit portret van zijn latere werk onderscheidt, het is de
zin voor het complete (vijftigmaal liet hij zijn model poseeren) de ‘recherche de
l'absolu’, de dorst naar volmaaktheid die een artiest kan meesleepen en die Matthys
Maris bij tijden tot obsessie werd. Een hartstocht die Isaäc Israels zoo jong al vertoont
en later in tegenovergestelde richting in het grijpen naar het ééne moment in het
milieu nog beheerschen kan.
Om op het portret terug te komen, het in betrekkelijk klein bestek ten voeten uit
geschilderde vrouwenfiguur, treft door het ongewilde der pose, door de eenheid van
het kleurschema met wit als hoofdkleur tegen een strak warm fond, waarvan het
ornament even aandachtig doorgevoerd is als de kleine volants der bruidsjapon, bijna
met dezelfde zorg de verschillende tinten van het wit als aan het olijven ovaal besteed
is, aan het zwart van het haar, dat met dat der overwimperde oogen de diepste noot
uitmaakt. De pose, de uitvoering, alles is van dezelfde klare eenvoud: het is kunsteloos
en tegelijk kunstig. De gedachte aan ‘Jugendarbeit’ is aan dit werk dan ook ten
eenenmale vreemd, al zou men om den mond misschien een aarzeling kunnen vinden.
Is het wonder?
Wil men, zoo herinnert het even aan Bastien Lepage, de vroeggestorven schilder,
die, zooals wij uit het dagboek van Marie Bashkirtsjef weten, zoo verzot was op wit,
op verschillende tinten van wit. Waar onze schilder diens portretjes zag weet ik niet,
wel was hij op zijn dertiende jaar in Parijs. Doch hiermede is het wonder niet verklaard
dat een jongen van zestien jaar zooiets maakt. Geleerd had hij het niet. Van de
Haagsche Academie, waar hij korten tijd was, zou hij het niet hebben kunnen leeren.
Van zijn beroemden vader, die omstreeks dezen tijd het klare schilderij De naaischool
te Zandvoort schilderde, met zooveel zuiver gevoel de schemertinten, waarin hij zijn
ouden en eenzamen hulde, door breed invallend licht vervangend, zoodanig dat ieder
figuurtje in de ruimte van het lichte vertrek uitgebeeld is, - zijn vader dan zal te veel
vervuld geweest zijn van zijn eigen werk om als onderwijzer op te treden. Wel had
deze jonge artiest al vóór dit portret veel geschilderd, veel naar model ook. Hij had
zich zelf opgevoed en wat beteekent voor een artiest dan ook leeren, wat anders dan
om zich aan zich zelf te ontdekken, om te weten wat er in hem zit: wat voor krachten,
welke zwakheden en vooral wat voor mogelijkheden! Men kan niet leeren wat er
niet in

Onze Kunst. Jaargang 15

147
zit. ‘Gij zoudt mij niet zoeken zoo gij mij niet gevonden had,’ zegt Pascal. ‘Doch
bestaat er dan werkelijk zooiets als leeren?’ vraagt Plato. En trouwens onze schilder
begrijpt zelf niet wat een artiest van anderen zou kunnen leeren. In ieder geval was
het milieu waarin Isaäc Israels opgroeide wel berekend om zich zelf te leeren kennen.
En al was het al spoedig, neen, al van den aanvang dat hij, bij allen eerbied voor zijn
vader, wist iets anders te willen voor zich zelf, zoo zal diens atelier, zoo zal het
Haagsche milieu zijn werking op een zoo gevoelige natuur niet gemist hebben, zij
het dan dit, zooals Huysmans zegt, de invloed van het milieu à rebours werkt, in
zoover de artiest zich er van vrij wil maken.

ISAÄC ISRAELS: Danshuis.
(Eigendom van den Heer Frans Erens, Zandvoort).

Er zullen er wezen, die in het feit dat Isaäc Israels de zoon van een beroemd schilder
was, een verklaring willen zoeken dat hij zich zoo jong reeds vond en zoo jong reeds
een zelfstandig voortreffelijk schilder was. De geschiedenis leert niet dat, moge de
aanleg eenigermate erfelijk zijn - iets wat weinig voorkomt wijl met een groot
kunstenaar het geslacht in de meeste gevallen artistiek uitgeput is - de kennis van
het vak dit ook zou wezen. En hier toch komt het op aan. Wil men een verklaring
zoeken dan is deze alleen te vinden in de energie, in de overtuiging van den jongen
schilder, dat hij er alleen door zich zelf, door werken kon komen.
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ISAÄC ISRAELS: Kind op een ezel.
(Eigendom van Mevrouw de Wed. B. Bussemaker-Schröder, Den Haag).

Het is waar, de jonge Haagsche artiesten hadden het gemakkelijk vergeleken bij
de meesters, al hebben zij dit zeker toen niet beseft. Maar als zij nu terugziende zich
vertegenwoordigen hoeveel jaren een schilder als Jozef Israels noodig had om zich
door zijn tijd heen te werken, zich van zijn tijd vrij te maken; hoe lang het duurde
eer Jacob Maris zijn weg zag; hoe laat schilders als Weissenbruch eerst vermochten
hun beste zelf te geven, hoe Mauve en Neuhuys zochten, totdat in den gezamenlijken
opbloei zij hun gaven ontplooien konden, technisch en aesthetisch, vrij van de
recepten, vrij van het geglaceerde oppervlak, vrij van de anecdote die het schilderij
beheerschte, vrij vooral om zich zelf te geven, zich zelf te zijn, in tegenstelling van
de gladde middelmaat, van de temperamentlooze kunst hunner voorgangers, die
zoozeer in den smaak viel van het kalme publiek dier dagen. Voor de jonge schilders
stond daarentegen alles klaar. Zij behoefden zich niet door een aan de zuivere
schilderkunst vijandigen tijd heen te werken. De kleur was levend geworden, de
techniek vrij en vervolmaakt en even als de opvatting individueel, zij konden met
energie hun vak aanpakken, zich spoedig uitbreiden.
Ook het leven deed zich anders aan hen voor. De boeken gaven
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ISAÄC ISRAELS: Petites ouvrières.
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hun andere verlangens dan de romantische lectuur of de dorpsnovelle die Mauve zoo
gaarne las. De realiteit druischte directer op hen in. Al spoedig kwam Zola tot hen
en leerde hun de oogen openen voor de schoonheid in de waarheid, in de
werkelijkheid. De Nieuwe Gids zou deze bewondering nog aanwakkeren.
Intusschen had Isaäc Israels al weer wat anders onderhanden.
Op het portret waren geen bestellingen gevolgd, misschien uit schrik voor de vele
poses, misschien omdat men hem te jong vond. Hij werkte nu in de artilleriekazerne
en in 1882 laat hij het voor een jongen van zeventien jaar, al weer verwonderlijk
werk zien in zijn groote schilderij Militaire Begrafenis. Evenals bij het portretje was
zijn opvatting concreet; hij bepaalde zich bij wat hij zag, hij zocht niet het tragische.
De gebaren zijn sober, natuurlijk, het kindschap zonnig en het blonde licht is goed
volgehouden in de figuren en, tevens als het ensemble, mooi voorgedragen. Vooral
het gedeelte der doodgravers is met het landschap belangrijk, ook de types, zonder
overdrijving. Ook hier is hij geheel vrij van den invloed van zijn vader: deze zou het
landschapgedeelte in stemming met de handeling gedramatiseerd hebben. Van
navolging van Breitner waarover destijds door naijverigen gemompeld werd, geen
spoor; de grootste vitter zou het niet hebben kunnen vinden. Trouwens Isaäc Israels
kende destijds noch hem, noch zijn werk.
De Militaire Begrafenis werd te Parijs geëxposeerd. ‘Albert Wolff,’ zoo vertelt
Frans Erens in Elsevier's Maandschrift, ‘indertijd de grootmacht der kritiek, stak de
loftrompet en in heel Europa was onze landgenoot bekend.’ En verder: ‘Weldra wist
men dat men bij den jongen schilder met een soort wonderkind had te doen, die niet
alleen kleur en lijn wist te besturen, maar een intelligent kenner was van de meeste
Europeesche litteraturen, iemand die op zestien jaar Dante en Leopardi had gelezen
in het Italiaansch en uit Cervantes heele volzinnen van buiten kende, die Russisch
kon verstaan en Horatius in het Latijn opdreunen. Zijn bibliotheek bestond uit de
meest geraffineerde werken van dichters en prozaschrijvers. Het waren geen verzorgde
mooie bandjes alhoewel er keurige edities bij waren, maar zij vlogen door zijn atelier
op goed geluk af, verschroeid door een begin van brand, of dienend als hoofdkussen
voor het moede hoofd van een model uit de achterbuurten of als onderstel van een
bord met een warm gebakken biefstuk. Eenmaal gelezen verdwenen de boeken
onnaspeurlijk langzamerhand het een na het ander.’
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In dien tijd schilderde hij De repetitie van het Signaal in het museum Mesdag, dat
in de kazerne geschilderd, meer op een degelijke studie gelijkt, en in '83 Vertrek der
Kolonialen, een moment op de Koningsbrug te Rotterdam, in de verzameling Lequime
te Brussel. Tot mijn spijt zag ik dit werk niet terug. In mijn herinnering is dit twee
jaar na de militaire begrafenis geschilderde werk minder objectief van opvatting; het
is ofschoon een werk van drie meter breedte, saamgevatter van compositie. De
menschenmenigte die achter de vertrekkende kolonialen aanloopt, doet in hem den
schilder van de straat reeds kennen, die hij later met zooveel franchise worden zal.
Doch ook deze onderwerpen boeiden hem niet lang. Hij werkt in deze jaren ook
in de oud-Katholieke kerk in de Nobelstraat in Den Haag, waar hij processies en
dergelijke maakte. Het lezen van Zola's Germinal maakte aan al deze onderwerpen
een einde. Hij vertrok naar Charleroi, zag daar de grootindustrie en teekende en
schilderde in de glasblazerijen. Van dit werk kon ik alleen in schetsboeken nog wat
vinden, teekeningen van de actie somtijds opmerkelijk door de saamgevalle lijn, door
de bestudeering der houdingen, zooals men die eer van een beeldhouwer kon
verwachten. Uit deze krabbels moet men het betreuren dat hij hierin niet verder ging;
in die jaren schijnt Isaäc Israels te rusteloos te zijn geweest, om zich langen tijd bij
hetzelfde te bepalen en trouwens, een onderwerp uit te pullen, niemand is er verder
van af.
In '86 is hij te Amsterdam. Was het verlangen naar het groote stadsleven, was het
om zich vrij te maken van de Haagsche invloeden, was het de wensch om waar zij
de kleur zoozeer in hun macht hadden, ook de lijn meer te kunnen beheerschen, dat
sommigen dreef de naaktklasse van de Amsterdamsche Academie te volgen? Zeker
is het, dat zooals omstreeks '70 verschillende schilders zich in Den Haag vestigden,
verscheidene en van de krachtigste jonge schilders zooals Bauer, Breitner, Isaäc
Israels en De Zwart, om en bij '85 Den Haag verlieten om zich te Amsterdam of in
de nabijheid daarvan te vestigen. Breitner en de jonge Israels om op de Academie te
werken, waar niet veel van kwam. Wat hadden deze schilders, die zoozeer de macht
hadden kleur en beweging uit te drukken, daar ook te leeren?
In Amsterdam werden de beide laatsten al dadelijk gegrepen door het groote
stadsleven, door de karakteristieke huizenopstapeling langs de oude grachten, door
het mouvement, de sterk uitgesproken straat-types, de curieus-brutale gezichten der
fabrieksmeiden, zooals er toen over de hooge bruggen zwierden; kleurig de
aangezichten, de handen,
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de roode punten van hun das.

ISAÄC ISRAELS: Atelier de Couture.

De onderwerpen van beide schilders liepen nog al eens in elkaar, wat nog versterkt
werd doordat zij toevallig hun ateliers boven elkaar hadden, en het gebeurde dan
meer dan eens dat zoo'n moeilijk als model te krijgen type bij Breitner aanbelde, als
zij bij zijn buurman besteld was en omgekeerd, wat ieder op zijn beurt kwaad maakte;
voor een schilder is dan ook weinig zoo vervelend als het tevergeefs wachten op het
model. Er werd onder de Haagsche schilders - en zeker niet onder de beste - onliefelijk
beweerd dat Isaäc Israels Breitner tout court ‘nadeed’ in deze onderwerpen. En in
zekeren zin waren deze motieven iets eerder door hem gevonden en als zoodanig
zijn eigen. Doch zulk een schilderachtige stad is hiermee niet uitgeput. Matthijs Maris
had hierin omstreeks '70 reeds een toppunt bereikt; Jacob Maris had er al prachtige
dingen van gemaakt. En dan, was Isaäc Israels in het ensemble van ‘De brug’, in het
zien van huizen, brug en water als complément van de figuren op den voorgrond, is hij daar niet meer modern, staat hij daar niet dichter bij den toen nog onbekenden
Vincent van Gogh? Is de Teragkeer
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van de fabriek, een onderwerp dat Breitner in zwaarder toon, in rijper kleur schilderde,
- bij Israels niet tot heftiger levensuiting, tot breeder lichtoplossing opgevoerd?
Het kon intusschen niet lang duren of een persoonlijkheid als die van Isaäc Israels
moest zijn eigen domein vinden. Hij had zich naar alle zijden uitgebreid. Al spoedig
was hij in den kring der Nieuwe Gidsers opgenomen, hij had het voorrecht deze
beweging juist in haar meest opgewekten tijd mee te maken. De werkelijkheid, de
schoonheid in de werkelijkheid, deze zin, die hem door Zola reeds gegeven was,
ontwikkelde zich door gesprekken, door lezen, door zien vooral. Zijn wandelingen
door het oude Amsterdam deden hem het stadsleven kennen in zijn verschillende
verschijningen. Hij was geen schilder van stadsgezichten, al vormden dezen het decor
voor de figuur, zooals van den prachtigen zakkendrager; van den beginne af was hij
figuurschilder. Het Danshuis aan den Zeedijk (1890), het troublante schilderij De
Rooksters deden in hem een modernist, deden hem bovendien als een individualist
kennen. Van deze danshuizen heeft hij verschillende geschilderd en gepastelleerd.
Wij herinneren ons een olieverfschilderij, een kelder, de lucht verpest door walmend
licht en drank, waar dronken matrozen met verstompte gezichten staan te kijken naar
vrouwen, dansend bij de treuzelige muziek van een harmonica, een walgelijke scène,
onvermooid weergegeven, het rood en blauw der vrouwen vertroebeld en naargeestig
in dien walm.
Wij hebben uit dezen tijd tot onzen spijt weinig kunnen vinden om te reproduceeren.
Wel heeft een soortgelijk werk tijdelijk in het Rijksmuseum gehangen, doch het is
nu weer naar Zuid-Afrika. Toch komt de pastel hier gereproduceerd misschien beter
tot zijn recht. Het schijnt den schilder hier meer om de schunnige types der
toeschouwers te doen geweest, dan om het dansen.
Een belangrijke periode voor de jongere meesters was de eerste helft der negentiger
jaren. Men kan niet altijd, of juister slechts zelden de oorzaken nagaan van die
verhoogde belangstelling, die gespannen zenuwen, de innerlijke opgewektheid, de
meerdere energie, maar zeker is het, dat er zulke tijden zijn waarin ieder naar
temperament, aanleg en karakter zich zelf in volle kracht geeft. In deze beweging,
die zich ook vooral in het zwart-en-wit uitte, stond Isaäc Israels mee vooraan. Zijn
krijtteekeningen als alles, direct naar de natuur, op de straat of uit een of ander raam
geteekend, tintelen van leven en beweging. Er is er een van den Vijgendam, met een
handkar half uit op den
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ISAÄC ISRAELS: Essayeuse.
(Dordrecht's Museum, Dordrecht).
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voorgrond; er is er een van den Storm op een Brug, wapperend de figuren,
voortstuivend, op zij gedreven door de windstooten, die van het water komen; er zijn
er van de Kalverstraat, verschillende momenten, waarvan ik mij een avond herinner:
de straat vol menschen, donker zich bewegend, voetje voor voetje schuifelend door
de nauwe straat, soms even de contour van het gezicht door het licht van een café
omgetrokken, in groepjes en toch ieder voor zich zelf loopend, lusteloos als schapen
in de kudde, in wat hen dunkt een vermaak te wezen. Het is verwonderlijk hoe Isaäc
Israels met een paar strepen een type kan aanduiden zonder het ensemble van kudde
te verstoren, hoe hij ongewild, ongezocht van de Kalverstraat op dit of dat uur de
psychologie vaststelt.
In die jaren komt er enkele malen uitvoeriger werk. In het Amsterdamsche
straatleven van dien tijd trof hem ook de wille verschijning van het dienstmeisje met
haar tullen muts, een kleederdracht nu door het Engelsche black-and-white
verdrongen, zooals zij in het stadsgezicht, in de drukke straat opgenomen waren. Er
is er een van drie meisjes op de Muntsluis, zij bewegen zich tegen een achtergrond
van straatfiguren, tegen de huizen in de verte van den Singel, en zijn geënveloppeerd
door een fijngrijze atmosfeer. De dienstmeisjes zijn evenals de fond uitvoerig
geschilderd zonder dat de schilder het ensemble in het blanke daglicht uit het oog
verliest. Toch is Isaäc Israels meer zich zelf, meer in zijn kracht bij directer
weergeven, bij het instantané schilderen.
Een voorbeeld van deze is een bank met kleine meisjes in het Oosterpark, in een
der volksbuurten van Amsterdam. Hij maakte hiervan aquarellen, sterk de kleur
accentueerend van die glundere gezichtjes, met de wangen van een bellefleur,
onbehagelijk, leelijk meest, maar natuurlijk zooals Van Looy ze in zijn Feesten voor
ons kan zetten. Deze aquarellen zijn allerplezierigst gedaan, de kleur in dat geplas
met water is sterk gebleven. Van het lichter opdrogen der waterverf schijnt hij geen
last te hebben: kleur blijft kleur, de verhoudingen van de kleurige schortjes, de
kleurige gezichtjes en het sterke groen van het gazon is goed, men zou niet zeggen
dat het ineens buiten geaquarelleerd was.
In die jaren ontstaan die zonnige bladzijden, de ezelrijdende kinderen aan het
Scheveningsche strand. Uit Amsterdam, dat midden in den zomer zoo zwartig kan
lijken, hier komend - Jozef Israels bewoonde zomers meestal een der villa's van het
Oranjehotel - moet hem het blanke, verzilverende licht aan het strand of op de Pier
dubbel
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opgevallen zijn. De witte matrozenpakjes der kleine meisjes, de rose gezichtjes,
blanker nog in de reflectie van het licht afstralende strand, de ezels in het zachte grijs
en daar achter het strand, het zomerblauw der zee, alles blank tegen blank. Soms zijn
er groepjes, de lichte kleuren der kleertjes, rose, blauw, rood, een combinatie die bij
een minder begaafd schilder gemakkelijk onaangenaam kan worden. Maar zijn kleur
is zoo van licht doordrongen, de atmosfeer neemt alles op en de bijzondere distinctie
der voordracht verlaat hem ook hier niet. Ofschoon men de kleur mist heb ik van
deze motieven misschien meer nog in de schetsboeken van onzen schilder genoten.
Hier ziet men hoe hij de houdingen der kleine meisjes bestudeerd heeft: hun deftige
maniertjes als zij op een ezel zitten, kleine vrouwtjes met kinderlijke gezichtjes, de
blonde haren in den wind, cadenzeerend op hun ezel door het weeke zand. De
beweging der dieren, de groepjes, zijn juist in zijn schetsboeken met bijzondere
levendigheid en intelligentie gegeven.
Isaäc Israels is geen artiest om gemakkelijk te definieeren: zoo denkt men dat zijn
kracht in de kleur ligt, en dadelijk daarop wordt men getroffen door de rake teekening
die feitelijk beide in volkomen evenwicht zijn. De lijn weegt niet zwaarder dan de
schildering, de kleur, het licht volgen met denzelfden lichten toets de verrukkelijk
onpedante teekening op den voet. Beide brengen het onderwerp goed naar voren: de
lijn, schoon achteloos schijnend, schiet nooit te kort om het delicate van het naakt,
het weeke ervan weer te geven. Zij laat hem niet in den steek waar hij met enkele
omtrekken de snelheid van een paar carousselrijdende fietsers wil noteeren.
In 1900 heeft Isaäc Israels al weer andere motieven op het oog. Hetzij dat de ranke
essayeuses van Hirsch hem op straat getroffen hebben, of dat hij de ateliers zag
uitgaan, in ieder geval wenschte hij daar te werken, wat hem door een introductie
van Thérèse Schwartze gelukte. Wij zullen deze jaren voorbijgaan, zij waren den
aanloop van zijn verhuizing in 1903 naar Parijs, waar hij een introductie voor den
grooten dameskleermaker Paquin had. Hier op het lichte straatpleister van Parijs,
waar de figuren zich kunnen afteekenen als op de strandmuur te Scheveningen, zag
hij de aardige typetjes der werksters, de lichte beweginkjes, zooals wij die van hem
kennen.
Wat ons in zijn werk dikwijls getroffen heeft, het is zijn bijzonder gevoel voor
ruimte; de gave om den aard, den stijl van het landschap waarin zijn figuren zich
bewegen, te bepalen. Met dien breeden, vlakken toets, welken hij zich in zijn
Parijschen tijd eigen maakte, weet hij
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zonder in détails te komen, het karakter der Champs Elysées of de vijverpartij in het
Bois de Boulogne in verhouding met de figuurtjes op voorname wijze aan te duiden.

ISAÄC ISRAELS: Boxing-match.

Overzien wij zijn Parijsche jaren als een geheel, dan komt ons dit voor als een
tijdperk in zijn kunst van meerdere paletfijnheid, glansrijker licht, vlakker schildering
en delicater lijn; als een tijd waarin hij meer gezocht heeft naar schoonheid dan naar
kracht. De pastel zooals hij die opvoerde, moge hiertoe bijgedragen hebben, zooals
zij is, hebben wij haar aan dezen tijd te danken.
Dezen vlakken schildertoets vindt men in zijn later werk overal terug: in zijn
Zwitsersche oude steden, Bern en Fribourg, waar hij de laatste
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paar jaar werkte en vooral in de episodes van paardrijden in Rotten Row met de
ruimte van Hyde Park daarachter.

ISAÄC ISRAELS: Ossekar, Freiburg.

Het kon wel niet anders of de Londensche straten in den omtrek van de Beurs,
moesten den schilder van het straatleven boeien. De groteske gevaarten der
motorbussen, in hun lompheid de straat verduisterend, de trein boven de straten, in
een wolk van damp de locomotief en daar beneden de straatdrukte, zijn krachtige en
verrassende grepen.
De laatste maal dat Isaäc Israels te Londen was, in den zomer van 1915, konden
de artiesten geen toestemming krijgen om op straat of buiten te schilderen.
Op zijn atelier een of ander model buiten verband met het milieu schilderen, dit
is iets dat in zijn esthetique niet voorkomt. Hij moge soms een naakt borstelen, ook
dit bevredigt hem niet, omdat het buiten het eigen milieu gezien, geschilderd is.
Waarschijnlijk is het te danken aan deze weigering om buiten te schilderen, dat hij
er toe kwam studies en schilderijen van boksers te maken. Het milieu dat hij vond
was niet een van die groote, mooie zalen, waar de dames in ‘full dress’, dat is
gedecolleteerd de matches van de boksers bijwonen, maar een eenvoudig vertrek
met hoog opgestapelde banken voor de toeschouwers. Dit boksen was voor Isaäc
Israels niet alleen een onge-
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zochte aanleiding om naakt te schilderen, maar een boeiende studie in houding, actie,
gestes; een studie waar de meest onmiddellijke uitdrukking noodig, onmisbaar, waar
het moment alles en ondeelbaar is, het moment waarin èn boksers èn toeschouwers
in één blik der oogen omvat moeten worden.

ISAÄC ISRAELS: Zittende Bokser.

De meerdere paletfijnheid, de vlakke manier van schilderen, de delicate lijn uit
zijn Parijschen tijd op zij schuivend, komt hij hier weer tot de kracht van expressie,
de robuste schildering van zijn Amsterdamsche jaren, modelleerend in de verf,
teekenend met den borstel, grijpend het moment dat de een zijn schouders wegtrekt
voor de vuist van den ander. De eene, een negerbokser schilderde hij nog een paar
maal afzonderlijk, staand, geleund op het hek, de kleur mooi, de vorm, de volume,
meer aan de plastiek van een beeldhouwer herinnerend; de ander zittend in den hoek
vóór den aanval, brute, stomp, een en al lichaamskracht, tegen een steenrood fond
en met een toeschouwer die over de leuning naar hem heen loert, is als schilderij een
der belangrijkste. Een afzonderlijke, meer uitvoerig geschilderde studie van de
toeschouwers met de verschillende volkstypes, is de laatste in deze serie, wij hopen
niet de laatste van dit gegeven.
Er is nog al eens gesproken over de verwantschap tusschen Isaäc Israels en zijn vader.
Eerlijk gezegd, in kleinigheden vond ik die niet.
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Alleen, men kan zeggen, dat, waar Jozef Israels getuigde van Rembrandt de vrijheid
geleerd te hebben om te schilderen zooals hij wilde, een vrijheid waar geen der
Haagsche meesters zooveel gebruik van gemaakt heeft als hij, - zijn zoon Isaäc met
dezelfde vrijmoedigheid zijn metierkennis ondergeschikt maakte aan zijn opvatting
en aan de verschillende omgevingen waar hij werkte. Men kan ook zeggen dat beiden,
vader en zoon, één zijn in het zoeken naar het volstrekte samengaan van het figuur
met zijn omgeving, hetzij binnenshuis of buiten.
Onder de tegenwoordige Hollandsche meesters neemt Isaäc Israels een geheel aparte
plaats in. Niet zoozeer door de onderwerpen - de jonge Amsterdammers hebben de
laatste jaren veel in Parijs gewerkt, in eenigszins dezelfde café's, restaurants en
tingeltangels, en trouwens het is niet het onderwerp dat de persoonlijkheid van een
artiest bepaalt - maar in de eerste plaats door het licht dat zijn kleur doordringt, haar
leven geeft; door de lichte toets waarmee hij de verf op het doek zet, door de precieuse
pastels, de groote franchise, en vooral door de distinctie van zijn voordracht in
motieven die bij velen de lust tot de ‘anecdote’ hebben opgewekt, tot het onderstrepen
van het type, waarvan hij alleen de éven verschijning in het licht, de beweging, de
contour, het moment, schijnbaar slechts vluchtig, in werkelijkheid met vasten zin en
vaste hand weet overeind te zetten.
Den Haag, October 1915.
G.H. MARIUS.
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De schilderkunst en de tooneelvertooningen op het einde der
middeleeuwen (Slot).
DRIE voorname innovaties kan men opmerken in de passietafereelen der 15de eeuw,
op het oogenblik waarop de passiespelen hun grootste uitgebreidheid hadden. En
hier is de invloed klaarblijkend. In de eerste plaats valt een grootere en dramatische
natuurgetrouwheid op in de opstelling van de talrijke personages. In de tweede plaats
merkt men een realistische ruwheid op in de voorstelling van de soldaten en beulen.
Het was de taak van den regisseur de aandacht van de toeschouwers gespannen te
houden gedurende een spel, dat uren lang aanhield. Die taak kon hij slechts vervullen
door in het spel kleine genre-tooneeltjes in te lasschen, die het publiek bevielen. Die
tooneeltjes moeten niet minder in den smaak gevallen zijn van de kunstenaars, wier
aangeboren levensblijheid en spotlust moest geprikkeld worden door zulk een
tentoonspreiden van volkshumor. De derde innovatie bestaat in het invoeren in de
schilderkunst van nieuwe voorstellingen, die ontleend werden aan de dramatische
kunst. Om dit laatste vast te stellen, zullen wij van naderbij de onderwerpen moeten
beschouwen, die de Schrift slechts vermeldt zonder meer en die toch door de schilders
tot zeer eigenaardige tafereelen verwerkt worden, als het Vervaardigen van het Kruis,
de Nood Gods, het Nagelen van Jezus aan het kruis en de Kruisrechting.
De Nood Gods, waarin Jezus wordt voorgesteld zittend op een aardhoop en
wachtend op de marteling en die men niet verwarren moet met de voorstelling van
Christus op den sarcophaag gezeten en zijn wonden toonend, is ongetwijfeld ontleend
aan het tooneel, waar noodzakelijkerwijze dat wachten van Jezus noodig was tusschen
den tocht naar Calvarie en de kruisiging, terwijl de beulen het kruis
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gereed maakten. In de kunst ziet men daarom ook den wachtenden Christus en het
bereiden van het kruis naast elkaar voorgesteld gedurende de 15de eeuw, en eerst in
de 16de eeuw ziet men de figuur van Christus alleen voorgesteld, vooral in de
beeldhouwkunst, tot zij zich ten slotte vereenzelvigt met het Ecce Homo. Het hechten
van Jezus op een reeds opgericht kruis, zooals dit beschreven wordt in de
Meditationes, is van zeer schilderachtigen aard, en toch hebben onze schilders, onder
den invloed van gezichtsindrukken, die zij bij de vertooningen gekregen hadden,
steeds de voorkeur gegeven aan de minder voordeelige voorstelling, waarin de
Zaligmaker gehecht wordt aan een kruis, dat ten gronde ligt. Het is ook waar, dat zij
aldus vollen teugel konden geven aan hun verbeelding en gelegenheid hadden om
de beulen te caricatureeren, die de ledematen van Christus moesten uitrekken om ze
op hun plaats vast te nagelen. Eveneens gaat men denken aan een sterken invloed
van buiten uit, en natuurlijk van het tooneel, als men merkt dat in de voorstelling
van het Calvariedrama de Vlaamsche primitieven Christus vertoonen als genageld
aan het kruis, terwijl de beide moordenaars er slechts aan vastgebonden zijn. Want
op het theater kon men na het uitvoerig tooneel van het nagelen van Christus op het
kruis, niet weer hetzelfde herhalen voor elken moordenaar afzonderlijk; dit zou al te
vervelend gewerkt hebben op de toeschouwers en men verkoos het de vertooning te
bespoedigen, waar het de beide moordenaars betrof. Zijn daarenboven de personages,
zoo levendig doende met woord en gebaar aan den voet van het kruis, op de Kruisiging
uit het Ermitage toegeschreven aan Hubert van Eyck, en meer nog op het werk van
een volgeling van dezen meester in de verzameling Glitza te Hamburg, niet als
rechtstreeks overgenomen van het tooneel en herinneren zij niet op sprekende wijze
aan de mise en scene, zooals wij ons die moeten voorstellen naar de kennis, die wij
hebben van de toenmalige geestelijke spelen?
Evenals in de Kruisiging vinden wij in de Kruisafneming een sterk verschil tusschen
de wijze van voorstellen in de Italiaansche en een deel van de Fransche kunst, waarbij
de opvatting der Meditationes gevolgd wordt, en in de Vlaamsche kunst, die in dit
opzicht waarschijnlijk aansluit bij de tooneelvertooningen. Er was inderdaad op het
theater een buitengewone krachtinspanning noodig, om het lichaam van den Christus
van het opgericht kruis neer te laten, zonder de illusie van een dood lichaam te breken.
En, in tegenstelling met wat te lezen staat in de Meditationes en te zien is in het werk
der Italiaansche primitieven, moeten de spelers weinig acht geslagen hebben op het
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uittrekken der nagels, die eigenlijk niets vastgeklonken hielden. Gelijkvormig aan
de Meditationes, stelt de Pieta bij de Italianen meestal het lijk van Christus voor, stijf
uitgestrekt en rustend eenerzijds op de knieën van Maria en anderzijds op de knieën
van Maria Magdalena. Zulk een strakheid kon men onmogelijk in de vertooningen
voorstellen, ook al wilde men den tekst der Meditationes getrouw volgen. Men moest
het lichaam ofwel geheel ten gronde laten liggen, ofwel laten rusten op de knieën
van Maria en de beenen neer laten hangen, ofwel moest het bovendeel van het lichaam
half opgeheven worden door de bedroefde moeder, door St. Jan of Jozef van
Arimathea. En nu is het opvallend hoe de Nederlandsche schilderkunst deze
gebeurtenis juist op deze drie verschillende wijzen voorstelt(1). Maar Van Puyvelde,
wiens geleerde bewijsvoering wij steeds volgen, durft hier niet besluiten tot invloed
van het tooneel, omdat er maar vermoedens zijn en dramatische teksten in dit opzicht
ontbreken.
De mogelijkheid bestaat om in de Nederlandsche schilderkunst de geheele
ontwikkeling van de voorstellingswijze der Verrijzenis te volgen. Die ontwikkeling
moet dezelfde geweest zijn op het tooneel. Naar aloude overlevering zien wij eerst
Drie Maria's vóór het graf, aan wie een engel de verrijzenis aankondigt (tafereel van
Hubert van Eyck (?) in de verzameling Cook te Richmond). Wij zien verder Jezus
stijgend uit den sarcophaag, met één been over den rand staande vóór den sarcophaag.
Zoo moest het ook gespeeld worden in de passiespelen die, van het einde der 14de
eeuw af, allerwege zoo talrijk waren. Tegen het midden der volgende eeuw werden
de regisseurs vindingrijker en handiger - dit blijkt uit de beschrijvingen van de
kroniekschrijvers over verschillende weelderige prinselijke feestelijkheden, en dan
zullen zij het aangedurfd hebben den Zaligmaker - door middel van een of ander
vliegwerk, te laten zweven boven het graf. Juist in dit tijdperk komt algemeen in
zwang de nieuwe voorstelling van den Christus, uit het graf opgestaan en zwevend
in de lucht. Het gaat niet aan hier te spreken van invloed vanwege godvruchtige
boeken. Er zijn zelfs gevallen aan te halen, waarin de verluchting van die boeken
Jezus voorstelt zooals hij over den rand van den sarcophaag schrijdt, terwijl nochtans
de tekst ernaast spreekt over de gesloten en verzegelde deuren, waar Christus doorheen
kwam. Men voelt dus in de heele evolutie van de

(1) De eenige uitzondering, die Van Puyvelde meende te hebben gevonden in een tapijt, dat een
Pieta voorstelt en bewaard wordt in de Koninklijke Museums van het Jubelpark te Brussel,
is feitelijk maar een vrije vertolking van de Pieta van Perugino. (Uffizi te Florence). Dit
voorbeeld versterkt dus nog zijn thesis. (Zie Jos. Destrée, Bulletin des Musées royaux, 1903,
p. 17 vlg).
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wijze, waarop de verrijzenis wordt voorgesteld, den invloed van het tooneel. Wat de
Hemelvaart betreft, hier is de werking van de geestelijke vertooningen onaannemelijk:
de opvatting is al te primitief. Mâle overdrijft al te zeer als hij zegt dat vóór de 15de
eeuw de Nederdaling van den H. Geest over de Apostelen alléén verbeeld werd door
middel van stralen, die van den bek der duif gingen naar de vergaderde apostels. Er
zijn oudere voorstellingen aan te wijzen, waarin de H. Geest verschijnt onder de
gedaante van vlammen. Hier is geen enkel bewijs van tooneelinvloed te ontdekken.
Wanneer wij nu overgaan tot het leven der H. Maagd, dan vinden wij in het
apocryphe evangelie De nativitate Mariae, de uitvoerigste beschrijving van de
Verloving van Jozef en Maria. De Nederlandsche schilders schijnen zich bij dien
tekst te hebben gehouden. Wij mogen te rechte met Van Puyvelde aannemen, dat zij
met die voorstelling zijn vertrouwd geworden door tusschenkomst van het tooneel.
De Mariaspelen waren reeds talrijk in den aanvang van de 15de eeuw. Nu vond juist
in dit tijdperk de kunst de prototypen van deze gebeurtenis, en, wat meer is, enkele
bijzonderheden van de geschilderde tafereelen vindt men niet terug, noch in de
Italiaansche kunst, noch in de geschreven teksten. Het kan volstaan hier als voorbeeld
aan te halen het anecdotische, dat men vindt in de werving om Maria's hand. Al de
bizonderheden, die voorkwamen in de Eerste Bliscap van Maria komen ook voor in
het Huwelijk der H. Maagd uit de kathedraal te Antwerpen, toegeschreven aan Rogier
van der Weyden, die stadsschilder was te Brussel in de jaren, waarin dit stuk aldaar
gespeeld werd. Het overlijden, de begrafenis en de hemelvaart van Maria werden
ook vroeg gespeeld te Brussel in de Sevenste Bliscap van Maria. Wel is er geen
invloed van de tooneelvertooningen te merken in de Dood van Maria van Hugo van
der Goes (Museum te Brugge), maar men ziet dien invloed wel in de Nederlandsche
tafereelen, die de begrafenis en de hemelvaart van de H. Maagd afbeelden. Men vindt
hem er zelf op de duidelijkste wijze. De legende en de dramatische vertooningen
verschillen met elkaar in meer dan één opzicht, en nu merkt men dat de geschilderde
tafereelen met de teksten der legende verschillen op dezelfde wijze en in dezelfde
bizonderheden als de tooneelspelen, wat men alleen verklaren kon door onloochenbare
betrekkingen tusschen tooneel en schilderkunst.
Wij moeten dan ook wel, met Van Puyvelde, den nadruk leggen op het overgroot
belang van de kennis van de Nederlandsche letterkunde en het Nederlandsch tooneel
voor alwie zich wijden wil aan
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de studie van de Vlaamsche kunst. Tot staving daarvan kan men geen geschikter
voorbeeld aanhalen dan de twee schilderijen uit het Brusselsche Museum, die de
Hemelvaart der H. Maagd voorstellen en die A.J. Wauters toesschrift aan Albrecht
Bouts (Nos 534 en 535 van den Catalogus). Naar het oordeel van Leo van Puyvelde
is no. 535 ontstaan vóór no. 534 en diende het eerste tot model van het tweede. En
wel om de volgende reden. Naar luid van de legende viel een groote menigte Joden
den begrafenisstoet aan, om zich meester te maken van het lichaam der Moeder des
Heeren. Alwie de hand durfde slaan aan de kist werd door den Hemel gestraft en
kwam er niet meer toe ze van de kist los te maken. In het tooneelstuk gebeurt dit
slechts met twee Joden. Nu kan men op de schilderij no. 535 opmerken dat vier
handen aan het lijkkleed bleven. De schilder, die dit tafereel vervaardigde, moet een
vertooning van de Sevenste Bliscap bijgewoond hebben, waarin ‘handen’ handschoenen voorzien van haakjes - vastgehecht werden aan het lijkkleed; de schilder
van no. 534, Albrecht Bouts, heeft echter de heiligschendende handen en de Joden,
met stomparmen, welke zich krampachtig ten gronde wringen achter den stoet,
weggelaten en zoo gaf hij er een bewijs van dat hij onbekend was met de legende en
tevens met de tooneelvertooning, die er uit getrokken was. Van een iconographisch
standpunt uit, kan hij dus bezwaarlijk de vervaardiger zijn van de beide schilderijen
en bepaalde hij er zich dan bij, een oudere voorstelling van een andere schilder,
onvolledig, te vertolken.
Uit dit reeds lang maar nochtans onmisbaar onderzoek blijkt dat de invloed van
het Nederlandsch tooneel op de schilderkunst van de 15de en 16de eeuw in Vlaanderen
veel uitgebreider was dan men het aanvankelijk zou meenen. Wij kunnen niet
onvermeld laten de studie, die Van Puyvelde gewijd heeft aan de betrekkingen, die
bestonden tusschen het theater, als installatie zelf, en het werk van onze Vlaamsche
primitieven. Met veel meer zekerheid dan alwie vóór hem dit gebied betraden, spreekt
deze schrijver over de insceneering van het middeleeuwsch tooneel. Al de decors
waren er naast elkaar geplaatst en de toeschouwer kon van zijn plaats uit de
achtereenvolgende episoden van het drama volgen, nu aan de linkerzijde, dan aan
de rechterzijde van het verhoog, naarmate de plaats waar men veronderstelde dat ze
voorvielen. De spelers, zoowel bij het wereldlijk als bij het geestelijk tooneel,
verplaatsten zich eenvoudig van de eene plaats naar de andere en men beschouwde
het alsof zij aldus met één stap uitgestrekte afstanden aflegden. Op dezelfde wijze
verbrokkelden de schilders uit de 15de eeuw de mise en page, ten nadeele van de
eenheid hunner
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tafereelen. Het is waar dat de Italianen dit den Vlamingen reeds lang voorgedaan
hadden; ook de miniaturisten pasten deze verspreiding der verschillende
bijeenkomstige scenen van een legende toe, om de eenvoudige reden dat men de
bladzijden vullen moest tot onderricht van den lezer, en, om dat te doen, beeldde
men zoo volledig mogelijk den geheelen inhoud af van den tekst, waarmee de
verluchting in verband stond. Kan men nu logisch aannemen dat de kunstenaars der
15de eeuw zoo ganschelijk zouden nagelaten hebben de onmisbare eenheid te geven
aan hunne schilderijen, alleen uit slenter; dat zij slaafs het werk zouden navolgen
van de miniaturisten, die dan toch in de 15de eeuw meestal maar kunstenaars van
tweeden rang waren? Is het niet redelijker aan te nemen, dat het tooneel veel
werkdadiger dan gelijk welk andere kracht-van-buiten zijn invloed kon doen gevoelen
op de schilders om hen de traditie der miniaturisten te doen behouden en dat deze
invloed nog krachtiger was op hen, die de schilderijen bestelden en die veeleischend
waren voor hun geld? Het is waarschijnlijk. Men kan een versterking van deze
opvatting vinden in het feit dat deze verbrokkeling van de voorstelling op de paneelen
niet voorkomt vóór de groote uitgebreidheid, die het geestelijk tooneel kreeg in de
15de eeuw, en in het feit dat deze zóó conventioneele vorm een ruime verspreiding
kreeg, ruimer nog ten onzent dan in Italië. Wanneer naderhand de kunstenaars der
16de eeuw door de renaissance veroverd werden, zagen zij af van deze verbrokkeling
van de episoden en, in hun dwepende vereering voor de wetten der schoonheidsleer,
gingen zij terug naar de eenheid van onderwerp. We voegen hier nog bij, dat de
scenen, welke op de vermelde tafereelen voorgesteld worden, over 't algemeen scenen
zijn, die men voordeelig op het theater kon vertoonen en die er feitelijk vertoond
werden. Dit geldt o.m., van de twee paneelen van Memling, die voorstellen de Passie
(Museum, Turijn), en het Leven der H. Maagd (Pinakotheek, Munchen).
Hoewel de requisieten en het decor veel vollediger en veel ingewikkelder waren,
en ook veel prachtiger, dan men gemeenlijk aangenomen heeft, moet toch de invloed,
die ervan op de kunstenaars kon uitgaan, gering en veeleer schaarsch geweest zijn.
Doch het is voldoende vast te stellen dat aan het decor zooveel zorg besteed werd,
om ons te overtuigen van de diepte van den indruk, dien zulk een tooneel kon maken
op den middeleeuwschen toeschouwer, indruk die veel krachtiger was dan men het
tot nog toe meende. Evengoed als op dit theater der 15de eeuw, vindt men in de
gelijktijdige schilderkunst den hemel voorgesteld als een poort en als een troon en
de hel als een
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drakenmuil; ook binnenkamers worden er langs drie zijden tegelijk open vertoond,
opdat alle blikken er toegang zouden hebben, en eveneens komen er talrijke gordijnen
in te voorschijn, die men naar goeddunken open en toeschuiven kon. Toch is hier
niet te spreken van onbetwistbaren invloed, al evenmin als waar het 't decor in 't
algemeen betreft. Misschien is er een uitzondering te maken voor het licht, dat Jozef
draagt in de meeste schilderijen van de Geboorte en de Aanbidding der Herders.
Inderdaad, dit licht verlicht niets, daar deze gebeurtenissen meestal geschilderd zijn,
alsof zij in klaarlichten dag voorvielen. Het lijkt of men hier te doen heeft met een
herinnering van de tooneelvertooningen, waar dit detail het eenige middel was, naïef
maar onmisbaar, waarover de regisseur beschikte om den toeschouwer te doen
begrijpen, dat deze gebeurtenissen gedurende den nacht plaats grepen. Op de meeste
van die paneelen beschut de H. Jozef de weifelende vlam der kaars met de open hand,
net zooals hij het moet gedaan hebben op het verhoog in open lucht. Dit gebaar, dat
men aardig zal gevonden hebben, zal men weergegeven hebben om de eigenaardigheid
ervan en niet uit technische onmacht, want de schilders waren ervaren genoeg in hun
ambacht om natuurgetrouw een nachteffect weer te geven, reeds vóór de gebroeders
Van Eyck; men zie maar eens de Aanhouding van Christus in den Olijfhof in het
Getijdenboek van Chantilly. Niettemin duurde het nog lang eer Hugo van der Goes
of een met hem verwant meester in het Breviarium Grimani, van deze grove conventie
der kaars in vollen dag, afzag en het waagde de Geboorte te belichten door van het
Jezuskind een lichtbron te maken, die over de omgeving klaarte verspreidde.
Laten wij nu overgaan tot de kleedij. Het schijnt ons aannemelijk dat over het
algemeen de regisseur uit de naastbijgelegen sacristie de schoonste gewaden ontleende
om er God den Vader en de engelen mede uit te dossen. Daar vond hij inderdaad,
zonder de minste onkosten, de rijkste gewaden. Wel doen ons de Nederlandsche
schilderstukken veel gevallen aan de hand van een dergelijk ontleenen van kerkelijke
gewaden voor dezelfde personages, maar zonder verdere bewijzen mag men aan de
geestelijke spelen geen invloed toekennen, die in voldoende mate kan uitgegaan zijn
van de godsdienstige plechtigheden. Men kan niet hetzelfde zeggen van de rol, die
de schilders Jozef laten spelen; zij laten hem verschijnen als een geknakten grijsaard,
schuchter en bespottelijk. Dit was een rol, die de speler op het tooneel naar hartelust
kon aandikken tot groot vermaak van het publiek. De schilder moest dit personage
belangwekkend vinden en zich vermeien in
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de volksche goedrondheid van de tooneelen, waarin Jozef verscheen, en met genoegen
zal hij ze vastgezet hebben op zijn paneelen. Wat de invloed betreft, die op de
schilderkunst uitging van de naaktfiguren van Adam en Eva en andere bijbelsche en
allegorische personages, die als naakt op het tooneel moesten voorgesteld worden,
die invloed moet nietig geweest zijn, tenzij hij een factor was, die meehielp om het
lichaam realistischer weer te geven. Satan verscheen ook eerst ten tooneele, vóór hij
in de schilderkunst afgebeeld werd als een hybridisch wezen, half-draak of slang en
half-vrouw. In dit opzicht weer zijn de teksten uitdrukkelijk. Men mag hier spreken
van invloed of van gelijktijdige ontwikkeling, de overeenkomst is toch de moeite
waard om aangewezen te worden.
Men heeft gemeend aan den invloed van het tooneel de groote artistieke
vernieuwing der kunst op het einde der 14de eeuw te mogen toeschrijven. Wij hebben
er reeds op gewezen dat deze thesis op drijfzand gebouwd is. Dit gezond realisme,
dat de schilderkunst geheel wijzigde en, zooals het zoo snedig gezegd werd door
graaf Paul Durrieu, dat het doek van den achtergrond doorboorde om de gouden
gewaferde achtergronden te vervangen door smaakvolle uitzichten op bebouwde
landschappen en op schilderachtige stadsgezichten; dit realisme, dat de personages
elk een afzonderlijk leven schonk, ze met smaak kon groepeeren, en het geheel
zoodanig kon omgeven met atmosfeer en licht, dat men de illusie kreeg te staan vóór
de natuur zelf; dit realisme kon geenszins de middeleeuwsche tooneelvertooningen
als rechtstreeksche oorzaak hebben. Wie dit beweerde, verspreidde een ergerlijke
dwaling, die onverwijld moest aangeklaagd worden. Leo van Puyvelde heeft zich
tegen deze bewering verzet met een objectiviteit, die alle tegenspraak onmogelijk
maakt. Verschillende factors waren noodig om de schilderkunst de hooge volmaking
te doen bereiken, die nu de voornaamste bekoorlijkheid uitmaakt van de Vlaamsche
werken, waarin men langen tijd de spontane geboorte zag van de moderne
schilderkunst. Onder die factors is het tooneel, op verre na, niet de voornaamste. Wij
hebben gezien, dat het realisme gedeeltelijk zijn oorsprong had in het temperament
zelf der Nederlanders, in den analytischen geest, waardoor dit volk zich onderscheidt
van het Latijnsche ras, dat begaafd is met een synthetischer inzicht; maar voor een
groot deel is dit realisme ook een vrucht van den Vlaamschen voorspoed, die onze
schilders er toe bracht liefdevol en nauwkeurig weer te geven wat hun onder de oogen
viel en wat hun een groot genot in het leven was. Ook de franciscaansche geest was
niet vreemd aan deze voor-
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liefde voor de omringende werkelijkheid. Zoo werd de aanschouwde natuur het ideaal
van onze schilders en deze vloed van realisme, die steeds breeder werd, bevorderde
op zijn beurt de iconographische vernieuwing, maar hij deed dit volstrekt niet alléén.
Waar kwam dan gedeeltelijk die kracht-van-buiten vandaan, die sterk genoeg was
om traditionalisten in Vlaanderen, op het gebied der beeldenleer, te dwingen buiten
den engen slenter te treden en voortaan hun voorkeur te richten naar nieuwe
onderwerpen en nieuwe interpretaties, die verschilden van deze, welke in zwang
waren? Die kracht ging uit van de tooneelvertooningen; dit meenen wij hier
genoegzaam te hebben bewezen. In de geestelijke spelen, en alléén daar, hebben de
schilders de voorstellingen kunnen zien, die hun voorgangers niet afbeelden. Daar
ook hebben zij die nog ongebruikte bizonderheden kunnen oprakelen, die nieuwe
vertolkingen van gangbare thema's, kortom al dat schilderachtige, waarvan de
volksche goedrondheid hen moest bekoren, wanneer zij het in de geestelijke spelen
ten tooneele zagen en waarvan men de aanwezigheid op hun tafereelen niet anders
verklaren kan.
Dank zij Van Puyvelde is de geschiedenis der Nederlandsche schilderkunst met
nieuwe vondsten verrijkt. Voortaan mag men niet meer onbekend zijn met deze
belangrijke bijdrage tot opklaring van de schaduwen, waarin de geboorte van de
Vlaamsche school met de gebroeders Van Eyck nog gehuld is. Zoomin als op eenig
ander gebied mag men in de kunst een ‘génération spontanée’ aannemen. De
realistische visie onzer primitieve schilders noch de iconographische vernieuwing,
die wij in hun werk te voorschijn zien komen, waren tot nog toe moeilijk te verklaren.
Er is nu een nieuwe stap gedaan, een uitgestrekte stap. Toch is het onderwerp niet
uitgeput. Van Puyvelde heeft bewezen wat hij bewijzen wou. Zoo het ontstaan van
het realisme nog steeds onvoldoende verklaard is, toch heeft de schrijver op zijn
minst aangeloond dat de invloed van het tooneel, die door Mâle als overwegend werd
voorgesteld, in dat opzicht zooveel als nietig is. De invloed der geestelijke spelen
liet zich alleen gelden op de iconographische vernieuwing en daar was hij belangrijk.
Noch de ontleeningen aan de Italianen, noch de verhalen van de godvruchtige boeken,
noch de argelooze teekeningen hebben in dit opzicht een sterk merkbaren invloed
gehad op de kunst der Nederlanden. Hier heeft vooral het theater gewerkt door
suggestie. Wij hebben nagegaan hoe dit gebeurde. Andere zijden van dit problema
blijven nog in 't duister. De schrijver, dien wij tot hiertoe gevolgd hebben, schijnt
bizonder begaafd om ze eens te belichten.
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De geestelijke spelen werden ontleend aan de Schrift of aan de Levens der heiligen.
Er waren mysteriespelen en mirakelspelen. Van Puyvelde bepaalde zich grootendeels
bij de eerste soort, die verre uit het talrijkst en belangrijkst is. Men moest nu nog de
mirakels en heiligenlegenden ontleden, die, evenals de mysteriespelen, door de
godvruchtige broederschappen en de ambachten ten tooneele gebracht werden. ‘De
leden der broederschappen speelden dikwijls zelf de geschiedenis van hun patroon;
dit was, dachten zij, de beste en de verdienstelijkste wijze om hem te vereeren(1).’ De
spelen, waarin een heilige de hoofdrol had, werden gewoonlijk vertoond op het
patroonsfeest, binnen of dichtbij de kerk, die er den naam van droeg, en die
vertooningen waren zoo talrijk en zoo afwisselend, dat men den heelen kalender zou
moeten afschrijven om ze op te sommen. Laten wij hier echter bijvoegen dat dit
slechts geldt voor de 16de eeuw, daar de mirakelspelen vóór dit tijdperk zeer zeldzaam
waren. En nu vindt men insgelijks in de Nederlandsche schilder- en beeldhouwkunst
van het begin der 16de eeuw, twee soorten onderwerpen: de tafereelen uit het leven
en de passie van Jezus en van de H. Maagd en die uit het leven van de heiligen. Het
moet dus geenszins verwonderen, dat men in een gebeeldhouwd of geschilderd
altaarstuk, dat episoden voorstelt uit het leven van een heilige, een getrouwe weergave
vindt van de tooneelordonnantie van een mirakelspel, dat vertoond werd ter eere van
dien heilige, met medewerking misschien van de kunstenaars, waarvan het werk aan
ons oordeel onderworpen is. In 1456 werd te Lier een stuk gespeeld door de gesellen
van de logiën, d.i. de steenhouwers, metselaars en timmerlieden, die aan de kerk
aldaar werkzaam waren. En wij weten dat die ambachtslieden, te zamen met de
beeldhouwers, één broederschap uitmaakten, het broederschap der vier gekroonden,
waartoe behoorde, althans in België, alwie den hamer hanteerde(2).
Niet zonder reden heeft dus Jacques Mesnil - en we stellen er prijs op het met hem
eens te zijn - gewezen op den overgrooten invloed, die op de beeldhouwers van de
houten altaarstukken uitgeoefend werd door het tooneel, dat de achtereenvolgende
episoden van het drama in naast elkaar geplaatste decors voorstelde; des te meer daar
noodzakelijkerwijze deze beeldsnijders, meer nog dan schilders, verplicht waren al
de voorvallen der geschiedenis in talrijke groepen in te deelen. Misschien zag Jacques
Mesnil ten onrechte in de gebrekkige en zeer conventioneele perspectief der
gebeeldhouwde groepen,

(1) E. Mâle, a.w., p. 185.
(2) Em. Neeffs, Histoire de la Peinture et de la Sculpture à Malines, Vol. I, p. 9.
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welke tegen elkaar aangeplakt zijn op gebouwen of schilderachtige achtergronden,
een invloed van een systeem van coulisse-decors, die op het middeleeuwsche tooneel
niet in gebruik waren. Maar dit detail daargelaten, blijven zijn opmerkingen over de
altaartafels in den vorm van poppenkasten toch zeer gegrond. Wat de mirakelspelen
betreft, blijven er uit een vergelijkende studie van de zeldzame teksten en de
desbetreffende schilderijen en beeldhouwwerken, nog wel bewijzen van invloed op
te sporen, zooals Van Puyvelde er heeft kunnen ontdekken in de mysteries in verband
met de schilderkunst.
Indien de gebeeldhouwde altaarstukken, waarin het leven van heiligen wordt
verhaald, betrekkelijk zeldzaam zijn en gemeenlijk van zeer laten datum, dan is dit
niet altijd het geval met de geschilderde luiken. En dit is begrijpelijk. De kerkelijke
gemeente of de schenker, die een gebeeldhouwd altaarstuk bestelde, vond in de
werkhuizen reeds op voorhand gereed gemaakte werken of althans modellen van de
verschillende groepen, die passen konden in een bepaald altaarstuk. Daardoor was
de uitvoering gemakkelijk en de verkoopprijs aanmerkelijk laag. Op nauwkeurig
aangemeten luiken konden dan geschilderd worden de onderwerpen, die de kooper
verkoos, onderwerpen, die een aanvulling waren voor de passietafereelen of meestal
episoden uit het leven van den heilige, die vereerd werd in de kerk, waarvoor het
altaarstuk bestemd was. Vooral in die geschilderde luiken, nog te weinig bekend en
te zeer misprezen, zal men den belangrijken invloed moeten opspeuren van het tooneel
op de kunstenaars, die geheel nieuwe onderwerpen moesten behandelen. Inderdaad,
de overlevering bleef veel meer te kort voor deze onderwerpen dan voor de gewone
scenen uit de passie van den Zaligmaker. Het grootste aantal van die geschilderde
luiken en de enkele schilderijen met heiligenlegenden dagteekenen weliswaar, evenals
de gebeeldhouwde altaarstukken, uit het einde van de 15de en het begin van de 16de
eeuw. Er is nog ernstig studie van te maken; de geleerden hebben eenigszins dit
tijdperk veronachtzaamd om zich meer uitsluitend te wijden aan onze eigenlijke
primitieven en onze grootmeesters van het quattrocento. Deze studie is er niet te
minder belangwekkend om, en er zijn verrassende vondsten te doen. Daar ligt nog
een heel veld braak voor hen, die de middeleeuwsche Vlaamsche letterkunde kennen,
en hij, die het zal ondernemen om dit nog duistere deel van de geschiedenis der
Vlaamsche schilderen beeldhouwkunst te belichten, zal, evenals Leo van Puyvelde,
den warmen dank verdienen van allen, die belang stellen in de problema's van de
kunstgeschiedenis.
CAMILLE POUPEYE.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Den Haag.
Tentoonstelling van klein-plastiek bij d'Audretsch.
De vereeniging ‘Kunst aan Allen’ heeft gemeend nogmaals een tentoonstelling van
beeldhouwwerken te moeten houden, om de aandacht te vestigen op een tak van
kunst, die in ons land nog lang niet genoeg gewaardeerd wordt. Wij schreven
nogmaals, omdat in 1912, in deze zelfde zalen, een expositie werd gegeven van
Hollandsche beeldhouwkunst. Deze droeg wel een anderen titel, maar in wezen was
zij toch wel ongeveer gelijk aan de tegenwoordige. Want wat onze beeldhouwers
maken behoort grootendeels tot de klein-plastiek, daar opdrachten tot het maken van
levensgroote beelden, om zoo te zeggen, niet voorkomen.
Een vergelijking tusschen beide exposities valt niet ten voordeele uit van de laatste.
Wel geeft deze een vrij goed beeld van wat er in deze kunst voor stroomingen bestaan,
hoe er gedacht en gewerkt wordt, maar het aantal deelnemers is veel kleiner dan dat,
hetwelk in de zalen, toen nog aan Biesing behoorende, exposeerde.
Als we eens nagaan wie er alzoo hadden kunnen inzenden, dan komen we tot de
conclusie dat ongeveer de helft ontbreekt, waaronder Pier Pander, Tjipke Visser, zoo
uitnemend op de vorige vertegenwoordigd, Rachel van Dantzig, Georgine Schwartze,
Jacobs, Bronner, Jeltsema, Falise Odé en Dea Meeter.
Tegenover het gebrek der onvolledigheid staat de groote zorg, waarmee de
catalogus voor deze tentoonstelling werd geredigeerd. De Commissie voor de
beeldende Kunsten heeft daar alle eer van. De werken zijn met data aangegeven, een
massa reproducties verhoogt zeer het doelmatige van dezen catalogus, die voor later
een prettig document zal zijn.
De realistische richting is vertegenwoordigd door Van Wijk, Dupuis en Hesselink,
de decoratieve, ornamentale, stileerende, door Altorf, wiens ebbenhouten prediker,
met den extatischen blik ten hemel, wel een zeer sterke impressie maakt. Dit beeld
bewijst dat deze klein-plastieker bij uitnemendheid groot in het kleine kan zijn.
Verder behoort tot deze categorie H. Krop en Th. van Reijn, twee nieuwelingen,
waarvan de eerste een beeldje ‘Honger’ inzond vol mysterie en de tweede, figuurtjes
in zwavel, van geen al te aangename kleur.
Mendes da Costa staat met zijn monumentale opvatting dichter bij deze groep dan
bij de eerstgenoemde realisten.
Wel is ook hij realist, maar geen impressionistisch kunstenaar, die de toevalligheden
geeft, maar een die deze voorbij ziende, tot de kern der dingen weet door te dringen.
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We denken hier aan zijn sterk zelfportret, dat een en al lachen werd, aan de groote
‘Havik’ met de streng gestileerde veerendos, die aan een Boeddhistische Garuda
doet denken.
Japansche, Egyptische en Boeddhistische kunst heeft op de modernen zeer sterken
invloed gehad. De Japanners leidden Altorf bij het snijden in ivoor en in hout. De
Egyptenaren Mej. Van Hall bij het zoeken naar grootheid en rust.
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Nog waren er werken van Mej. Carbasius, te veel nog een leerling van Toon Dupuis;
van Vreugde, die een poezelig lief naakt zond, heel knap in hout gesneden, van Mej.
Vaillant, een hand en een masker, Socrates genaamd, dat eigenaardig afgesneden,
een goede natuurstudie is. Verder stelde Van der Hoef eenige medailles ten toon, die
zijne kleine figuurtjes niet kunnen doen vergeten, terwijl Zijl in zijn ‘Bizon’ de
impressionisten zeer nabij staat.

Ledententoonstelling in Pulchri Studio.
De belangstelling wordt op de tentoonstellingen van dit genootschap in den laatsten
tijd hoofdzakelijk opgewekt, door wat op het gebied van stilleven en het
portretschilderen is gepresteerd.
Dit was vroeger niet het geval, toen de exposities de weerspiegeling konden worden
genoemd van de Haagsche school.
Het landschap heeft er zijn schoonen tijd en zijn groote vertolkers gehad. Thans
is het op enkele uitzonderingen na tot een herhalen van gekende opvattingen gekomen,
en heeft daardoor de interesse verloren, die het vroeger zoo ruimschoots en zoo
terecht ten deel viel.
Het portret en het stilleven waren verwaarloosd. Geen wonder dat nu aan beide
meer aandacht wordt geschonken. Walter Vaes, Mevr. Bisschop Robertson, Anna
Abrahams, zij zonden op deze tentoonstelling stillevens, waarin de moderne geest,
de kleurlievende en atmospheerbeminnende zich aansluit bij de meer contemplatieve,
die uit de oude stillevens spreekt.
Oldewelt staat al heel dicht bij het werk onzer oude meesters in zijn boekenstilleven,
waar de stofuitdrukking, de kracht der oude stillevens, samengaat met een teerheid,
die van modernen aard is.
Arps en Haaxman zijn de ziellooze, zielige vertolkers van de nature-morte, die,
zonder eenig schilderstalent, de voorwerpen tot doode dingen maken, waaraan al het
wezentlijke ontbreekt.
Portretten zonden: Vaes, het bekende fijne van Mevr. De Stuers, dat we vroeger
op een tentoonstelling zijner werken bij Kleykamp reeds zagen; Floor Arntzenius,
een mannenbeeltenis, die bij een lichtelijk virtuose schildering een diepe kleur bezit;
Buisman, dat van een dame op leeftijd, aangenaam van aspect door een fijne grijze
harmonie en Mension, die heel trouwhartig de effigie van zijn moeder, zonder eenige
vermooiing, zoo eenvoudig mogelijk schilderde.
Over de andere inzendingen kunnen we kort zijn. Daaronder valt te memoreeren:
een liggend naakt van Haverman, stijlvol behandeld; een havengezicht van Wolter,
ruig en krachtig geborsteld; het ‘Atelierbezoek’ van R. Ives Browne, waarin deze
schilder gelukkig eens weer goed voor den dag komt; de wat ijle Oost-Indische kers
van Frans Oerder, het gloedvolle stilleven van M. Schildt en de vijver van G. Windt,
waaruit een fijn gevoel spreekt.
De inzending van Jan Hingman, een interieur met staand figuur, zeer oneigenlijk
‘De groene gemberpot’ genoemd, een ‘Winter’ van P. de Regt, en het ‘Boerenerf’
van Mej. Anna Lehman, bezitten elk iets eigens.
G.D. GRATAMA.
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Londen
Werk van Belgische kunstenaars. In Messrs. Knoedler's Galleries.
Na de min of meer officieele en gemengde tentoonstellingen van Belgische kunst te
Londen en in andere Engelsche steden gehouden, brengt ons deze tentoonstelling in
‘besloten’ en uitgelezen gezelschap. Slechts zes kunstenaars zijn er vertegenwoordigd.
Alb. Baertsoen heeft er twee importante werken van vóór den oorlog: Weerschijn
op het water, bij avond, en Schemering te Gent, - en één tijdens de ballingschap
uitgevoerd: de Theems bij winter. Dit laatste interesseert ons natuurlijk bijzonder als
een document van de wijze waarop een Vlaming Londen ziet en interpreteert: we
raken hier een nieuwe phase in de Vlaamsche kunstgeschiedenis... Het stuk vertoont
eenige besneeuwde vrachtschuiten, dobberend langs de kade; in de verte den overkant
der rivier, wegdoezelend in rook en in dikken, gelen mist; geen enkele figuur
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verlevendigt dit doodsche tooneel, waaruit een sombere, gedrukte stemming spreekt.
Vol levendigheid daarentegen is het forsche, sympathieke werk van Mej. Alice
Ronner, welke, zooals wij het vroeger reeds opmerkten, een heel nieuwen weg is
uitgegaan. Haar ‘verslenste Rozen’ in een glazen bol, uitlossend tegen een lichten,
bonten achtergrond, is een wonder van stofuitdrukking.
André Cluysenaar vertoonde een aantal in Engeland uitgevoerde portretten, waarin
zijn streven naar breede behandeling en tevens naar elegantie tot uiting komt; het is
knap werk, hoewel de schildering niet steeds boven de materie uitkomt.
Wat Van Rysselberghe en Khnopff hier vertoonden, was reeds van andere
tentoonstellingen bekend. Ook zag men met genoegen het voortreffelijke werk van
Victor Rousseau terug, dat onlangs in dit tijdschrift uitvoerig behandeld werd.
B.

Rotterdam
Kunsthandel ‘De Protector’
Bij de rij goede tentoonstellingen door dezen kunsthandel bij voortduring gehouden,
sluit deze van Maurice Sys gevoegelijk aan. Er is in den Rotterdamschen kunsthandel
een keuze gedaan uit het vele, te vele werk, 't welk de tentoonstelling in Den
Haag(zalen d'Audretsch) omvatte. Enkele rijpe en beduidende schilderijen zijn daaruit
genomen en in Rotterdam bijeen opgesteld. Zoo maakt dan deze tentoonstelling een
rustiger en ook veel gunstiger indruk dan de Haagsche. Het overzetveer in Baerle
vind ik met genoegen terug. Het is een schilderij, waarin de schilder zich eens wat
langer verdiepte, tot hij den buitenkant van 't schilderij voorbij, het innerlijk ervan
vond, dat, wat verder tot hem sprak, in de uiterlijke teekenen van lijn en kleur. De
ge voelsoverdracht, die men stemming kan heeten, ondergaat de beschouwer voor
dit doek. De verlatenheid van een klein dorp in sneeuw, de neerdrukkendheid van
de dorpsche stilte in 't late namiddaguur en de zwijgzaamheid van de dorpsche
menschen: het is het innerlijke stemmingsbeeld door sobere lijnen en ingetogen
kleuren tot ons nader gebracht. De sterke stemming, die de schilder ervoer, heeft
vastheid gegeven aan zijn vertolking. En zoo keert dit merkwaardig bij dezen schilder
terug als in een onvermijdelijk verband: een inhoud, die wat gevoelsdiepte betreft,
evenredig is aan zijn uitspraak.
Blij en licht als forsch beeld van gedijend leven zag de schilder het Vlaamsche
paard, dat tegen de zon in gezien als een rand van licht rond 't lijf heeft staan. Hier
is een teekening in pastel, een materiaal om mee te werken, waarin Maurice Sys met
deze proeve geducht thuis blijkt. Een avond op de Leie, een frisch van zeewind
doorwaaid havengezicht is voorts bij het verdienstelijke werk te noemen.

Kunstzaal Oldenzeel.
De tijd, dien we beleven, heeft moed gevend gewerkt op de energie van den schilder
J.C. Heyberg. Deze blijkt namelijk een twaalftal jaren geleden ongeveer, een aantal
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militaire schetsen en schilderijen, ontleend aan het leven in de kazerne, te hebben
vervaardigd, die hij nu, in dezen militairen tijd, heeft voor den dag gehaald. Een oud
type uniform komt er nog op deze doeken voor en waarschijnlijk zullen nog wel
meer bijzonderheden in deze werken den militair onderlegden verouderd toeschijnen.
Zijn soldatenstukken gewoonlijk weinig in trek, nu vallen ze, krachtens den tijd dien
we beleven, wat meer in den smaak. Toch is er wel degelijk aan verscheidene proeven
van deze kunst een kant van schilderachtige belangrijkheid, die een belangstelling
in dit werk als zoodanig wel eenigszins kan rechtvaardigen. Wanneer de schilder in
het palet der Haagsche school vervalt (bijv.: St. Nicolaasavond) is hij niet op dreef
doch tot gelukkige uiting van een frisch eigen palet komt hij in een werk als ‘Het
nummeren van soldatengoed’. Zoo is er nog wel hier en daar een staal van een
verdienstelijke kleur te zien, van bepaalde inleving in het onderwerp.
ALBERTINE DRAAYER-DE HAAS.
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Pieter Aertsz en Joachim Beuckelaer
BIJ gelegenheid der plaatsing in den gevel van het Stedelijk Museum te Amsterdam
van het Pieter Aertsz-beeld, vervaardigd door den jongen beeldhouwer Th. van Reyn,
werd er in de Rijks Academie een tentoonstelling gehouden van dezen belangrijken
zestiend'-eeuwschen Vlaamsch-Hollandschen meester en zijn leerling Joachim
Beuckelaer. Die tentoonstelling was aan uitgebreidheid nog al bescheiden. Het was
de ijlingsche uitvoering van een vrijwel plotseling opgekomen plan, terwijl ook,
onder de tegenwoordige omstandigheden, er geen ruime en uitgelezen collectie te
verwachten was. Intusschen werd er met inzendingen van binnen de grenzen,
toegevoegd aan de belangrijke schilderijen uit het Rijksmuseum, toch nog een
presentabele en ook leerzame tentoonstelling samengesteld.
Zoo konden we, vooral ook door de inzendingen van den schilder Tholen en den
heer Splinter, onze kennis aan Pieter Aertsz weer eens verlevendigen, terwijl er tevens
gelegenheid was tot een vergelijkende studie van twee schilders, die in hun werken
toch een bedriegelijke overeenkomst toonen. Slechts zelden heeft Pieter Aertsz zijn
werken met het bekende karakteristieke monogram geteekend. Soms valt de afkomst
documenteel vast te stellen. Daarbij toont hij zich in zijn werk nog al eens ongelijk;
sommige stukken zijn alleen te waardeeren om de stilleven-gedeelten. De
minderwaardigheid der figuren is dan echter nog geen reden voor een toeschrijving
aan Beuckelaer, gelijk wel eens geschiedt; dit lijkt me een onderschatting van dezen
in het figuur toch zeker bekwamen meester. Eerder zou het mogelijk zijn te achten,
dat het schilderwerk door een der zoons van Pieter Aertsz, Aert of Pieter - de laatste
vooral - werd voltooid.
Pieter Aertsz is in de opkomst der oud-hollandsche school niet alleen een zeer
belangrijke verschijning, hij is ook een aantrekkelijk schilder. Zijn kunst doet
opmerken een mengeling van het eigen-
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dommelijke der noordelijke en der zuidelijke Nederlanden bij de geleidelijke
opstreving van een zelfstandige macht, die in de zeventiende eeuw eerst volkomen
zou uitgroeien. Zijn werk is zeer karakteristiek voor den tijd, dat het hollandsch
nationalisme zich begon af te scheiden van het vlaamsche, maar hiermee toch nog
ten nauwste verband hield.
(Lucas van Leyden misschien alleen, mocht in sommige zijner werken, reeds op
speciaal-hollandsche schilderkwaliteiten wijzen - zie de Kerkprediking in het
Rijksmuseum). Bij Pieter Aertsz is die gemeenschap nog zeer voelbaar, al moet dan
ook zijn twintigjarig verblijf in Antwerpen - nadat hij in zijn geboortestad Amsterdam
zijn eersten leertijd had doorgemaakt bij Allaert Claesz - daarbij in rekening worden
gebracht. Want ook voor dien tijd is zijn werk voor een hollandsch schilder nog
bijzonder kleurig en zelfs bij den Boeren Breughel laat zich eerder een hollandsch
tonaliteitsgevoel waarnemen. Zijn vermoedelijk verblijf in Italië heeft mede tot de
vorming van zijn kunst bijgedragen; het kan soms schijnen dat het koloriet der
Venetianen hem onder bekoring heeft gebracht. Toch ook, in de wending van zijn
figuren, in zijn neiging om de vormen breed en massaal te belijnen, is het merkbaar,
dat de grootmeesters van de teekening, daarginds, invloed op zijn ontwikkeling
hadden. Zijn menschbeelden hebben soms een statuarische houding (als de
keukenmeid uit het Brusselsch Museum) en wijzen op een streven naar stijlvolle
uitbeelding. In dien zin waardeerde hem ook zeker wel Carel van Mander waar hij
van zijn figuren zegt: dat ‘zij meesterlijck en manlijck (zijn) aenghetast, de naeckten
en anders veel ten eersten op de teyckeninghe opgedaen wesende, en soo aendachtich,
dat het van verre (gelijck het uyt der ooghe most staen) hadde eenen uytnemenden
grooten welstandt.’
Zoo blijkt dus ook Pieter Aertsz in de klassisistische strooming van zijn tijd, toen
zoovelen in diep ontzag opzagen tegen de geroemde voorbeelden uit het zuiden, te
zijn opgenomen. Waar echter de persoonlijkheid van anderen zwichtte onder het
ambitieuze naijveren van de Italiaansche voorbeelden, bewerkten deze bij Pieter
Aertsz een vruchtbare verruiming. En dat hij zijn zelfstandigheid behouden kon,
toont hij in de opvatting en de uitvoering van gewijde onderwerpen, die hij in opdracht
van kerken en kloosters herhaaldelijk te behandelen kreeg(1). Wel is hij daar nog aan
traditioneele eischen gebonden, maar er doet zich toch uit kennen de vrijheid van
een schilder, die in zijn

(1) Door de beeldstormers zijn er verschillende dezer werken van Pieter Aertsz geheel of
gedeeltelijk vernietigd en de meester zou daarover op het eind van zijn leven zoozeer gedrukt
zijn geweest, dat hij zijn werklust erdoor verloor.
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kunst getuigt van eigen ervaringen en van een eigen kijk op het hem omringende
leven. De typen van zijn heilige-figuren mogen dan al niet geheel vreemd zijn aan
zekere conventioneele vormen, ze zijn althans waargenomen uit het dagelijksch
verkeer met de menschen. Van beteekenis is daarbij de blijkbare voorliefde die hij,
bij de herhaaldelijke behandeling van het onderwerp der geboorte van Christus, heeft
voor een toch ondergeschikt deel der voorstelling: de os, die het Jesuskind in den
kouden stal met zijn adem verwarmen moest. Men zou meenen, dat Pieter Aertsz
met dat resultaat van een nauwlettende en liefdevolle studie der werkelijkheid nog
al ingenomen was, want telkens weer brengt hij dien kop in zijn werken aan. Die op
het fragment uit het Rijksmuseum is algemeen bekend en het dacht me tot nu toe in
zijn treffelijke natuurgetrouwheid het oorspronkelijke van de vele replieken. Maar
daar was verrassend op deze tentoonstelling, in het schilderij van den heer Splinter,
een evenbeeld van die dierstudie, die ik in verschillende opzichten wellicht nog den
voorrang zou toekennen. Van dezelfde milde schildering was deze van een nog
teederder verzorging, met fijner oplettendheid doorgevoerd.

PIETER AERTSZ: De Geboorte van Christus.
(Eigendom van den Heer W.B. Tholen).
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De werkelijkszin, die zich hier zoo nadrukkelijk openbaart, kon echter vrijuit tot
ontspanning raken in de schilderijen met profane onderwerpen en vooral in zijn
zoogenaamde keukenstukken, waar een ruime uitstalling van ooft, geslacht, gevogelte
etc. het hoofddeel der compositie uitmaakt. Bij de figuurstukken valt op te merken,
dat dezelfde menschtypen herhaaldelijk er op voorkomen, alsof hij zich daarbij steeds
bediend had van enkele vaste modellen. De voorstellingen uit het gemeene leven
waren mogelijk dezen zestiend'eeuwer - gelijk anderen uit dien overgangstijd tot het
naturalisme - reeds belangwekkend genoeg om het tafereel en de handeling,
rechtstreeksch uit de werkelijkheid overgenomen. Zij genoten er hunne vrijheid van
keus en opvatting aan, en daardoor alleen was hunne kunst reeds leefkrachtig. Maar
toch nog anders was het bij die keukenstukken, of wel de voorstellingen van
verkooplokalen, waar een geheel nieuw veld van studie en waarneming voor den
schilder open lag. Hier kon hij zich zetten tot een regelrechte en onverdeelde navolging
der werkelijkheid. En hij was niet de eenige, die met gretigheid dit onaanzienlijk
gegeven tot het hoofdmotief voor een schilderij koos, waarbij hij, als voor de leus,
meestal in den achtergrond een tafereel aanbrengt, betrekking hebbend op de gewijde
boeken, veelal de arme Lazarus of de bruiloft van Canaän. Want in dien tijd waren
er anderen, die dergelijke omvangrijke en ingewikkelde stillevenstukken
componeerden, als Beuckelaer, Pieter de Ryck, Goemaere en in Duitschland Ludwig
Tom Ring.
Van hoeveel belang dat nieuwe genre tot een positieven grondslag bij de vorming
van een schilder werd geacht - en teekenend ook voor een kentering in de
geestesrichting - kan ons duidelijk zijn uit hetgeen Carel van Mander zegt over den
leergang van Beuckelaer bij Pieter Aertsz te Antwerpen: ‘in zyn aenvanghen con hy
qualyk tot het wel verwen oft coloreren ghecomen, tot dat hem Pier zijn oom
gewennen liet alle dinghen nae 't leven te schilderen, als vruchten, fruyten, vleys,
voghelen, visschen en derghelijke dinghen.’ Het groote stuk in het Rijksmuseum,
schier opgepropt met al ‘derghelijke dinghen’, en de verkoopster erbij op
levensgrootte, is een treffend staal van Beuckelaers' kloek en deugdelijk talent.
Maar hoe veelverscheiden die opstapeling van koopwaar zij (volgens overlevering
kwam de lastgever van een dergelijk stuk onder den arbeid telkens weer aandragen
met nieuwen voorraad om den overvloed te verhoogen) is er nergens een spoor van
vermoeienis of lusteloosheid in de uitvoering van het zéér bewerkelijke sujet te
vinden.
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PIETER AERTSZ: De Geboorte van Christus.
(Eigendom van Jhr. F. van Splinter, Kasteel Nieuwenbroeck, te Beesd, Limburg).
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Ieder onderdeel werd op zich zelf met gelijke liefdevolle aandacht waargenomen en
geestkrachtig geschilderd.
Beuckelaer had een goede school bij Pieter Aertsz, maar toch ook weer gaf deze
aan zijn neef en leerling iets terug van wat hij zelf door zijn langdurig verblijf in
Vlaanderen aan ruimte en kloekheid in zijn werk zal gewonnen hebben, zoodat hij
werd gelijk van Mander zei: ‘de aldervasten meester in zijn verwe vermenghen oft
temperen die men oyt heeft ghevonden.’ Maar uit deze kwalificatie is, dunkt me,
ook wel het verschil aan te duiden bij de twee meesters, die zooveel overeenkomst
hebben, buiten hun gelijke keus van onderwerp: in den stijl der vormuitbeelding en
in den kleurzin. Het is het verschil, dat later veel sterker den noordelijken tegen den
zuidelijk-nederlandschen kunstaard karakteriseeren zal.
Is de Hollander geneigd tot een meer indringende en nauw-lettende aanschouwing
der realiteit, de aandacht van den Vlaming is eerder gericht op de uiterlijke werking,
waarbij de waarde van de kleur bovenal als een opsierende eigenschap van de gedaante
der dingen begrepen wordt. Bij dezen blinkt alles naar buiten uit, de Hollander zoekt
eerder in zijn voorstellingen natuurgetrouwheid dan fraaiheid. Bij den eerste kan dit
worden tot het kleine beturen, of wel tot een vulgaire verbeelding, bij den laatste tot
een achteloos langs de dingen heenzien en een pronkende vertooning. Zoo kan
Beuckelaer soms bont en rauw van kleur zijn en in zijn vormduiding bot. Pieter
Aertsz daarentegen wordt soms al te zwaar, te zwartig vooral in de schaduwen (als
in de Eierdans) en te onmatig in zijn accentueeren van het karakter der vormen.
Daarin moet het onderscheid wel tusschen deze beide schilders gezocht worden, al
is het bij zoo sterke overeenkomst veelal moeielijk te vinden.
In 't algemeen kan gezegd worden, dat bij Pieter Aertsz de uitbeelding
zwaarwichtiger is, of meer doorwrocht. Zijn plastische uitdrukking is sterker; hij
werkt meer op relief. De kleur is meer verzat uit een voller en vetter schildering; de
stofuitdrukking werd in zijn werken straffer doorgevoerd. Het naturalisme heeft in
zijn kunst, als 't ware, meer vleesch en been. Hij laat in zijn werk reeds vóórvoelen
de deugdelijke kwaliteiten der latere Hollandsche schilderkunst, die tot in onzen tijd
zelfs bij een Albert Neuhuys nog uitblinken.
Op deze tentoonstelling waren enkele, bij de menigte nog vrijwel onbekende
werken, die Pieter Aertsz op zijn werkelijke waarde deden schatten, als twee
voorstellingen van de Aanbidding der Herders, 't een in eigendom van Tholen, 't
andere uit de collectie Splinter. 't Laatst
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vooral met compleeter compositie en rijker aspect, was er boeiend.
De opstelling van 't tafereel, de algemeene vormopvatting, en vooral die
Breugheliaansche vrouwekop in den achtergrond, wijzen op zijn langdurig verblijf
in Vlaanderen. De gedegene schildering en de intensiteit van sommige gloedrijke
kleuren, afwisselend met de fijne spelingen van een neutralen toonaard, lieten den
Hollandschen aard bij dezen schilder uit de 16de eeuw, zij 't niet zoo nadrukkelijk als
bij Lucas von Leyden - toch reeds onderkennen.
Pieter Aertsz kan gelden voor een wegbereider van het later zoo welig opbloeiende
stilleven. Niet in specialen zin echter. Dat genre was bij hem eerder middel nog dan
doel. Uit de kracht en de zelfstandigheid van zijn kunstenaarswezen en levend in een
‘Sturm und Drangperiode’, beteekende zijn zin voor het uitbeelden van wat tot nu
toe als onbeduidend werd geacht, een breken met een geestesrichting, die slechts uit
de overlevering nog bestond, en tevens een verzet tegen leerstellige begrippen om
zich heen, die de kunstontwikkeling met voorgeschreven wetten dreigden te beknellen.
Met zijn struische en gezonde kwaliteiten als schilder, vermocht hij dus in zijn
profane voorstellingen - veelal uit den stand van neringdoenden en boeren - uit een
lang verleden tijdperk ons beter na te laten dan een kennis der zeden en gebruiken.
Zooals we Holland menschelijk voelen leven in de 17de eeuw, als een ons vertrouwde
wereldkring, in de schilderijen van Pieter de Hoogh, Jan Steen en zooveel anderen,
zoo kunnen we ons ook nog hartelijk verplaatsen in die triviale voorstellingen van
Pieter Aertsz, een eeuw vroeger in de geschiedenis van dezelfde familie. En aldus
is hij voor ons, gelijk ik straks zei, ook een aantrekkelijk schilder.
W. STEENHOFF.

Onze Kunst. Jaargang 15

183

Twee Belgische houtgraveurs te Londen
I. Albert Delstanche
TOEN België werd overrompeld, was Albert Delstanche mooie prentjes van de
Vlaamsche kust aan het snijden. Een kostbaar werk: de illustratie van Verhaeren's
Guirlandes des Dunes werd hiermede onderbroken. In de overijling der vlucht, kon
hij slechts enkele proefdrukjes zijner platen medenemen.
Deze prenten munten uit door de hoedanigheden die men van een
gedichten-illustrator verwachten mag. Deze heeft een heel andere taak dan een
illustrator van romans of novellen. Het gedicht draagt alle klanken en teekenen van
schoonheid in zich. De verluchting welke men er bij voegt, wordt valsch, indien zij
uitgroeit boven de personaliteit van den dichter. De illustratie vergezelt den tekst,
maar mag dien niet completeeren. Zij behoeft niets aan de beteekenis van het
geschrevene toe te voegen, zooals voor ander letterkundig werk wel eens wordt
gevergd.
De Guirlande des Dunes, door Delstanche geïllustreerd, is een volkomen
harmonisch boek. Op alle bladzijden wordt de stemming gedragen. Waar men leest
dat ‘le moulin fait sa croix de haut en bas sur le village’ ziet men den ouden molen,
oprijzend tegen een woelige lucht, boven de lage hutjes. ‘Au Cimetière’ wordt
geïllustreerd door een kruisbeeld, dat evenals de plaat der ‘Bouges’ aan de
traditioneele houtsneetechniek herinnert.
Bij de andere platen valt het procédé te nauwer nood te onderkennen. ‘Les Tours
aux bords des Mers’ en de zooeven vermelde molen doen veeleer denken aan zekere
penteekeningen. Ik bedoel teekeningen uit den tijd toen die een.... huiselijk karakter
droegen. Men denke daarbij aan de vlugge krabbels die onze vaders of grootvaders
met een gewone schrijfpen op 't eerste 't beste stukje papier
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zetten. In deze platen, evenals in die der Little Towns of Flanders, waarover wij
verder zullen spreken, vindt men dezelfde vlugge, in éenzelfde richting loopende
streepjes, met andere daarover heen gekruist. Eigenlijk zouden moderne houtgraveurs
niet heelemaal voldaan zijn door deze werkwijze, welke niet met hun opvattingen
strookt. Maar met meer voldoening zullen zij andere bladzijden van hetzelfde boek
beschouwen. Hier geene halftonen meer, verkregen door het schrappen met de stift
op het hout. Enkel volle en open partijen; de druk is dan naar het Japansche procédé
uitgevoerd. ‘Le Ramasseur d'épaves’ (4 kleuren) is een verrukkelijke proeve van dit
procédé.

ALB. DELSTANCHE: ‘Le Saule’.
Houtsnede (verkleind) voor La Guirlandes des Dunes, van Emile Verhaeren. (Uitgave der ‘Cinquante’).

In een Kalender voor 1913 had Delstanche een dergelijke werkwijze toegepast.
Het zijn vijf platen, op linoleum gesneden. De omtrekken en kleurmassa's zonder
hachuren, vormen aantrekkelijke, frissche
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ALB. DELSTANCHE: ‘Au Cimetière’.
Houtsnede voor La Guirlandes des Dunes van Emile Verhaeren. (Uitgave der ‘Cinquante’).
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figuren, die in België overigens veel succes hadden. De eerste plaat bevat de kalender,
met bloemen en vruchten omlijst. Vier andere bladzijden verbeelden de jaargetijden.
De frissche, heldere kleuren zijn die van den aquarellist. Het drukken dezer prenten
in kleur moet den kunstenaar een genot zijn; zij zijn ons een kostbaar bezit.

ALB. DELSTANCHE: Schets in O.-I. Inkt.

Alvorens zich op de houtsnede toe te leggen, had Delstanche op koper gegraveerd.
En nog vroeger had hij een heel anderen werkkring gehad: hij was advocaat geweest,
en later assistent aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Maar een onweerstaanbare
drang voert hem tot de kunst. Na zes jaren dienst, op het oogenblik dat hij
hulpconservator zou genoemd worden, verlaat hij de Bibliotheek, om zich aan de
gravuur te wijden.
Van dien tijd af heeft Delstanche zeer veel gewerkt. 's Winters verblijft hij te
Brussel; 's zomers op ‘Mariahuis’, een landsche woning te Oudenburg bij Oostende.
Daar arbeidde hij ijverig, in gezelschap van den uitstekenden schilder Jan van den
Eeckhoudt. Daar voerde hij ook de reeks groote etsen uit, direct naar de natuur gedaan,
welke door alle kenners werden bewonderd. In dit zonnige en gelukkige verblijf is
hij begonnen op hout te snijden. Dáár ook werkte hij aan
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La Guirlande des Dunes, toen de Duitsche inval hem naar Engeland deed uitwijken.
Gedurende de eerste maanden der ballingschap was hij druk in de weer om de
Belgische kunstenaars bij te staan, en om de gevoelens van sympathie tusschen deze
en hunne Engelsche collega's te bevorderen. Na drie maanden van onafgebroken
zorgen, begint hij, op verzoek van een Londenschen uitgever, zijn boek over the
Little Towns of Flanders. Behalve enkele teekeningen en schetsen in O.I. inkt meestal vrouwenfiguren in hun interieur, - meen ik dat dit boek het best des
kunstenaars werk in Engeland vertegenwoordigt(1).
De arbeid van mes en stift is dezelfde als ik geprezen heb in la Guirlande des
Dunes. Echter past het nog beter bij de onderwerpen welke de kunstenaar hier te
behandelen had: gezichten van kleine en groote Vlaamsche steden. Hij vertoont ons
geen zonneland met sterke tegenstellingen van licht en schaduw. Bij Delstanche is
alles gehuld in een grijs licht, als gebroken door mat glas. In warme streken kent
men deze kleur der atmosfeer slechts vóór of na het vallen van den regen.
Er is eigenlijk zeer weinig onderscheid tusschen licht en donker. Dit geeft de
techniek van den graveur zeer gevoelig weer, door het zwart tot in het oneindige te
verdeelen. Het schijnt - wanneer men de houtsneden beschouwt buiten hunne
kunstwaarde om - dat op hun oppervlak het wit overal tegen het zwart opweegt. Men
schijnt hier een techniek voor oogen te hebben, die evenveel witte als zwarte hachuren
gebruikt. En toch weten we, dat hier nòch de eene, nòch de andere te vinden zijn,
want het zwart wordt niet verkregen door een kras, maar door het uitgespaarde hout.
Nooit werd het hout op deze wijze behandeld. De factuur is haast te angstvallig; zij
verschuilt zich, waaraan degenen, die in de kunst vooral aan techniek hechten, zich
kunnen ergeren. Deze factuur is niet krachtig. Zij is traag en droomerig, als de poëzie
der Vlaamsche steden.
Ik weet niet met welk procédé men beter de grijze trilling van de Groene Rei of
de zware massa van het Belfort te Brugge zou kunnen weergeven. De stift - ik zeg
niet het burijn - heeft elken steen omlijnd; zij maakt den achtergrond der kade tot
een trillenden sluier; en van een pannendak maakt zij een strofe van heerlijke poëzie
en innigheid. De vensters zijn als blind; alles is onbeweeglijk.

(1) Alb. Delstanche voerde, in samenwerking met Michel Sterckmans, een der aardigste
tooneeltjes der ‘Allies Doll Show’ uit, welke in 1915 in de Grafton Galleries gehouden werd.
Hij was ook de inrichter der Fancy Fair in Albert Hall, andere uiting der liefdadigheid van
de uitgeweken Belgische kunstenaars.
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ALB. DELSTANCHE: Mechelen.
Houtsnede (verkleind) uit The little Towns of Flanders.
(Uitgave van Chatto & Windus, Londen).

Albert Delstanche heeft, om de uitdrukking zijner prenten te versterken, daaraan
een tekst toegevoegd, meestal verzen van Georges Rodenbach en E. Verhaeren, en
soms ook stukken van Charles de Coster's vurig proza. Zoo is de Quai Vert vergezeld
van dit gedicht van G. Rodenbach, waarvan ik de eerste verzen aanhaal:
C'est là qu'il faut aller quand on se sent dépris
De la vie et de tout et même de soi-même;
Ville morte où chacun est seul, où tout est gris,
Triste comme un tombeau avec des chrysanthèmes.

Ik wil nog een woord zeggen over de techniek dezer gravuren. De hooger beschreven
verdeeling door insnijding, laat zelden een gedeelte van het hout ongerept. In het
Belfort, in sommige mantels van begijntjes, in de zeilen der schuiten vindt men amper
eenig vlak zwart. Zoo het zwart, dat men thans als een kapitaal element der
houtgravure beschouwt, zeldzaam is, vinden we daarentegen bekoorlijke partijen
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met regelmatige hachuren. Deze partijen zijn effen, en toch trillend, als in het grasplein
van het Begijnhof te Dixmude, den achtergrond der Groene Rei, den hemel van
Vlaanderen bij Regen. De luchten waarin de wolken door den zeewind worden
voortgezweept worden met tamelijk ver uiteen liggende hachuren weergegeven, die
zweven als herfstdraden. Zulke beschaduwde lucht treft men aan in het Belfort, waar
ze zeer merkwaardig is, in het Stadhuis van Leuven en in de Haven van Nieuwpoort.
De verbrokkelde techniek van Delstanche is ook uitstekend geschikt tot het weergeven
van het vlietende water, van de kleine golfjes in de binnenvaarten. Het lijnenspel
van menige plaat is zoo bewegelijk als een waterspiegel.

ALB. DELSTANCHE: Lente.
Houtsnede (verkleind) uit The little Towns of Flanders.
(Uitgave van Chatto & Windus, Londen).

Naast de poëzie van het ‘métier’, die haar uiting vindt in fijngevoelde nuancen en
in de taal van het werktuig, heeft men de poëzie van de opvatting of van de visie.
Een kunstenaar van beteekenis vereenigt beide in zijn geest. In Delstanche's
houtsneden bemerkt men,
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ALB. DELSTANCHE: Het Belfort van Brugge.
Houtsnede uit The Little Towns of Flanders. (Uitgave van Chatto & Windus, Londen).
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dat zulks het geval is geweest; ik zeide het hooger reeds, bij het vermelden der Groene
Rei. De tweede plaat der Little Towns of Flanders getuigt niet minder van een
dichterlijke vertolking der werkelijkheid. De Halle schijnt er alleen te dienen als een
grondvesting waarop het reusachtige Belfort oprijst, waarvan het toppunt fantastisch
verlicht is. De gezichten van Ieperen en Veurne zijn zoo vol locale kleur, dat men
haast denkt aan een knappe archeologische reconstructie. Veurne vooral schijnt te
wachten op een stoet van zestiend' eeuwsche edellieden. Zoo vertoont ons deze
graveur en verteller, behalve Brugge, Gent, Nieuwpoort, Dixmude, Ieperen en Veurne,
nog andere Vlaamsche of Brabantsche steden, als Dendermonde, Leuven, Mechelen.
En als besluit, twee bekoorlijke landschappen uit Vlaanderen.
La Guirlande des Dunes en The little Towns of Flanders zijn méér dan de
eerstelingen van een nieuwen houtsnijder. Deze merkwaardige werken brengen ons
de openbaring eener nieuwe techniek, en verraden tevens een zeer fijn gevoel voor
het land- en stedenschoon van België. Albert Delstanche is overigens in de volle
kracht van zijn kunstenaarstalent, en het is als houtgraveur dat hij dit het volledigst
uit.
(Slot volgt.)
J. DE BOSSCHERE.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Amsterdam
Tentoonstelling Jan Sluyters. Larensche kunsthandel
Een moderne geest, die in den strijd van het nieuwe tegen het oude (naturalisme,
impressionisme) sterk staat, en die meer bewondering afdwingt om de kracht dan
om de schoonheid van zijn strijd. In den hier meer geschetsten overgangstijd, vol
van verlangens naar een nieuwe romantiek, waarvan het Futurisme den ‘heilstaat’
der kunst in de toekomst voorstelt en het Cubisme dien uit het verleden (van mozaïek
en andere architectiorale kunsten) in de modernste geesten voortoovert, om zich
uiterst grillig met elkaar te vermengen, in dien tijd van wankelbaar evenwicht zijn
het slechts de sterkste kunstenaars die zich kunnen handhaven. En daar het in den
regel juist de zwakkere kunstbroeders zijn, die zich in excentrische richtingen te
buiten gaan, zal het aantal der overwinnaars zeer gering zijn. Men moet niet meenen,
dat het breken met de historische orde altijd een teeken van kracht is; meestal is het
een teeken van onmacht om den historischen gang voort te zetten. Bedenk dat het
impressionisme in Nederland, na Jacob Maris, Jozef Israëls en Weissenbruch niet
meer te overtroeven was, dat het neo-impressionisme, zonder één groot en alomvattend
genie te hebben voortgebracht, in allerlei talenten zijn laatste schoonheden uitviert,
en bedenk dan wat er voor noodig is nogmaals de aandacht te boeien van een geslacht,
hetwelk dit alles had meebeleefd. Het uiterste impressionisme zou slechts eene
futuristische kunst kunnen zijn: weerspiegeling van zielestaten, psychische inhoud,
waarvan de vorm één en ál willekeur is. Of wel het lijnrechte tegendeel van het
uitgeleefde impressionisme: cubische vormdwang aan alles wat subjectief en objectief
gegeven is; - vandaar het zoeken in het verleden naar de vormen van mozaïek,
glasschildering, keramische en textiele kunsten, waardoor ook haar toekomst zal
worden bepaald.
Onmacht dus om het onmiddellijk verleden te verbeteren, zelfs om de historische
evolutie voort te zetten, deed de meeste nieuwlichters zich te buiten gaan op de
genoemde revolutionaire banen. Voor zij den fakkel grepen met het nieuwe licht,
waren zij meestal zwakke of middelmatige leerlingen der oude scholen. Deze zullen
ook uit het nieuwe leven, al zullen zij op excentrische banen, als dwaalsterren, even
de aandacht trekken, geen overwinnaars blijken. Slechts de sterkeren zullen zich
door de moeilijkheden heenslaan en hun werkelijk talent toonen, ondanks de
excentriciteit. Want het is reeds nu gebleken, dat de verschillende werkwijzen,
willekeurig als zij zijn toegepast en grillig als zij weer worden losgelaten, het
aanwezige talent op den duur even weinig vermogen te helpen als tegen te houden.
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Daardoor wordt bewezen, dat die vreemde vormen niet noodzakelijk waren. Een
wezenlijke inhoud (die psychisch of ideëel is) verschijnt vanzelf in de werkelijkheid
der kunst, zelfs in de willekeurigste vormen. Die vormen zijn nooit belangrijk om
zichzelf, maar slechts om den geestelijken inhoud.
Beschouwt men Sluyters' kinderportretten, waaraan hij een zekere vermaardheid
dankt,
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dan blijkt duidelijk hoe het voorgaande den toestand weergeeft. Het zelfs ietwat
naturalistisch voorgestelde psychische wezentje, dat kind heet, is zelfs voor dit sterke
talent onaantastbaar voor cubisme. In een kamer b.v. waar alles aan den omtrek
kaleidoscopisch verspringt, zal in het midden van den blikkegel het kind vrij wel
realistisch voor den dag komen. Wie de kinderportretten van Blommers kent (b.v.
in het museum Mesdag) zal in eenige kinderkopjes van Sluyters denzelfden oogglans
terugvinden. Het realisme van het vleesch, het naturalisme van enkele houdingen en
gebaren, de kinderpsychologie zelfs, welke hier en daar aan den dag komt, - laat alle
kunstenmakerij verre blijven van déze natuurlijkheid, welke meer is dan bloote natuur.
Aesthetische vormverkrachting is een uiting van barbarisme. De voorbeelden
hiervan zijn op deze tentoonstelling voor het grijpen. Waar het zich uit in portretten
van demi-mondaines, redt ook de overdreven opzichtigheid van geverfde en
gepoederde gezichten of grillige kleêdij deze kunst niet van het zielig ordinaire,
waarmee een groot deel van Sluyters' werk is behept. Hier had de onnatuur in haar
neiging naar zekere verfijning - vergeleken b.v. met Betuwsche dorpsheid - aesthetisch
belangwekkend kúnnen zijn; - doch dat weer te geven vermag dit ietwat grove talent
niet.
Binnenkamers en landschappen, - worden zij belangrijker, beteekenisvoller,
schooner, romantischer, of wat ook, door de vormen verwringen, de kleuren te
verkrachten zonder aesthetische noodzakelijkheid? De twijfel aan deze
noodzakelijkheid bederft veel van de meer dan gewone belangstelling, welke dit
krachtige talent verdient om zijn meer naturalistisch werk; de zekerheid, dat die
noodzakelijkheid ontbrak bij het scheppen, doet vreezen, dat de kunstenaar zijn
barbarisme niet gauw te boven komt. Uit veel blijkt, dat manierisme met den waren
aard van dit talent in strijd is, en dat het op nog sterkeren groei wacht, wanneer het
bevrijd wordt van zijn knellende vormen.

Moderne kunstkring.
Gaarne vestig ik nogmaals de aandacht op dezen nieuwen kunstkring aan een der
oudste grachten in het oude Amsterdam. Het moderne verschijnt er in uitgezochte
vormen. Het beginsel der keuze blijkt werkelijk aesthetisch te zijn en geenszins
slechts verlangen naar moderniteit, dat dikwijls niets als excentriciteit is. Niets is op
den duur zoo vervelend als ‘vreemdheid’. Een criticus die veel en velerlei heeft
gezien stelt in de buitensporigheid als zoodanig geen belang meer, omdat hij slechts
schoonheid zoekt en waardeert, in welken vorm het ook moge verschijnen. Zóó zij
slechts verschijne!
Welnu, zij verschijnt keer op keer in dezen kunstkring. Le Fauconnier leert men
er vrij goed kennen in talrijke werken, zeer ongelijk van kracht. Wij hebben hem
reeds gekenschetst en tot nieuwe opmerkingen geeft hij geen aanleiding.
De decoratieve zijde van Petrus Alma kan niet genoeg belicht worden.
Glasschildering vraagt om zulk werk. Waarom zouden wij, na de oude meesters van
Gouda en elders, geen nieuwen glasschilder kunnen voortbrengen van de kracht b.v.
van den Duitscher Fritz Geiges?
Zoo zou ik H.T. ten Hoet gaarne aan het werk zien van muurschildering in een
groot gemeenschapsgebouw (bibliotheek, concertgebouw), waar zijn verbeelding
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vrij de vleugels zou kunnen uitslaan. Ook in M. Gromaire werkt eene monumentale
verbeelding met diepen kleurzin, evenwel nog ongebreideld zonder de fijnere
beschaving, welke althans moderniteit niet mag ontberen.
Noemen wij nog Conrad Kickert, L.A Moreau en J.G. Weyand.

Stedelijk Museum. Leo Gestel.
‘De Vlucht uit België’ is een ziels-aangrijpend stuk der nieuwste geschiedenis. In
vele dagbladberichten kwamen berichten voor, opgesteld onder de geestelijke macht
van het ‘aenschouwde’, en schoon als de schoonste bladzijden van roman of
geschiedverhaal van beroemde schrijvers. Wij allen hebben er ons een algemeen
beeld en een reeks tafereelen van gevormd. Hoe belangwekkend was het inhoud en
vorm onzer verbeeldingen te kunnen vergelijken met die van een kunstenaar
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als b.v. Toorop. Hij maakte eenige zeer treffende, psychisch zeer ontroerende
teekeningen, waarvan de vorm sterk expressief en de inhoud diep religieus is. Men
vindt er Toorop op zijn best in terug, zonder dat men zeggen kan, dat hij er een
nieuwe phase van zijn werk in opende. Dat behoefde ook niet, want in de werkphase,
waarin hij nu verkeert, moge hij nog talrijke kunstwerken scheppen.
Met Leo Gestel is 't een heel ander geval. In deze kolommen is hij meer dan eens
genoemd, doch nu heeft hij werkelijk de beurt. De zoeker op vele dwaalwegen, de
nijvere werker, die alles aanpakte en zelfs cubistische bekwaamheden toonde, die
haar weêrgâ zochten, hij heeft nu zonder zoeken - het noodlot dreef hem met de
talloozen het tragische tegemoet - gegrepen wat hij op zijn weg zag. En toen had de
werker geen rust of duur vóór hij in expressieve teekeningen buiten zich had gesteld,
waarvan zijn ziel vol, zijn gemoed overkropt was: heele reeksen van vluchtelingen,
een tragische tocht van een volk. Waar Toorop het diepst werd bewogen door de
ontsteltenis in religieuze kringen: ‘het Heilige schreed’, - daar werd Gestel ontroerd
door de ontsteltenis van het ‘volk’. Wat bij den één een ‘symbool’ was (het statig
ontwijken van het oorlogsgeweld, de houding, het gebaar, de kleêdij, de religieuze
zinnebeelden) is hier ‘romantiek’, met een sterken ondergrond van realisme. Het is
niet mogelijk voor iemand, die de ellende van dezen tocht als 't ware aan den lijve
heeft gevoeld, en zielig bewogen de jammeren van zoo nabij met zijn oogen betast
heeft, om zich als kunstenaar geheel te ontrukken aan de stof en de feiten, met al den
aankleve van kleine menschelijkheid, - doch des te loffelijker is zijn kunstdaad als
geheel, nu hij de geziene realiteit toch wist te verheffen boven het peil van het gewone
journalistieke verslag, eenvoudig door kunstzinnig aanschouwen, onopzettelijk, gelijk
enkele der bovenbedoelde dagbladschrijvers. Gestel gaf geen portret der werkelijkheid,
geen historie, omdat hij méér gaf: de werkelijkheid in zijne aanschouwing, die des
kunstenaars is. Alleen onder dit licht prijze men de ‘realiteit’ en het ‘naturalisme’,
hetwelk hij gaf. In deze grijze met kleur verlevendigde teekeningen doemen de
stroeve en wrokkende koppen der mannen op en de meer lijdende en lijdelijke der
vrouwen, met hun kinderen, hun hebben en houen, dat nog gered kon worden, de
groteske paardekoppen, wagens... Een enkele keer meer de suggestie van brand en
gloed in de verte, dan de realiteit ervan, - een lofwaardige ingehoudenheid: de
verbeelding vult dit wel aan en nog veel meer. Niettegenstaande de hoeveelheid van
werk blijkt nergens haast of slordigheid; het werk is in zekeren zin af, de deelen zijn
overal in het kader goed verzorgd. Het Belgische type van 't volk, zelfs van modieuze
meisjes-figuurtjes, is hier en daar goed getroffen.
De ironie van het tafereel: ‘Bouwgrond te koop’, en enkele licht humoristische
beelden - bv. van kinderen in hun onbewust gedoe of spel, - brengen dóór het tragische
een algemeen menschelijke diepte van aanschouwing tot bewustzijn, die verruimend
werkt en waardoor blijkt, dat de kunstenaar boven zijn onderwerp stond.
Uit de dagbladen kon men vernemen, dat er zich een comité gevormd had, als
beschermvrouwe van de tentoonstelling en dat Mr. De Swarte eene openingsrede
hield.

Stedelijk Museum. Rik Wouters. G.W. Knap. Josientje Knap.
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Rik Wouters' werk - teekeningen, schilderijen, beeldhouwwerk - wekt welhaast
onvermengde kunstvreugde en is een der schoonste getuigenissen van Vlaanderen's
onvergankelijken geestelijken bloei, ook in dezen donkeren tijd. Zullen we in zijn
bloeiend werk de nieuwe Lente van Vlaanderland begroeten, welke zich aankondigt
in blijheid en schoonheid tegelijk? Waar Dr. A. Pit in dit tijdschrift het werk uitvoerig
toegelicht heeft en in deze kolommen reeds de tentoonstelling in het Prentenkabinet
werd gememoreerd, worde in deze kroniek met deze aanteekening genoegen genomen.
G.W. Knap heeft reeds in talrijke tentoonstellingen zijn werk laten zien en hij
werd in deze kolommen een enkelen keer loffelijk vermeld. Tot voor weinig jaren
had hij een ‘zwaar’ palet, wilden zijn breed geborstelde
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verven niet goed tot kleur en licht oplaaien, kon zijn kijk op steden geen blijk geven
van een meer dan gewoon menschelijk zieleleven. Een enkelen keer, in een groot
stilleven, scheen zijn kleur te rijpen en golfde er een vlaag van beheerschte kunstdrift
door den donkeren gloed en de lichte schittering der verven. Na een reis kwam hij
terug in tentoonstellingszalen met ‘moderne’ levendige, doch oppervlakkige
stadstafereeltjes, meest uit Italië, schetsachtig in breede, sterk kleurige vegen
neergeborsteld. Een aangename toeristen-psyche kwam er u uit tegemoet, voor zoover
de psyche zich losmaakte uit die verfklodders. Dit moderne luministische streven
beheerscht hem hoe langer zoo meer, zonder dat het lumen nog overvloedig als
schoonheid uit zijn werk te voorschijn komt. Toch moet men zijn eerlijk streven met
belangstelling blijven volgen. Hij werkt vlijtig en is een degelijk realist, in weerwil
van zijn ‘modern’ streven. Het laatste wat men hij hem moet zoeken is; stemming.
Te midden van overvloedige stemmingskunst van zooveel andere tijdgenooten,
waarbij de daad ver achter bleef bij den wil of het verlangen, doet zulk argeloos werk
zelfs weldadig aan. Men krijgt vertrouwen in zijn gezond naturalisme, aangenaam
getroffen door de gewoonheid van dezen schilder, vrij van aanstellerij, zelfs in zijn
ferm werken om op zijne wijze het ‘lichtprobleem’ op te lossen. Het is of ge een
Amsterdamsche kennis ontmoet, wiens rustige opmerkingen over het eigenaardige
der Amsterdamsche straten, grachten en parken - ge blijft even staan in 't Vondelpark,
aan de Prins Hendrikkade en aan de Keizersgracht - u een beteren dunk gaven, dan
ge te voren had van hem, en wiens vluchtige toespelingen op zijn Italiaansche reis
u zelfs enkele genoegelijke oogenblikken bezorgen. Hij is u meegevallen, uw vriend.
Ge staat op 't punt hem met een ‘Tot weerziens’ de hand ten afscheid te reiken; doch juist voor zijn huis staande noodt hij u met aandrang naar binnen. Ge moet het
teekenwerk van zijn dochtertje Josientje eens bezien... Zij is zijn trots...
Het overige moge aan de menschkundige verbeelding worden overgelaten. Slechts
zij opgemerkt, dat eene psychologisch-aesthetische uitweiding, op het thema
‘kinderkunst’, naar aanleiding van poppenstudies en phantasietjes, den beschouwer
over enkele moeilijkheden moest heenhelpen. Een verzuchting over het lot van
zooveel ‘veelbelovends’ was uit het hart gegrepen.

Stedelijk Museum. Thomas Cool.
Een afzonderlijke aanteekening in deze kroniek worde gewijd aan het nagelaten werk
van Thomas Cool. Uit het levensbericht in den catalogus, opgesteld door zijn weduwe,
vernemen we dat hij in 1851 te Sneek in Friesland was geboren, te Antwerpen in de
leer ging bij Nicaise de Keizer, op de Haagsche academie de middelbare acten
bemachtigde, daarna te Arnhem enkele jaren leeraar was aan de Hoogere
Burgerschool, dan, vele jaren weifelde tusschen de kunst en het rustige
maatschappelijke leven (in een welvarende zaak zijns vaders), tot het avontuur van
een kunstenaarsleven hem - natuurlijk - naar Italië lokt, waar hij vooral de ‘oudheid’
zocht, waar hij werkte en doomde, tot hij midden in zijn werk, neen, weggerukt uit
zijn romantische droomen, onverwacht stierf.
Men zou bunnen vragen: wat is tragischer: te sterven vóór men één zijner droomen
ziet verwezenlijkt óf nadat de werkelijkheid de droomen heeft verwoest? Een
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onvervulde hoop of een verstoord geluk? - Tragisch was het levenslot van den schilder
waarin beide momenten zich vermengden: bij het in de kracht zijns levens verscheiden
is stellig veel van de groote romantische phantasieën, die zich in al degelijker werken
hadden kunnen realiseeren, onvervuld gebleven; doch aan den anderen kant heeft de
schilder lang genoeg geleefd om het pijnlijke bewustzijn te hebben moeten torsen,
van het onvermogen tot de verwezenlijking van zijn àl te stoute en trotsche droomen.
Hij heeft te Rome met bevriende Duitsche schilders gedweept met de classieke
oudheid en schoonheid, en wellicht heeft hij een hunner Wagner's Hans Sachs'
weemoedig ‘Wahn, überall Wahn’... hooren neuriën. - Is het geen stoutheid in onzen
tijd het Forum romanum te willen herscheppen, in wat er den droom van is; is het
geen trotsch verlangen op reusachtige
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doeken de oudheid te willen herroepen, en is het, ten slotte, geen waan, zich te
verbeelden, dat het mogelijk is de classieke en christelijke oudheid of hare ruïnes
nogmaals om te tooveren in een romansche schilderkunst, vóór onze zoo door en
door critische oogen. Wat een geweldig kunstenaar zou dat moeten zijn, die dat kon
wrochten! - En toch: dankbaar moet men dezen schilder zijn, dat hij het althans heeft
pogen te doen, en wel zóó dat er nog genoeg te bewonderen valt. - Wanneer men Jan
Zürcher's romantisch werk kent - er is hier eenige analogie, - dan zal men met groote
belangstelling ook Thomas Cool's werk beschouwen. Zijn kleinere werken, ook
schetsboekteekeningen en krabbels, zijn studies, kunnen mede getuigen van zijn
waarachtig talent; - doch het buitengewone schuilt in zijn grooter romantisch werk,
hoe onvolmaakt ook verwerkelijkt.
D.B.

Antwerpen
Kerstmistentoonstelling van het koninklijk kunstverbond.
We hebben sinds meer dan een jaar alle tentoonstellingen van beeldende kunsten
moeten missen. Te verwonderen is het dan ook niet, dat deze eerste nieuwe uiting
van levenskracht en werkzaamheid van wege het nog steeds bloeiende Antwerpsche
Kunstverbond, door het publiek met een bizondere belangstelling werd tegemoet
gezien.
Daarbij kwam nog dat deze tentoonstelling inderdaad zeer belangrijk was. Afgezien
nog van het feit dat zij een bizondere beteekenis kreeg, doordien zij de heropbeuring
van het Antwerpsche kunstleven inleidde, bracht zij ons daarenboven nog de
veropenbaring van eenige jonge, tot nu toe slechts zeer onvoldoende gekende, af en
toe slechts vermoedde talenten.
Gebeurtenissen als deze, schijnbaar klein en van luttel belang, zijn een bewijs, dat
wij, althans wat betreft de leefbaarheid der moderne kunstbeweging, voor de toekomst
niet hoeven te wanhopen. Waar jonge krachten optreden, frisch en spontaan, van de
soort waarvan wij er hier een paar te zien kregen, daar is voor de eerstvolgende jaren
alreeds, heel wat schoons te verwachten.
Trouwens, bij het heroplaaien der levensenergie, die na een wereldramp als deze,
bij een taai en nijver volk als het onze, met vast betrouwen mag worden tegemoet
gezien, zal ook heel zeker het enthousiasme der kunstenaars en kunstbeschermers
niet lang uitblijven. Waren ook in Frankrijk, de eerste jaren na de schokkende
gebeurtenissen van 1870-71, niet uiterst gunstig gebleken voor het herleven der kunst,
die juist dan de prachtige evolutie naar het impressionisme inzette?
Zou het daarenboven denkbaar zijn dat al die schoone beloften, ons in de laatste
jaren vóór den oorlog zoo herhaaldelijk gedaan, niet in vervulling zouden treden?
En degenen die nu weer, zelfs in deze voor kunst zoo ongunstige tijden, pas aan 't
woord kwamen, schijnen mij zoo vol heerlijk geloof en geestdrift, leggen daarbij
getuigenis af van zulke begaafdheden, dat het mij onredelijk zou schijnen te
betwijfelen, dat ook zij eens zullen behooren tot de uitverkorenen.
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Ik bedoel hier in de allereerste plaats de gebroeders Oscar en Floris Jespers, de
eerste beeldhouwer en teekenaar, de tweede schilder. Zoo heel onbekend zijn deze
twee nu niet. Hunne namen werden heel zeker ter gelegenheid van vroegere
Antwerpsche tentoonstellingen, in dit tijdschrift reeds geciteerd. En ook in Holland,
werd hun werk, - de eerste maal, meen ik, op de tentoonstelling van Belgische kunst,
door den kunsthandelaar Theo Neuhuys in Pulchri Studio ingericht, - door de critiek
met belangstelling begroet. Maar bij vage, ofschoon interessante beloften, was het
tot nu toe gebleven. Nu beiden echter, door hard werken, een flinken stap vooruit
deden, mag wel in 't bizonder de aandacht op hun verschijning worden getrokken.
De eene zoowel als de andere hebben, jong en geestdriftig als ze zijn, sterke
invloeden ondergaan. Zij hebben beiden blijkbaar even groote bewondering gevoeld,
zoowel voor Rik Wouters als voor Vincent van Gogh, en voor beiden zal het laatste
salon van Kunst
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van Heden (waar immers de twee laatstgenoemden schitterend vertegenwoordigd
waren), een echte veropenbaring, en een decisief moment zijn geweest
Oscar Jespers vertoont nog in zijn beeldhouwwerk hoe hij onder den indruk kwam
van de sterke, gedrongen techniek van Wouters. Langzamerhand tracht hij zich
daarvan los te maken, en ofschoon hem dit nog niet ten volle gelukte, toch zien we
sporadisch een eigen temperament op den voorgrond treden. In zijn teekeningen
waart iets rond dat aan van Gogh doet denken. Die Hovenierswoningen nl., wel het
beste van de geheele reeks, zijn gezien met diezelfde angstvallige nauwkeurigheid,
weergegeven met dienzelfden drang naar het scherpe karakteristieke der dingen, al
is dit natuurlijk niet opgevoerd tot die bijna beklemmende dramatische spanning die
wij bij Vincent kennen. Elders weer, is het opnieuw Rik Wouters die den jongen
kunstenaar beïnvloed heeft.
Ook bij Floris Jespers, denken we beurtelings aan Wouters en aan van Gogh. Een
Portret is geheel nog in de techniek van den eerste, terwijl een later Stilleven met
appelen nog aan Vincent herinnert. Maar ook hij slaat hier reeds af en toe een eigen
toon aan, en evenals voor zijn broer, zullen de invloeden van Wouters en van Gogh
slechts een heilzame nawerking hebben gehad.
Want het mag wel verklapt worden dat heiden hier slechts een zeer klein gedeelte
van hunnen arbeid brachten, en dat zij massa's werk voorbehouden om, bij betere
gelegenheden, de volle kracht van hun talent te toonen. Het zal dan, meer nog dan
hier in deze kleine tentoonstelling, het geval was, blijken dat onze Belgische kunst
weer zeer verdienstelijke temperamenten rijker werd.
Benevens deze twee, waren hier nog een paar andere jongeren vertegenwoordigd,
helaas met al te weinig werk, om toe te laten een beslissend oordeel over hen uit te
brengen. Toch was hetgeen de beeldhouwer-teekenaar Frans Claessens hier
tentoonstelde, voldoende om, b.v. in zijn zeer aardige teekeningen van Daken, te
kunnen vaststellen, dat deze ernstigwillende zich met succes op schilderen zou kunnen
toeleggen.
Paul Joostens toonde zich voor de eerste maal met schilderwerk dat van een zeer
fijnen zin voor kleur en nuancen getuigt, maar nog te zeer onder den invloed van
James Ensor bleef. Toch mogen wij, meen ik, ook in hem, betrouwen stellen voor
de toekomst. Verder waren hier aanwezig Frans Hens, met drie groots opgezette
landschappen, Richard Baseleer, met een heele reeks fijnstemmige indrukken en
schetsen van Nieuwpoort en de Yserstreek, Eugeen van Mieghem, Jan de Graef,
Tony van Os, René Lombaerts, e.a.
ARY DELEN.

Dordrecht
Dordtsche kunstvereeniging Pictura. Werk van A. van der Zee.
De Dordtsche Kunstvereeniging Pictura doet kennis maken met het schilderwerk
van A. van der Zee. Deze schilder geeft in zijn arbeid den indruk niet te weten wat
hij wil, welke richting hij denkt uit te gaan. Schilderijen van makelij en ook van
inhoud zoo ouderwetsch mogelijk wisselen af met een uitstekend, geheel modern
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doorvoeld schilderijtje: Het oude huis. Een stilleven geheel in zeventiende-eeuwsche
traditie in elkaar gezet is in zijn anachronisme gelijk aan de rembrandtieke
penteekeningen, die in nagebootste (misschien wel echte) spijkerinkt zijn uitgevoerd.
De groote contrasten in de bewerking vindt men bij dezen ondernemenden heer in
de keuze zijner onderwerpen. Kerkinterieurs schudt hij uit de mouw - ze zijn er soms
ook naar - evenals landschappen, stillevens en interieurs. De gansche ruime zaal van
Pictura is met des schilders arbeid vol gehangen. Onder het koren is te veel kaf; een
kundige schifting zou aan de kennismaking met dit talent hebben goed gedaan.
ALBERTINE DRAAYER-DE HAAS.
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Haarlem
Tentoonstelling G.D. Gratama.
De museumdirecteur G.D. Gratama blijft werkzaam als schilder. Een tentoonstelling
van zijn arbeidsstalen in den kunsthandel De Bois gehouden, is een samenvatting
van zijn werk vanaf de eerste proeven. Enkele stillevens zijn van 1898 en uit hetzelfde
jaar is ook het, reeds veel goeds biedende, zelfportret. Een portret naar den
jonggestorven schilder Carel de Nerée tot Babberich, in 1899 geschilderd, toont het
duidelijkst, dat Gratama een bepaald talent bezit. Het coloriet in dit doek is gelukkig,
de kop rijst levendig uit het lichaam, ten voeten uit geschilderd, op; er is geen
schrilheid van overgang tusschen de vleeschkleur van 't aangezicht en 't verdere in
't schilderij. Nochtans komt het gevoelig intelligente gelaat van den schilder uitnemend
naar voren, is het het eenigste waarnaar men in dit doek kijkt. Een nieuw zelfportret
uit 1906 toont intusschen toch weer vooruitgang. Misschien is dit portret met een
paar stillevens wel het beste der werken door Gratama tot dusver gemaakt. De houding
van den geportretteerde is zoo eenvoudig mogelijk genomen, er is een statige rust in
het portret, kortom alle afwezigheid van eenige pose, hoe dan ook. Deze zelfde
verkwikkende eenvoud keert terug in de stillevens, zelfs in alle stillevens min of
meer. Doch niet steeds is deze eenvoud even beteekenisvol. Soms lijken de enkele
voorwerpen waaruit de stillevens bestaan, wel heel erg opzettelijk zoo zonder verband
te zijn opgesteld, mist men de argeloosheid in de samenstelling. Een oud
schilderstukje, reeds uit 1898, heeft de argeloosheid juist wel, het is een juweeltje
van stemmingskunst evenals: De tinnen kan met appels. Weer van anderen aard lijken
mij de bloemstillevens. Modern en dit vóór alles zijn deze gevoeld.
ALBERTINE DRAAYER-DE HAAS.

Rotterdam
Kunstzalen Unger en Van Mens. Leo Gestel.
Niet spoedig zal ik den Hollandschen schilder Leo Gestel iets kwalijk nemen na de
soms geweldige, de veelal diep treffende en de steeds belangrijke teekeningen, welke
hij maakte van de vlucht uit Antwerpen. Bij het hooren van des kunstenaars naam
ziet het verbeeldingsoog al deze, niet weer uit de gedachten kwijt te raken,
voortreffelijke reeksen kunstwerken. En nu in dezen kunsthandel verrijzen daar, voor
het verbeeldingsoog, achter de malle kleur-ensembles in hokachtige lijnengrepen
gevangen, die suggestieve donkere stoeten voortduwend en dringend naar eenzelfde
ver en veilig doel. Daarvan is hier echter niets. Slechts vale portretten van
onbelangrijke modieuze deernen, warrelingen van samengegooide kleurvlekken, die
dan bepaalde landschappen moeten voorstellen Dit alles is een dwaling, een fata
morgana, waardoor vaak de meest knappe kunstenaars worden misleid. Het is alsof
zij, deze knappen, het einde van de gewone schilderkunst reeds in hun geest gansch
bezeten hebben, en zich nu afwenden naar een anderen, een nieuwen weg.

Onze Kunst. Jaargang 15

... Die echter een doolhof wordt.

Rotterdamsche Kunstkring. Tentoonstelling van Belgische kunst.
De Belgen overstroomen met hun werk ons land. Het is nuttig, het is goed voor de
gasten en de gastheeren. De Hollanders leeren zich in een ander coloriet verdiepen
dan het specifiek Hollandsche; uit het begrijpen komt het waardeeren voort en zoo
ook voelen nu vele Belgen voor 't eerst de doordringendheid van de Hollandsche
stemmingskunst. Over gemis aan gastvrijheid kunnen de Belgen niet klagen, in alle
belangrijke steden van ons land zijn nu wel reeds een of meer tentoonstellingen van
hun werkstalen gehouden. Thans is het de Rotterdamsche Kunstkring,
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die kennis doet maken met den veelzijdigen Rik Wouters. Beeldhouwen, schilderen
en etsen, ziedaar de drie uitingen van dezen kunstenaar. In de zaal van den Kring is
het vroolijk van de energie van dezen begaafde. Het is er druk, het is er rumoerig,
men weet niet naar welken kant het eerst heen te zien, omdat het schijnt, alsof de
kunstenaar van alle kanten wenkt en wuift. Eenigszins als een marktroeper, die om
aandacht vraagt. De goedkoope pronk van marktwaar is hier niet, evenmin echter de
degelijkheid, die men van een zeer goed begaafde mag verwachten. Immers juist aan
den begaafde is het beschoren zijn kunst dieper en dieper te doen voortdringen in de
ontvankelijkheid van het menschenhart. Rik Wouters geeft het echter bij het bereiken
van een zeker uiterlijk succes spoedig op. Zoodat bij het vele goede, verdienstelijke,
knappe, bij het de aandacht overstroomend vele, toch steeds dat eene, zelfs dat enkele
kunststaal ontbreekt, dat emotionneert als het voor blijvende waarde bestemde: sterker
voortdurend hij meerder kennisname er van.
ALBERTINE DRAAYER-DE HAAS.

Boeken & tijdschriften
Catalogus van de beeldhouwwerken in het Nederlandsch Museum voor
Geschiedenis en Kunst te Amsterdam. Tweede druk. Uitgegeven door het
museum in MCMXVI.
De Directie van het Nederlandsch Museum heeft ons gewoon gemaakt aan uitstekend
- men mag gerust zeggen: voorbeeldig - werk. Hare uitgaven getuigen van hooge
bevoegdheid; ze zijn zakelijk, volledig en accuraat en bewijzen niet enkel in het
museum zelf, maar ook daarbuiten groote diensten. Dit is ook het geval met deze
nieuwe uitgave van den Catalogus der Beeldhouwwerken. De ‘Inleiding’ van Dr. A.
Pit, al beslaat ze slechts enkele bladzijden, geeft heel wat méér, dan de titel
aankondigt; het is, feitelijk, een schets der geschiedenis der Nederlandsche
beeldhouwkunst, des te kostbaarder, daar een vollediger arbeid op dit gebied alsnog
ontbreekt. En tevens is het meer dan een samenvatting van elders gepubliceerde
gegevens; het is de vrucht van eigen studie op een nog grootelijks ‘onbekend’ terrein;
er worden, in een woord, fundamenten gelegd, waarvan de beteekenis niet genoeg
te waardeeren valt en waarvan alle verder onderzoek zal moeten uitgaan.
Van de vorige uitgaaf (1904) onderscheidt zich deze druk door de vermelding van
enkele aanwinsten, welke de verzameling op gelukkige wijze completeerden; eenig
Fransch werk uit de Middeleeuwen, een paar borstbeelden van Rombout Verhulst
en twee 18de-eeuwsche Fransche bustes. In de onderverdeeling van den Catalogus,
werden in verband met nieuwe inzichten in de geschiedenis der Nederlandsche
beeldhouwkunst enkele wijzigingen gebracht; de groep ‘Noord-Nederlandsch’ werk
werd beperkt, en daarnaast een ‘Neder-Rijnsche’ groep samengesteld.
De 67 afbeeldingen, achter in den catalogus vereenigd, verhoogen in niet geringe
mate het nut en de aantrekkelijkheid der uitgave. Vermoedelijk om esthetische redenen
komt onder deze platen geen ander opschrift voor, dan het nummer van de afbeelding
en van den catalogus; men moet dus telkens den tekst opslaan, wanneer men iets
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naders over een der afbeeldingen wil weten; voor den vakman is het in vele gevallen
een tijdverlies, en voor den leek een moeite, die hij zich maar zelden zal getroosten,
met het gevolg dat hij uit de beschouwing der prentjes meestal niet veel zal leeren.
Het zou o.i. dan ook aanbeveling verdienen, onder iedere afbeelding den naam van
den maker, voor zoover bekend, te vermelden, ook het tijdvak, de plaats of streek
van het ontstaan en het onderwerp. Dit kan ook op een typografisch bevredigende
wijze geschieden, en het practische nut der uitgave zou er mede gediend zijn. Wij
bedoelen deze opmerking geenszins als een vitterij, maar als een wensch om hij een
volgende oplage, een uitgave, die we zeer hoog schatten, ook in dit detail te zien
verbeteren.
B.
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[Deel XXX]

De tentoonstelling in het Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Tweede artikel(1)
SEDERT ik, verleden jaar, de Tentoonstelling der kunstwerken uit de Yzerstreek
besprak, werd ze aanmerkelijk uitgebreid en vermeerderd. De nieuwe inzendingen
komen voornamelijk uit Veurne en Poperinghe. Na het opbergen der gemakkelijkst
te verplaatsen voorwerpen, heeft men ook alles, wat maar met mogelijkheid vervoerd
kon worden, als houten betimmeringen uit kerken en gebouwen, gered voor de
beschieting, waaraan het laatste hoekje van het vrije België voortdurend is
blootgesteld. Ongelukkig werden het meerendeel der in mijn vorig artikel vermelde
verliezen onherroepelijk bevestigd. Onder de puinen der St. Maartens-kerk te Ieperen
kwamen slechts de armzalige overblijfsels van Taillebert's koorgestoelte voor den
dag, waarvan men, zoo goed en zoo kwaad als het gaan wilde, een fragment heeft
getracht te herstellen. Het schijnt dat Nieuwpoort nog enkele kunstwerken bezit, die
voor een totalen ondergang gered zouden kunnen worden: maar het Fransche leger
houdt de plaats bezet en staat het vervoer niet toe.
De Belgische afdeeling van het ‘Petit Palais’, welke zal geopend blijven zoo lang
de oorlog duurt, omvat thans vijf zalen. De grootste is gevuld met de laatste
inzendingen, en geeft in haar geheel een vrij volledig beeld van het kerk-ameublement
uit den barok- en rococo-tijd. Men vindt er vooral talrijke voorbeelden van die druk
versierde wandbetimmeringen, zoo keurig bewerkt door de knappe beeldsnijders,
waarvan men het werk alom in België aantreft. Men treedt binnen door de

(1) Een eerste artikel over dit onderwerp verscheen in het Augustus-nummer van Jaargang 1915.
(Deel XXVIII, blz. 41).
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twee deuren van de eerezaal van het stadhuis te Veurne, welke van 1623 dagteekenen.
Tusschen beide deuren in staat de amusante trap van den preekstoel uit de St.
Bertijns-kerk te Poperinghe, met de fantazievolle leuning, waar putti dartelen, te
paard zitten op dolfijntjes of op monsters met een leeuwenlijf, dat in een
volutenversiering uitloopt - of spelen met een rozenkrans of door een verrekijker
turen. Uit dezelfde kerk komt een dier zware biechtstoelen, van een in België
veelvuldig voorkomend type, geflankeerd door kolommen en versierd met
standbeelden van heiligen en engelen in gemaakte houding. Men ziet er een
Magdalena in puntig keurslijf, laag gedecolleteerd, een schedel in de hand, zich
wringen met een theatrale uiting van smart.
Een groote ruimte in het midden van de zaal wordt omsloten door het koorhek van
de O.L.V. Kerk van hetzelfde Poperinghe, dat zoo verloren ligt in een hoekje van
West-Vlaanderen, buiten den weg der toeristen. Dit houten hek draagt het jaartal
1752 en is, in opzicht van technische vaardigheid, een hoogst verdienstelijk werk:
de zijkanten zijn als kantwerk in hout, waar, tusschen lenige ranken, fantastische
kruipdieren slingeren; alles is uitvoerig en doorzichtig bewerkt. De zucht naar
ingewikkelde en verfijnde vormen is sterker dan het gevoel voor decoratieve
schoonheid. Maar niets kenschetst het tijdperk beter dan het luchtige en wufte uitzicht
van die meubileering, die meer aan een boudoir dan aan een kerk doet denken. In
het looverwerk der balustrade tuimelen naakte putti.
Daarnaast, op een wit- en gouden processie-baldakijn uit de St. Bertijns-kerk, ziet
men aanstellerige en drukke heiligenfiguren; aan de vier hoeken schijnen ze
halsbrekende kunsten uit te voeren, terwijl poezele engeltjes rond hen stoeien; de
stangen, het dak, alles zweeft, zwenkt, golft, loopt uit in voluten, lost zich op in
veelvuldige bochten.
Deze werken in Louis XV-stijl zijn geheel Fransch van inspiratie. Daar tegenover
schijnt het koorgestoelte der St. Walburgis-kerk te Veurne (1629) bijna klassiek in
zijne soberheid.
Achterin, onder de tribune der kapel van de kanselarije van Veurne, ziet men zes
albasten beeldjes (er waren er tien), welke het hek der kapel van den Deken, in den
linker zijbeuk der St. Maartens-kerk te Ieperen versierden (begin der XVIIde eeuw).
Andere werken in hout, de beelden van den preekstoel der St. Bertijns-kerk te
Poperinghe, de St. Jan van den preekstoel der St. Walburgis-kerk te Veurne (1727),
een schoone lezenaar der zelfde kerk (XVIIIde eeuw) volledigen dit geheel, waarmede
enkele dier enorme schilderijen harmonieeren, waar de navolgers van Rubens en
Jordaens
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met min of meer kunde de motieven dezer meesters en de decoratieve mimiek hunner
personages herhalen.

Trap van den preekstoel der St. Bertijns-kerk. Poperinghe.
(Photo. E. Devismes, Parijs)

Wanneer wij de twee eerste zijzaaltjes binnentreden, klimmen wij in de tijdsorde
op: hier heerscht meer eenvoud en soberheid in het algemeene uiterlijk der werken;
de meubels staan vaster op hun pooten, de versiering is meer bescheiden, de figuren
der schilderijen zijn niet zoo druk. De XVIde eeuw overheerscht: het is de Renaissance,
maar zóó als ze zich in den aanvang in het Noorden openbaarde, en zich aan den
geest der plaatselijke, traditioneele kunst aanpaste. Men volgt de worsteling tusschen
deze traditioneele elementen en de nieuwe vormen: ik heb er op gewezen in mijn
vorige studie hij het bespreken der triptiek uit van Orley's school, welke thans in
volle licht midden op een der zaalwanden schittert. Bij de schilderijen welke ik daar
vermeldde, werden nog eenige ondergeschikte werken van Romanisten gevoegd, nl.
een Kruisafdoening van 1562, uit de St. Pieters-kerk te Ieperen, en late kopieën van
XVde-eeuwsche werken, die veel langer
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dan men gewoonlijk aanneemt in de mode bleven, zoo niet als kunstwerken, dan
toch als godsdienstige tafereelen.
Een kabinet bevat de resten van het Museum Merghelynck te Ieperen, en brengt
ons in de atmosfeer van de 2de helft der XVIIIde eeuw.
De laatste zaal bevat een zeer belangwekkende verzameling fotografieën van
plaatsen uit de Yserstreek, meestal tijdens den oorlog genomen. Het grootste gedeelte
is gewijd aan Ieperen, en niets is aangrijpender en smartelijker, dan de opvolgentlijke
phasen der verwoesting te volgen van deze stad, die na den oorlog nog maar een
puinhoop zal zijn. Naast de fotografieën, welke ons het vreedzame en grootsche
visioen der Iepersche Groote Markt voor oogen brengen, zooals wij die gekend
hebben, en waar het kalme, provinciale leven onze fantazie volle vrijheid liet, om
de heerlijkheden van het verleden op te roepen voor een der schoonste monumenten
der gemeentelijke macht - vinden we de levende getuigenis der tragische dagen, toen
de Duitsche granaten op de stad hagelden en de meest verheven bouwwerken
vernielden. Den 21sten November 1914 viel de eerste bom op het Nieuwerk: heel de
geveltop, die den gevel der Halle voortzet, is ingestort en ontbloot het inwendige der
zalen; den 22sten is de fatale dag van den grooten brand: heel het enorme dak der
Halle staat in lichte laaie; de stellingen, welke het belfort omringden, branden en
storten naar beneden. Het belfort zelf is door de obussen opengescheurd, het zakt
stuk voor stuk ineen; de hoektorentjes vallen het eene na het andere in; de bressen
vergrooten; de gevel der Halle wordt aangetast; geheele vensters worden uitgeslagen.
Ziehier de opname door den fotograaf Antony na het groote bombardement uitgevoerd.
De enorme zaal welke heel de bovenverdieping der Halle uitmaakte, is geheel zonder
dak, en van de wandbeschilderingen blijven nog slechts eenige onregelmatige vlekken
over, die langzaam afbrokkelen. Het Nieuwerk bestaat niet meer. Het Museum,
waarvan, op den dag van den grooten brand, de inhoud door een bres op straat werd
geslingerd, is nu geheel ingevallen, en op 2 December blijft er slechts een puinhoop
van over.
De oude kathedraal van St. Martinus werd niet minder zwaar geteisterd: het dak
brandde af, de welfsels werden ingedrukt, kolommen vielen dwars over het choor,
en de ontwrichte schachten ploften neer op het koorgestoelte van Taillebert; bergen
puin overdekken de plaveien der beuken.
En het bombardement gaat voort bij tusschenpoozen, maar steeds weer herhaald.
Men spreekt er ten slotte niet meer over, andere gruwelen en andere ruïnen hebben
de openbare aandacht elders heen

Onze Kunst. Jaargang 15

5
geleid. Maar het vernielingswerk gaat geregeld zijn gang. De laatste opnamen, als
die van Dhuicque, uitgevoerd voor de Belgische regeering, zijn verschrikkelijk, en
geven ons het beeld eener stad waar een dier ontzettende cataclysmen is losgebroken,
die men weleer beschouwde als een uiting van den toorn der goden. Van den St.
Martinus-toren staat nog slechts een stuk muur overeind, eenzaam, zonder steunsel;
van de kerk, eenige pijlers, die niets meer dragen, gebroken bogen, muurfragmenten
waartegen het gruis zich in schuine hoopen opstapelt.

Biechtstoel uit de St. Bertijns-kerk, Poperinghe.
(Photo E. Devismes, Parijs)

Een amateur-fotografie, op het einde van 1915 genomen, vertoont ons de silhouette
der Halle na een jaar beschieting: de stompel van het gehavende belfort, doorzichtig
geworden, beheerscht de vierkante
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massa van het vernielde gebouw, waarvan heel de rechtervleugel ingestort is.
Ieperen sterft: het zal nog enkel in onze herinnering voortleven en weldra alleen
nog in de verbeelding der menschen, die zullen droomen van een door den tijd
verbleekte afbeelding, zooals wij droomen vóór de heerlijkheid van verdwenen
steden. Men heeft er over gesproken om Ieperen herop te bouwen zooals het geweest
is: het denkbeeld is onzinnig en overigens niet te verwezenlijken. Een stad als deze
heeft een ziel: die valt niet te hermaken. Hare monumenten zijn de vrucht van de
gezamentlijke inspanning van een tijdperk, van een gemeenschap; zij zijn de
uitdrukking van haar genie. Men zou ze min of meer kunstig kunnen nabootsen, men
kan ze niet herscheppen; zij zouden er uit zien als schooljongenswerk, als een
voorgeschreven thema, zonder inspiratie uitgevoerd. Laat deze ruïnes blijven wat ze
zijn, en laat ze de menschen van morgen leeren, wat een vooruitgang waard is, die
niet méér is dan de volmaking van de techniek.
Niet alleen is Ieperen vernield, maar ook het haar omringende landschap, dat de
stad in een zoo wonderschoon kader omspande. Detachementen ruiterij hebben er
gelegen, de paarden hebben de schors afgeknabbeld van de groote, heerlijke boomen
en het werk voltooid der kartetsen, die de takken tot splinters sloegen.
Langs den Yzer heeft de overstrooming den bodem met brak water bedekt en
onvruchtbaar gemaakt. Stompels van honderdmaal getroffen torens, platgeschoten,
tot poeder geblazen dorpen, dat is al wat er nog overschiet.
Voor Nieuwpoort ontbreken fotografieën uit den laatsten tijd; maar degene die we
sedert maanden kennen toonen reeds, in wat deerniswaardigen staat zich de gebouwen
bevinden, die de bekoring uitmaakten van dit oude, rustige, in het groen verscholen
stadje.
Veurne bestaat gelukkig nog, en de heerlijke Groote Markt is nagenoeg
ongeschonden gebleven, - voor hoe lang nog?
JAC. MESNIL.
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(Photo E. Devismes, Parijs)
Koorhek der O.L.V. Kerk te Poperinghe. - Rechts: Koorbanken der St. Walburg's Kerk te Veurne. Achterin: Zangertribune der Kapel van de Kanselarije van Veurne.
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Twee Belgische houtgraveurs te Londen
II. Edgard Tijtgat
MET Tijtgat's prenten treedt men uit het meetkundig beperkte gebied der Schoone
Kunsten. Alvorens boeken als Le Lendemain de la Saint Nicolas of Le Petit Chaperon
Rouge te openen, legt men luchthartig den last van esthetische theorieën neder. De
‘beeldekens’ van dien graveur laten zich niet beredeneeren. Ze worden niet begrepen
door den deskundige en den criticus alleen. Zij schijnen den eenvoudige van geest
te willen behagen. Dit blijkt uit deze beide werken, waarvan alleen het laatste te
Londen werd uitgevoerd.
Deze houtsneden nemen een loopje met alle intellectualiteit en laten zich niet
rangschikken. Dit is amusant en bewonderenswaardig. Zoo die prenten nu eens
romantisch aandoen, dan weer doen denken aan plaatjes van het jaar '30, elders weer
er impressionistisch uitzien, of gothisch schijnen, is er geen enkel dat geheel aan het
programma van een dezer richtingen beantwoordt. Soms zelfs schijnt een dier platen
futuristische neigingen te vertoonen. Echter, op het oogenblik van de grens te
overschrijden, houdt de kunstenaar op. Dan zien de systeemmakers, die het prentje
bijna in het vakje voor futurisme hadden opgehangen, zich ook genoodzaakt te
stoppen. Hij behoort dus tot geen enkele school. Wanneer een criticus Tijtgat's werken
wil bespreken, zal hij genoodzaakt zijn ze trouwelijk te volgen. Hij zal deze prentjes
beschrijven, zooals ze, in reeksen van zestien verdeeld, kleine verhaaltjes vormen.
Zijne prentjes zullen vrij blijven van alle esthetiek en van alle literatuur. Want
Tijtgat, in 1879 geboren, is simpel gebleven, en in een zoo algeheele en onschuldige
poëzie van het realisme is er geen gevaar tot verderf. Redevoeringen en pedanterie
schrikken kinderen af. En Tijtgat is een kind, wanneer men aanneemt dat een
eenvoudig en eerlijk ambachtsman even waardig is als een kind.
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Ook is het als ambachtsman dat ik hem, zoo dit mijne bedoeling was, tot eenige
traditie zou kunnen terugvoeren. Als zoodanig heeft hij een bepaalde beteekenis in
ons tijdvak van kunsten en ambachten. Met Delstanche en enkele anderen, is hij de
houtgraveur die wij wenschten. Stellig bestond bij hen, die gevoelig zijn voor de
door menschenhanden geschapen schoonheid, sedert lang het verlangen naar een
dergelijke wedergeboorte. De houtsnede, zooals ze door Tijtgat wordt beoefend,
moest in een tijd als deze herboren worden, nu wij, ondanks den oorlog, in den grond
van ons hart overtuigd zijn, dat een ommekeer in alle waarden te verwachten is.

EDGARD TIJTGAT: Eigen portret; houtsnede.

Onder de dingen waarheen wij terugkeeren, met verwerping van alle dwaze
begrippen van voorrang in kunstzaken, behoort de houtgravure. Valt deze in den
smaak van het publiek? Is het publiek voorbereid om het werk dat Tijtgat belooft, te
waardeeren? Overal tracht men de belangstelling van dit publiek op te wekken. In
Frankrijk (Montjoie) en in Duitschland (Der Sturm) vindt men gravuren op hout of
op linoleum, tot in de dagbladen. In Engeland zijn er verschillende knappe
houtsnijders; uitgevers als Roger Fry hebben hun voorkeur voor hout doen blijken.
In België werd de volksprentkunst heropgebeurd door Max Elskamp, en Emile van
Heurck wijdde er een standaardwerk aan. In Holland onderscheidde Dr. Boekenoogen
zich op dit gebied. Sedert jaren werden de houtsneden der incunabels bestudeerd.
Monumentale werken werden daaraan o.a. gewijd door Sir Martin Conway en Wouter
Nijhoff. En nog zooveel méér werd er gepubliceerd, vóór het optreden der graveurs,
waarvan wij thans veel verwachten.
Le Lendemain de la St. Nicolas is een der werken die aan deze verwachtingen
beantwoorden. Het is wel de meest verbazende en ook de meest zuivere uitgave van
dien aard. Dit is houtgravure in haar primitieve ongereptheid. De houtgravure, volgens
Tijtgat's opvatting, die ook de onze is, dient geenszins om landschappen of portretten
grafisch, volgens professorale voorschriften weer te geven. Het is een
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volkomen zelfstandige kunst, een eigen ambacht. Zou ik durven zeggen, dat zijn
laatste houtsneden, de reeks van Roodkapje haast timmermanswerk zijn, even nederig
als eerlijk?

EDGARD TIJTGAT: Sinterklaas opent de deur van zijn Paleis.
(Houtsnede in kleur uit: Le Lendemain de la Saint-Nicolas, Uitgave van Rémy Havermans, Brussel).

De afdruk van het blok op het papier moet de eerlijkheid van het begeesterende
werk bewijzen. De verwantschap van dit werk met de conventioneele teekening der
schilders is ver te zoeken. Volgens Tijtgat is de gravuur gebeeldhouwde mozaïek,
of veeleer nog een soort netwerk, in den aard van de koperen vakjes die de Chineezen
maken
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voor hun émail cloisonné. De doode oppervlakte, die geen rol te vervullen heeft,
snijdt hij weg. De sprekende gedeelten blijven intact, en vormen hier linten, daar
zware punten of veelvuldig omlijnde vakken. Nooit halve tonen. Ongetwijfeld oordeelt
de graveur, dat halftonen slechts verkregen worden door de pen of het potlood;
halftonen worden gelegd met een teekeninstrument. Maar in de houtbewerking is
zooiets niet mogelijk. Daar ‘spaart men uit’ volgens een uitstekend woord van den
ambachtsman. En men kan, zelfs in de stippelgravure, alleen ‘vol’ hout uitsparen.
De hachure is een verbastering van het vak, een goed meubelmaker, een goed
pottebakker, een goed drijver zal dit begrijpen. Delstanche, wiens techniek grondig
verschilt, werkt evenmin met eigenlijke ‘hachuren’.

EDGARD TIJTGAT: Roodkapje wordt aangekleed.
(Houtsnede uit het onuitgegeven Vertelsel van Roodkapje).

In den St. Niklaas merkt men nog enkele zwakheden op, die niet meer te vinden
zijn in de te Londen gesneden prentjes. Bij voorbeeld geloof ik niet dat de graveur
nog zou probeeren om, volgens de conventies der schilderkunst, het modelé der
beenen of der figuur na te bootsen. Zoo hij thans een te groote oppervlakte hout
tusschen kleinere laat staan, verdeelt hij die groote oppervlakte door haar twee
verschillende kleuren te geven. Zoo b.v. wanneer een gelaatsmasker te breed is, en
omringd door een blauwen omtrek, legt hij er (met het blok voor het drukken van
het geel) een flinke gele vlek op; bovendien (met het roode blok) drukt hij er een
kladje rood voor de wangen over, en een rood puntje of halfmaantje voor den mond.
Ik moet zeggen waarom Le Lendemain de la Saint Nicolas, evenzeer bijna als
Roodkapje een éénig werk is van moderne gravuur. Ik zeide, dat het zuivere houtsnede
is; en het is kostbaar, omdat de oprechte en onschuldige stem van het kind er in
weerklinkt. Een kind kan zich, helaas, voor ons niet verstaanbaar maken. Er was dus
een ongerepten geest noodig, vrij van de ijdele worstelingen der gedachte.
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Het kalme, heldere en kinderlijk oprechte karakter komt reeds tot uiting in de enkele
regels tekst, die Tijtgat aan zijne prenten toevoegt. Elke bladzijde eindigt met een
gedachte van onomstootelijke waarheid. Aan de wiskunstige waarheden, die een
kinderhoofdje ons mededeelt, valt niet te twijfelen: ‘Des petits ballons flottaient dans
l'air’. ‘Le petit mouton était en massepain’. ‘Le Napoléon était en bois’. ‘Leurs
tomawhaks étaient en chocolat’. Deze opmerkingen van het jongetje, dat het verhaaltje
van Tijtgat ‘droomt’, doen voorgevoelen, hoe het wordt voorgesteld. Het jongetje
droomt dat hij, met zijn zusje, Sint Niklaas in een helderen nacht tegenkomt. De Sant
wandelt door zijn domein, dat met lekkernijen is gestoffeerd. De deuren zijn van
kandij, de vloer van karamel. Een overvloed van speelgoed en poppen krijgen de
kinderen te zien. Men begrijpt wat daaruit te halen valt voor een naïeve en positieve
ziel, die gelooft dat poppen inderdaad leven. Want, evenals Francis de Miomandre,
toen hij Pierre Pons schreef, moeten wij daaraan gelooven. Laten wij die sprakelooze
schepsels niet misprijzen, zou Tijtgat zeggen, zoo hij er aan dacht ons iets te leeren.
Behooren zij niet tot de kunst, en is hun spraak niet verwant aan die van standbeelden
of schilderijen? Tijtgat verleent hun een eigen, geheimzinnig en droomerig leven.
Bij het werk van dezen graveur, denkt men aan de woorden van Anatole France, naar
aanleiding van een boek van Camille Lemonnier: ‘Je crois à l'ême immortelle de
Polichinelle. Je crois à la majesté des marionnettes et des poupées’.

EDGARD TIJTGAT: Roodkapje plukt bloemen aan den weg.
(Houtsnede uit het onuitgegeven Vertelsel van Roodkapje).

Deze historie van Sinter Klaas wordt door Tijtgat verhaald in prenten, zoo groot
als Doré's platen voor den Bijbel. Dat deze prenten op dit groote formaat kostelijk
zijn, is wel een bewijs voor hun kwaliteiten als zuivere houtsnede. De kleuren zijn
zooals wij ze gaarne vinden in onze kinderlijke ‘verfdoozen’. Rose van suikergoed,
blauw
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van behangselpapier(1) - men kan zich geen uitvoering en geen kleur denken, die er
natuurlijker en onschuldiger uitzien.
Vóór zijn vertrek uit België had Edgard Tijtgat ons zijn bekoorlijk Lendemain de
la Saint Nicolas gegeven. Toen reeds wijdde hij aandacht aan de volksprenten. Te
Londen - eens zal men weten wat de kunstenaars in de ballingschap verloren en wat
ze er gewonnen hebben - heeft hij de prenten gesneden, welke hem een plaats doen
innemen in de rij boekverluchters, die opklimt tot het midden der vijftiende eeuw.
Maar hij heeft ook ‘Mannekensbladen’ uitgevoerd, zooals die te Turnhout werden
gedrukt(2). Een dier mannekensbladen ‘Onverwachte terugkomst van een Belgisch
Vluchteling’ werd gedrukt en verkocht ten bate der ‘Asiles des soldats invalides
Belges’. Een ander: ‘De goede en de slechte Koning’ bestaat nog slechts als ontwerp
in waterverf. Een derde, waarvan alleen enkele losse proefjes van elk tooneeltje
afzonderlijk getrokken werden, is wel het voornaamste werk dat hij te Londen heeft
uitgevoerd. De schoonheid dezer reeks, waarvan de proefjes op een kostelijk oud
Chineesch papier werden afgedrukt, is moeilijk te omschrijven. Ik zeide reeds, dat
de critiek niet heelemaal op haar gemak is tegenover deze gister nog verwaarloosde,
zoo niet geminachte dingen. Ik wil hier enkel de onderwerpen der tooneeltjes
vermelden, en daarbij trachten het werk van den snijder toe te lichten.

EDGARD TIJTGAT: Grootmoeder's huis.
(Houtsnede in kleur uit het onuitgegeven Vertelsel van Roodkapje).

(1) Edgard Tijtgat heeft zeer fraai behangselpapier ontworpen.
(2) Daar ik Tijtgat hier enkel als graveur behandel, weid ik niet uit over de schilderijen welke
hij in België en in Engeland maakte, zooals b.v. een Landschap te Wimbledon, het Portret
van Mevr. T., Opschik, Groep vluchtelingen enz. en een groot aantal teekeningen.
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Het is het vertelsel van Roodkapje. Zeg niet: oude historie. Zij is van alle tijden, en
Tijtgat maakte er een tapijtwerk van, dat in zijn aard niet minder schoon is, dan dat
van de Vrouw met den Eenhoorn. Eerst wordt Roodkapje aangekleed in een kamer
met ‘Pompadour’ behangselpapier. Al ons kinderspeelgoed was zoo bont als de
zadels en de karretjes der Napolitaansche campagna. Wanneer Tijtgat de gelegenheid
niet heeft om den achtergrond zijner platen met wandbehang te stippelen, strooit hij
doode bladeren rond, of laat hij er zonnevlekken schitteren. Op het volgende prentje
vindt men denzelfden blauw en wit geruiten vloer. Een Vlaamsche kast, in den
achtergrond, is versierd met een Lieve Vrouwtje onder een glazen klok, tusschen
twee kaarsen. De moeder geeft het wafeltje aan het kind. Dan ziet men die twee van
elkaar afscheid nemen op den drempel van een heerlijk huizeken met groene
vensterluiken. Wij gaan door het bosch met smaragdgroene boomstammen. De wolf
nadert nog niet, maar hij loert achter een boom; de aanwezigheid van twee houthakkers
houdt hem op een afstand. Maar verder wordt hij, als een mensch opgericht, zonder
argwaan door Roodkapje aangesproken. En zeer gedienstig wijst hij het kind den
weg. Dan ijlt hij dadelijk vooruit langs een anderen weg. Zoo vlug gaat het, dat de
bladeren er als lange strepen gaan uitzien. Dit prentje zou, een oogenblik, de futuristen
kunnen bekoren. Maar niets is verder van alle theorieën verwijderd!

EDGARD TIJTGAT: Pikhaantje's terugkomst in het Vaderland.
(Houtsnede in kleur uit het Mannekensblad: Onverwachte terugkomst van een Belgisch Vluchteling).

Op een aardig plaatje ziet men Roodkapje bloemen plukken en vlinders vangen.
De weg is mooi geel. Dit geel schittert, in poeder, in zijne verfdoos, naast teeder
blauw en vurig rood; hij zelf bereidt zijn drukinkt, die ruikt naar een oud en zorgzaam
werkhuis; dan inkt hij zijne houtsneden in en drukt ze af, op een allerprimitiefste
pers, die hij in de ballingschap gemaakt heeft.
De bruine wolf - dit bruin werd verkregen door over elkaar
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drukken van geel en rood - klopt aan de deur, nabij den molen; de gevel schittert in
het zonnelicht. Het volgende prentje is curieus: men ziet er enkel de bedgordijnen,
versierd met groote bladeren; daartusschen verschijnt het bleeke en gerimpelde gelaat
der Grootmoeder. Vervolgens verschijnt de wolf, die de muts opzet der oude, die hij
heeft opgeslokt. Roodkapje komt aan, en ontkleedt zich om bij Grootmoeder in het
bed te gaan liggen; verbazing van het kind als zij er den wolf ziet liggen; zij wist
niet, dat het oudje er in bed zóó leelijk uitzag. Het laatste plaatje zou alléen reeds
doen begrijpen in welke rein poëtische atmosfeer het geheel werd opgevat. Het is
het huisje der grootmoeder, te midden der eenzame velden; het is door een muurtje
omringd; de deur werd door den wolf niet gesloten na de slachting. Het is expressief,
als een oud, weemoedig liedje.
Met moeite heb ik mij bij de vermelding der prentjes beperkt. Zoo ik ze uitvoeriger
besproken had, ware ik de mij in dit tijdschrift gestelde grenzen te buiten gegaan.
Het kwam er vooral op aan, de waarde van Tijtgat's prenten te doen uitschijnen, hun
buitengewone zuiverheid en de natuurlijke soberheid van zijne techniek, - om de
plaats te bepalen, die hij onder de plaatsnijders inneemt, en ten slotte viel er op te
wijzen, wat hij tijdens zijn verblijf te Londen heeft uitgevoerd en geleerd.
Hij behoort tot het eeuwenoude geslacht der prentsnijders. Wat onderscheidt zijn
werk van de ‘Mannekensbladen’ die wij in onze jeugd gekend hebben? Die oude
‘beeldekens’ bewaarden te nauwer nood een herinnering aan de modellen, waarvan
ze de kopie waren. Tien, twintig maal werden zij door veelal weinig begeesterde
ambachtslieden gekopieerd. Het oorspronkelijke model dezer mannekensbladen was
waarschijnlijk even zuiver en even onschuldig als Tijtgat's prenten. Maar misschien
leefde er minder poëzie in en minder naïeve oorspronkelijkheid.
J. DE BOSSCHERE.
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Een boek over Albert Neuhuys(1)
HET is wel opmerkelijk dat iemand die in de kunstgeschiedenis studeerde, iemand
die als het ware opgegroeid is te midden van die mooie verzameling oude kunst,
welke in het Mauritshuis te Den Haag een waardig tehuis geniet, en waarvan hij nu
aan het hoofd staat; iemand, die colleges geeft in de kunstgeschiedenis, en zich dus
nagenoeg aldoor te midden van oude kunst beweegt, - dat zoo iemand genoeg
belangstelling toont voor onze moderne kunst om er een tamelijk uitvoerige studie
over te schrijven.
Intusschen, behalve dat hij een groot schilder is, is Neuhuys in zijn kunst wel in
het bijzonder Hollandsch en het zal allicht deze eigenschap geweest zijn, waardoor
dr. Martin zich tot hem aangetrokken gevoelde. ‘Het is te voorzien, schrijft hij, dat
eenmaal de bestudeering van de Haagsche school op dezelfde wijze zal worden
aangevat als onze oude meesters. Het is noodzakelijk dat hetgeen wij bij de studie
der kunst van laatstgenoemde meesters missen, met betrekking tot eerstgenoemde
zooveel mogelijk aanwezig zij.’
Dr. Martin heeft gelijk. Er is, geloof ik, geen beter middel om te verhinderen dat
de groote, intieme kunst der Haagsche meesters eens zoo zal worden aangepakt als
die onzer oude meesters, dan goede studies, zoowel aesthetisch als historisch, al
zullen de eindelooze quaesties van echt en onecht wel nooit te vermijden zijn; hiervan
zijn bij de moderne schilderijen nu reeds voorbeelden bekend.
Het is den schrijver gelukt het evenwicht te bewaren tusschen het aesthetische en
het historische, ja, door het indeelen van deze studie in verschillende rubrieken, treedt
het laatste heel en al niet op den voorgrond. Als zoodanig kan men dit boek werkelijk
een voorbeeld noemen.

(1) Dr. W. Martin. Albert Neuhuys, zijn leven en zijn kunst. P.N. van Kampen en Zoon,
Amsterdam. (Met 51 afbeeldingen in lichtdruk; in 4o; prijs f 12.50.
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Op deze wijze toch wordt de karakteristiek van het werk, niet telkens geobstrueerd
door de historische bijzonderheden.
Dr. Martin begint met een beknopte biografie, geeft dan een kenschetsing van het
werk van Neuhuys, zet dit voort in het historische overzicht van zijn schilderijen en
geeft eindelijk nog een lijst van de voornaamste data uit het leven van den schilder.
Door inlichtingen van Neuhuys en Mevrouw Neuhuys, door bespreking van
reproducties naar de schilderijen, is het eenvoudige verloop van dit leven, nagenoeg
jaar op jaar gevolgd. Ofschoon onvolledig - teveel is naar den vreemde gegaan geeft dit boek nog een lijst van de meeste schilderijen hier te lande.
Wij zouden met deze aankondiging kunnen volstaan, ware het niet dat de schrijver
van ‘Gerard Dou en zijn tijd’ recht heeft op een dieper ingaan in zijn werk. Alleen
hierom veroorloven wij ons enkele opmerkingen, meer kantteekeningen, zooals men
die al lezende maakt.
De eerste betreft den persoon van Neuhuys, die ons niet gemeenzaam uit deze
studie te gemoet treedt. Ieder die eenigszins uitvoerig over de meesters der Haagsche
school schrijft, zonder nader met dien kring bekend te zijn geweest, zonder ze in hun
genootschap, in hun omgang, zonder vooral gemeenzaam over hen te hebben hooren
spreken, zal deze moeilijkheid ondervinden.
De levensbizonderheden, die dr. Martin van den schilder zelf of van Mevrouw
Neuhuys gehoord heeft, zijn natuurlijk zoo betrouwbaar mogelijk. Alleen wat men
in een interview zegt, waar de interviewer misschien met potlood en papier in de
hand luistert, is heel iets anders of dat hetzelfde, spontaan gevoeld, gezegd wordt.
Wij zijn de eerste om te wenschen, dat in een studie over een kunstenaar zijn
persoon er zooveel mogelijk buiten wordt gehouden. Houbraken met zijn verhalen
is wel een afschrikkend voorbeeld. Maar het idealiseeren van den persoon van den
schilder, waarin de schrijver van deze studie nog al eens vervalt, is een ander uiterste,
dat aan de waarde van diens kunst niets bijdraagt en ons den persoon niet nader
brengt. Doch het voorbeeld dat ik wilde noemen, raakt zoowel den persoon als het
werk.
Dr. Martin schrijft bij herhaling over de vele reizen die Neuhuys, doorgaans met
zijn geheele familie maakte; en hoe deze reizen ook ten doel hadden om veel kunst,
vooral schilderkunst te zien. ‘Hij had een grooten hartstocht voor het métier van het
schilderen. Daarom interesseerde hij zich zeer voor de wijze, waarop anderen dit
métier uitoefenden of hadden uitgeoefend. Wij hebben met hem zitten praten
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over Potter's manier van blaadjes en schaduwen schilderen, over de techniek van
Leibl, over technische tekortkomingen bij Israels, over ‘glacis’ bij Fra Angelico, en
wat niet al.’
Het aangehaalde is karakteristiek, wij hebben ook bewijzen - heeft men die bij
een schilder noodig? - dat hij persoonlijk in zijn smaak en in zijn opmerkingen was.
De schrijver gaat dan voort: ‘Deze reizen verfrischten hem, want ze gaven hem
een nieuwen kijk op zijn eigen land, op de omgeving waarin hij werkte, op zijn werk
zelf.’ Dit resultaat zal wel het doel geweest zijn van den schilder. Hij kende dit
resultaat bij ervaring. Ongevraagd vertelde Neuhuys mij aan tafel, dat hij dikwijls
buien had van niet te kunnen werken, en dat hij dan zoo spoedig mogelijk, liefst met
de geheele familie op reis ging. Zoo gezien, wordt dit reizen iets anders, is het of een
zekere ongedurigheid zich van hem meester kon maken, waardoor hij niet kon werken.
Mijn geheugen heb ik hierover nog eens opgefrischt bij den schilder, die indertijd
met mij de gast van den Heer en Mevrouw Neuhuys was.
Op bladzij 24, in de korte uiteenzetting van de artistieke ontwikkeling van den
schilder lezen wij: ‘Neuhuys vertelde mij eens dat hij ongeveer 1868, na eindeloos
gestudeer naar gekleed model thuis, het gevoel had dat hij uitgekeken was en dat het
zóó niet langer kon. Hij vertrok toen naar Nunspeet.’
Wij halen deze bizonderheid aan, die trouwens door de mooie reproducties in dit
werk gesteund wordt, omdat wij op curieuse wijze nog aan een ander bewijs hiervan
gekomen zijn. In Amsterdam had ik een model (geen academiemodel), dat bij
verschillende schilders, ook bij Albert Neuhuys geposeerd had. Zij vertelde dat hij
het natuurlijke maar niet te pakken kon krijgen, hoeveel houdingen hij ook probeerde,
tot dat op een keer, terwijl zij haar laarzen toeknoopte om naar huis te gaan, hij
getroffen stond door die houding en haar vroeg even te blijven staan. Dit is geen
verhaal dat men verzinnen kan, doch uit het feit dat Neuhuys door deze ongeposeerde
houding getroffen stond, zou men wat moderners van hem verwacht hebben, dan
een min of meer conventioneel binnenhuisschilder.
Wat verder zegt de schrijver zeer juist, dat de verhaaltjes, l'anecdote, waarmede
hij deze nieuwe periode begon, hem niet bevredigden. ‘Hoe minder er gebeurt dat
de aandacht van het zuiver innerlijke zou kunnen afleiden, des te beter bereikt
Neuhuys zijn doel. Zoo kwam hij ten slotte tot datgene waarin ook de Delftsche
Vermeer en Pieter de Hooch hun kracht vonden: de actieloosheid waardoor de
aesthetische
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eigenschappen zooveel mogelijk worden geconcentreerd op picturale en geestelijke
kwaliteiten.’
De schilder Artz noemde de binnenhuizen der Hagenaars en dus ook de zijne
gaarne stilleven, misschien stil-leven. Intusschen ben ik blij dat dr. Martin dit ook
van sommige der oude interieurschilders doet. Vroeger dacht ik wel eens dat deze
de directe reflectie gaven van het leven om hen heen, zooals men dat ook ten onrechte
dacht van de Japansche houtsneden en zooals men dit allicht in het buitenland zal
denken van de Hollandsche visschers- of boereninterieurs.
Op bladzijde 19 lezen wij: ‘hij (Neuhuys) was realist in dezen zin, dat hij zeer
sterk behoefte had aan directen steun van de werkelijkheid, die hij niet anders
wenschte te geven dan z o o a l s h i j d i e z a g : (de spatieering is van mij). Vandaar
in veel van zijn werk dat streven naar karakteruitdrukking dat aan zijn portretten het
pittige, aan zijn binnenhuizen die alom bewonderde, van gezelligheid doortintelde
atmosfeer geeft.’
Dit komt mij niet overal juist voor. De behoefte toch van Neuhuys om in de
binnenhuizen zelve te schilderen, kwam niet zoozeer uit werkelijkszin voort - men
kan een forsch realist zijn en toch op het atelier schilderen - als wel omdat hem de
verbeeldingskracht en het artistieke geheugen ontbraken, de eigenschappen die Jacob
Maris en Jozef Israëls in zoo hooge mate bezaten en waardoor zij, de stof
beheerschend, hun indrukken, sentiment, hun stemming in hun werk vrijelijk konden
geven. Door dit gemis moest Neuhuys zijn toevlucht nemen tot het ongeriefelijk
werken in het binnenhuis zelf, met gebrekkig licht.
Neuhuys had zelfs, evenals enkele andere Larensche schilders, een binnenhuis
daar, dat hem aanstond, jaren lang in huur, zóó dat hij er uitsluitend kon schilderen
en de bewoners als modellen gebruiken. Indien een schilder uit Den Haag of elders,
onbekend met die toestanden met zijn schildersboel in Laren kwam om daar interieur
te schilderen, ontving hij in de beste milieus onveranderlijk ten antwoord, dat zij
geen schilder binnen mochten laten, want dat zij aan die of die behoorden.
Het was misschien heel practisch, doch hoe werkte deze manier de routine, de
conventie in de hand, hoe doodend voor de spontane waarneming. Doch behalve in
Laren, schilderde Neuhuys buitendien dikwijls in Brabant en in Drenthe. Trouwens
dit is geen kleineeren van het werk van Albert Neuhuys en anderen. Wat hun aandacht
trok in de visschers- of boereninterieurs was het licht dat door de
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troebele ramen gecondenseerder binnenviel, zich malscher hechtte op een
kinderfiguurtje; was de tonige atmosfeer mede veroorzaakt door primitieve
schoorsteenen, die een blauwen rook in het vertrek veroorzaakten; was de diepe
schouw, middelpunt van het gezin, het raam waarvoor een vrouw zat te werken, de
deel waarop de figuren zoo goed in de ruimte zitten.
Wanneer wij bladzijde 29 lezen: ‘Voor het geestelijke gevoelig als Israëls,
coloristisch van een aanleg als Jacob Maris’... dan komt ons de vergelijking niet
gelukkig voor. Het is zeker dat er geen schilderstuk zonder beteekenis gemaakt kan
worden, zonder geestelijke eigenschappen, en nimmer hebben wij het minderwaardig
geacht als een kunstenaar deze eigenschappen geheel richt op het métier, op het te
maken schilderij, zooals Neuhuys deed, zooals sommige 17de-eeuwsche
interieurschilders deden, doch zooals Jozef Israëls stellig niet deed. Ook willen wij
geenzins ontkennen dat Neuhuys gevoelig voor kleur was. Doch Neuhuys had zijn
kleur aan Jaap Maris te danken: hij was de gevoelige volger, niet de voorganger. En
dan met hoeveel meer afwisseling heeft deze zijn kleur toegepast, welk een
kleurenrijkdom en rijpheid heeft hij in zijn interieurs met kinderen laten zien! Ook
is het m.i. overschatting waar de schrijver het teekenen van Neuhuys bij dit van
Menzel vergelijkt en den invloed van den laatsten op onzen schilder vaststelt! Men
kan de teekeningen van den Hollander niet beoordeelen naar de collectie welke het
Museum Boymans bezit. Dit zijn meest alle teekeningen later naar de schilderijen
gemaakt. Op bladzijde 33 van dit boek treft een aardige krabbel van een kind, dat er
uitziet of het naar de natuur geteekend is, dr. Martin kent er meer zoo en geeft er in
dit boek ook nog andere voorbeelden aan, doch ik zie er niets in van het nervige,
intelligente van den grooten teekenaar Menzel.
Neuhuys was een groot schilder, niet zoozeer door zijn onderwerpen, als door zijn
fijne métierkennis, door zijn uitvoerig, en dikwijls buitengewoon gevoelig modelé
in olieverf maar ook in de eerste plaats in waterverf. Op de tentoonstellingen der
Hollandsche Teekenmaatschappij, het is lang geleden dat hij daar belangrijk werk
liet zien, wekten zijn waterwerfteekeningen groote bewondering zoowel bij de
schilders als bij het publiek. In de vrouw met den bruinen hoofddoek, De Moeder,
zie bladzijde 30, vroeger in de collectie van Randwijk, Den Haag, nu in het
Rijksmuseum, wordt hij op het punt van modelé welhaast door niemand overtroffen.
Ieder die de waterverfbehandeling door ervaring kent, de onaangename verrassingen
bij het opdrogen
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ondervonden heeft, moet eerbied hebben voor die verwonderlijke blankheid van
gelaat en handen, die er uitzien of zij nauwelijks met verf aangeraakt zijn en toch
nabij gezien een uitvoerig modelé vertoonen. Door de schetsachtige omgeving is dit
werk geheel vrij van conventie. Geen wonder dat dr. Martin dit zoo hoog acht.
De tentoonstellingen in den Rotterdamschen kunstkring, die in Arti et Amicitiae
te Amsterdam, hebben helaas aangetoond hoe ongelijk aan zichzelf Neuhuys vooral
in de latere jaren dikwijls was.
De reproducties zijn zoowel wat de keus als wat de uitvoering betreft, hijzonder
goed. Deze lichtdrukken geven het werk van den schilder zuiver terug, minder zwaar
dan de kostbare photogravure, ofschoon wij niet durven zeggen, dat het eerste procédé
voor forscher schilderkunst niet wat flauw zou wezen. Intusschen, zooals de hierboven
genoemde vrouw met den hoofddoek weergegeven is, laat deze lichtdruk niets te
wenschen over.
Onzen indruk samenvattend, is deze studie een waardevolle en kundige bijdrage tot
de geschiedenis onzer negentiende-eeuwsche kunst; een studie die ieder, wil hij later,
- elke tijd toch heeft een eigen opvatting, - een beschouwing over Albert Neuhuys
geven, te raadplegen zal hebben.
G.H. MARIUS.
Den Haag, Febr. '16.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Amsterdam
Arti et Amicitiae. Frans Deutman.
Een tentoonstelling ter herdenking van het door iedereen, zoowel leek als kunstkenner,
bewonderde werk van een te vroeg gestorven schilder. Zeker, elke kunstenaar sterft,
gelijk elke scheppende kracht, te vroeg; doch voor Deutman geldt dit op bijzondere
wijze, want juist de laatste jaren had hij aan zijn typische Larensche gevalletjes, een
fijnere bekoring weten te geven door de zuiverheid waarmee hij het zonlicht op doek
bracht, en bovendien door het blijmoedig poëtische, waarmee hij zijne figuren moeder met kind, kind met geitje, 't zonlicht op struikgewas en bloemen, enz. doordrong, alsof het uit hun eigen wezen voortkwam. Natuurpoëzie en levenspoëzie
tegelijk; doch zoo ongekunsteld komt deze poëzie u tegemoet, dat het schijnt of ze
in het wezen der dingen vanzelf ligt en er vanzelf uit voortvloeit, zonder dat er een
schilder behoefde te komen om ze er uit te voorschijn te tooveren. Een en al
naturalisme, ja, zooals dit in een heel zuiver gestand kunstenaarsgemoed wordt
omgezet in psychische schoonheid, zonder dat er iets van de natuur verloren gaat.
Larensche landschapjes, maar ook allerlei figuurstukken, ook portretten, ook
stillevens, ze spreken door het natuurlijke heen van fijn gestemde geestelijke
aandoeningen, waarin het blijmoedige afwisselt met weemoed.
Het is duidelijk, dat de schilder in jonger jaren, in Antwerpen, gelijk zoovelen
onder Verlat's leiding werkend, en nog vele jaren daarna, krachtiger de realiteit
aangreep en wellicht heeft verlangd naar grooter en grootscher werken, - intusschen
zal niemand het berouwen, dat hij in het ‘liefelijke Gooi’ de natuur- en levenspoëzie
vond, zij het van eene kleinere kunst, welke zich uit de realiteit losmaakt. Wellicht
stond dit in verband met zijn zwak gestel, doch zeker was er overeenstemming met
zijn muzikalen aanleg. Met de jaren is zijn werk fijner en zuiverder geworden - het
is een lust het van nabij, als 't ware op den keper te bezien -, en daarom is het zoo
jammer dat hij aan onze kunst ontviel. Doch hij heeft genoeg kunnen werken om
daarin voor altijd eene eigene hooge plaats in te nemen.

Stedelijk Museum. August Legras.
De vrienden van den schilder hebben veel van zijn nagelaten werk voor deze
herinneringstentoonstelling bijeengebracht. R.W.P. de Vries Jr. heeft een inleiding
geschreven voor den grooten catalogus, die mede bedoeld is om te worden bewaard.
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Een tentoonstelling van zijn Oostersch werk werd hier enkele jaren geleden
gememoreerd. Het vormt de laatste periode van zijn kunstenaarsschap. Te voren had
hij talrijke Gooische binnenhuisjes geschilderd en in 't bijzonder koeienstallen, welke
van zijn realistischen zin getuigden. - Daar wij niet in de gelegenheid waren deze
tentoonstelling te bezichtigen, geven wij het woord aan den genoemden inleider:
‘Wie in het Gooi, niet alleen onder de schilders, maar ook onder de dorpsbewoners,
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kende Gras niet, den jovialen, immer hulpvaardigen mensch, die in zijn manieren
wat ruw en ongegeneerd wellicht, van binnen een en al goedigheid was. Ik denk
soms wel, dat de moeilijkheden, de struggle for life, die hij in zijne jeugd en
jongelingsjaren heeft gekend, hem beter dan anderen deden begrijpen van hoeveel
waarde een helpende hand, een steun op het juiste oogenblik kan zijn. Hij heeft,
zooals wij zeiden, zijn weg lang niet geëffend gevonden, veel en hard moeten werken,
ploeteren om er te komen, maar hij wist er zich steeds doorheen te slaan... Toen de
tijden beter werden toog hij naar de Academie. En ook in deze studiejaren was de
fortuin hem nog niet gunstig, doch met zijne bekende energie en doorzetting wist hij
de middelen te vinden om er bovenop te komen; hij teekende vergrootingen naar
foto's, gaf lessen voor weinig geld, schilderde honden- en paardenportretten en dit
laatste vooral deed hij met zekere voorliefde, want hij was een groot dierenvriend.
Zijne liefde tot de dieren had hem dan ook spoedig in aanraking gebracht met den
heer Westerman, den vroegeren directeur van Artis, die hem vrijen toegang tot den
tuin gaf, waar hij naar hartelust kon werken. Uit dien tijd dagteekenen vele studies
naar kameelen, een zeer gevoelig schilderij van een ziek aapje, aquariumbassins en
vele andere.’
D.B.

Den Haag
Tentoonstelling Georges van Tongerloo in Pulchri Studio.
Wat deze Belgische vluchteling gedurende zijn verblijf in Holland heeft geproduceerd,
wat hij in een spanne tijds van anderhalf jaar in de klei heeft gekneed, daarvan geeft
de tentoonstelling in Pulchri Studio een zeer overvloedig beeld.
Ongeveer een twintigtal beelden, waaronder verschillende levensgroote figuren
ten voeten uit, verschillende teekeningen en enkele etsen, zijn het resultaat van dit
zeer werkzame leven.
Van Tongerloo is het niet te doen om een gaaf, fraai geboetseerd beeld te maken,
dat glad en koud de vormen zoo juist mogelijk weergeeft, dat sierlijkheid aan zuivere
verhouding paart, waar niets op te zeggen valt, dan dat het te academisch, te levenloos
is.
Daarvan heeft hij een hartgrondigen af keer. Bij hem is het om het leven juist te
doen. Dat moet bruisen en schuimen, onder het hooge licht van de zaal. Een figuur
wordt waargenomen als een impressionist dat doet, wordt betrapt op een
oogenblikkelijke actie, die juist over zal gaan in een andere. Dat moment van
overgang, wat Rodin zoo terecht het levenbrengende in de kunst noemt, is het wat
Van Tongerloo wil geven.
Daaraan offert hij alle bijkomstigheden op. Breed boetseert hij de groote vorm in
de klei, kwiek brengt hij hier en daar een typeerende veeg aan, duimt energisch een
pakkend détail, kneedt en wroet tot hij het gewilde resultaat heeft bereikt. Alles is
royaal gezien en tot levende kunst geworden, met uitzondering van enkele werken,
waar Van Tongerloo in het grove verviel, het goedkoope, gemakkelijk bereikte effect
najoeg In zijn vrouwen aan het toilet, in de meeste portretten echter is het essentieele
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uitnemend gegeven, is het leven zeer gevoelig in zijn eenvoudige natuurlijkheid
betrapt.
Een kunstenaar, die het om licht en beweging te doen is, toont hij zich ook in zijn
teekeningen en etsen, waar veel van den vorm werd opgeofferd aan het alles
overheerschende, alles doordringende, aan het de contouren inbijtende licht.
Hij loste in de beeldhouwkunst het lichtprobleem op, wat in de Belgische
schilderkunst reeds vroeger geschiedde. Met Turner kan hij zeggen: ‘La Lumière est
Dieu’.
Alles wat naar het kunstmatige zweemt wordt gebannen, het levende komt daar
voor in de plaats, dat als een verfrissching de atmospheer van sufheid en saaiheid
doortrekt en de beeldhouwkunst weer een nieuwe ziel geeft.

Steuntentoonstelling in Pulchri Studio.
De Steuntentoonstellingen in Pulchri Studio brengen weinig variatie, doordat steeds
dezelfde leden werk inzenden, wat de belangstelling in deze soort exposities nu
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juist niet te stade komt. Waar immer hetzelfde geboden wordt, verslapt deze, en de
steun, waarom het te doen is, blijft uit.
Nog niet zoo lang geleden exposeerden vier leden, Mej. Abrahams, Bongers, Van
Hoytema en Paul Arntzenius in een andere zaal, waar de laatste zeer ruim was
vertegenwoordigd.
Hier op deze steuntentoonstelling heeft hij de hoofdgroep.
Het is natuurlijk zeer begrijpelijk, dat in zulk een korten tijd een schilder niet
verandert, zoodat deze inzending dan ook geen anderen kijk op het talent van Paul
Arntzenius geeft dan de vorige, te meer daar verschillende, toen geëxposeerde werken
ook hier paradeeren.
Voor den bezoeker is dit ontmoedigend; het zal hem weerhouden de volgende
steuntentoonstellingen in oogenschouw te nemen, daar hij kans heeft weer oude kost
te moeten slikken.
Paul Arntzenius is een goede leerling van Tholen, wat hij maar niet nalaten kan
steeds te bewijzen. Het fijn-tonige, het grijze der atmospheer boeit hem evenals zijn
leermeester. Een innig zich verdiepen in de natuur gaat bij hem boven alles.
Brio, een verrukkelijk zich laten gaan, zoekt men tevergeefs in dit werk, dat rustig
werd opgebouwd, zonder dat een te heftige inspiratie het evenwicht deed verliezen.
De kalme bedachtzaamheid is niet altijd ingetoomde passie, integendeel we zoeken
deze te veel, omdat zij zich haast nergens vertoont.
In de latere werken te Parijs gemaakt, komt een vertolken van zonlichteffecten op
huizen en parken, het grijze atmospheerschilderen afwisselen.
Wat daarin voor dezen schilder te bereiken valt, ligt nog in de toekomst. Misschien
komt een gepassioneerder natuur zich openbaren, want zonder zulk een is het niet
mogelijk den laaienden zonnegloed uit te drukken.
Haverman bewijst in de studies uit Algiers dat hij voor een dertigtal jaren reeds
een schilder van beteekenis was. De impressionistische opvatting van toen, kondigt
den lateren portretschilder nog niet aan. Door evolutie is hij eerst over stag moeten
gaan naar minder oppervlakkige, verdiepter opvatting.
Rouville, de zich meer en meer ontpoppende romanticus, heeft in den hem, zoo
lief zijnden, grijsgroen-bruinen toonaard verschillende aanzetjes, schetsjes,
begindingetjes gezonden, die in het kleine verhalen, wat hij in het groote reeds gaf,
vertellend op die zwoele, meer aanduidende dan voluit gevende manier, wat zijn
geest bezighield.
Louis Bron is niet meer zoo schoolsch als vroeger; hij komt wat los in een stilleven.
Ook zijn landschappen vertoonen meer durf door een vrijere schildering.
Bakels is wat onrustig in een werf met schepen, waar te veel kleurigs het geheel
schaadt; Weyns frisch, als altijd, in een zuiver gezien winterlandschap. Zilcken's
Oostersche landschappen zijn al lang geen onbekende meer, evenmin de lichte
bloemen van Oldewelt. Hunne makers overtroffen zich niet. Ook E. Bosch, G. Wind
en Van Wetering de Rooy onderscheiden zich in het hier gebodene niet bijzonder.
G.D. GRATAMA.

Musea en verzamelingen
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Amsterdam
Aanwinsten Rijksmuseum.
De schenking van twee schilderijen van Hendrick TerBrugghen, die met de
voorstelling van Democritus en Heraclitus, samen een pendant vormen, beteekent
voor het Rijksmuseum een opmerkenswaardige aanwinst. Het overzicht van de
ontwikkeling der Hollandsche schilderschool, dat zoozeer in het doel ligt van het
Amsterdamsche Museum, is daarmee zijn volledigheid weer iets naderbij gekomen.
Met Honthorst, Babueren en Crabeth vertoont het werk van TerBrugghen zeer
nadrukkelijk de karakteristieke eigenschappen van de Utrechtsche school, of de
italianiseerende groep in Holland, die bovenal door Caravaggio beïnvloed was. Met
Theodoor van Babueren heeft hij dan nog het meest overeenkomst. Toch valt er een
verschil op te merken; de schilderwijze van TerBrugghen is van een iets molliger
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modelé. Twee schilderijen in het Museum te Cassel vertoonen, vooral ook in de
opstelling der figuren, opvallende gelijkenis met de twee nu aangeworven stukken
in het Rijksmuseum.
Ook deze wijsgeeren zijn in borstbeeld voorgesteld. Democritus, die zijn
geringschatting van alle menschenbedrijf met een onverstoorbaren lach uitdrukt,
leunt met zijn rechterarm op een hemelglobe; de weenende Heraclitus steunt op een
aardbol, ten teeken waarschijnlijk, dat hij met zijn verdriet over menschelijke
dwaasheid, nog niet volkomen aan het aardsche ontheven is. Beide figuren zijn los
gedrapeerd; hun mantel bedekt slechts halverwege schouders en borst. Het vleesch,
met zorgvuldige, of liever wèl overlegde inachtname van de verschillende
tegengestelde carnatie's - als daar zijn hij een blanke borst en roodachtige handen is naar accademische wijs kundig en breed, maar tevens vrij ongevoelig geschilderd.
Ook in de drapeering is de opzettelijkheid van een leerstellige techniek niet te
miskennen.
Het is academische kunst; in den ruimen zekeren slag van schilderen, in de milde
krasse vormduiding, ook in de coloristische werking, vertoont zij het maniërisme
van het italianiseerende bedrijf gedurende het eerste tijdperk der zeventiende eeuw.
Van al die maniëristen - wier werk daarom nog niet als volkomen onvruchtbaar voor
de ontwikkeling der Hollandsche kunst mag worden aangezien - is TerBrugghen met
de hierboven genoemden een der eerste krachten De aanwinst van deze twee
schilderijen is dus voor de collectie van een niet te onderschatten, zij het dan ook
hoofdzakelijk documenteele waarde.
Op geheel andere wijze is te waardeeren de aanwinst van een schilderijtje, voorstellend
de Universiteit te Leiden omstreeks het midden der 17de eeuw, gestoffeerd met tal
van figuurtjes. De situatie was spoedig vast te stellen, doch over de beteekenis van
den stoet, die met zekere ceremonieele plechtigheid van uit de poort de straat optreedt,
was men vooreerst in 't onzekere. Het blijkt nu te zijn een plechtige feestelijkheid
ter eere van een jong gepromoveerde, die, omgeven is door de hooggeleerde heeren
van de Academie, huiswaarts wordt geleid. Op den voorgrond, in verschillende
houding, wat burgers toeschouwers.
Ook dit schilderij dus is van zekere documenteele waarde, zoowel in topographisch
als geschiedkundig opzicht. Het is daarbij echter, en wel voornamelijk, om zijn
kunstgehalte een niet onbelangrijke aanwinst. Het schilderijtje is, afgaande op de
onderteekening H.v.B. toegeschreven aan Hendrick van der Burg, een schilder die
omstreeks denzelfden tijd in de gildehoeken van Leiden genoemd wordt. De
toeschrijving kan als aannemelijk gelden. De namen van Pieter de Hoogh en
Brekelenkam werden er niet zonder grond bij genoemd, want inderdaad heeft dit
stukje veel van de kwaliteiten, die de kunst van die twee recht-hollandsche schilders
zoo bekorend maakt. Het zou een wat ijle Pieter de Hoogh kunnen zijn.
Want de kleur drukt toch maar ongenoegzaam de matérie van de verschillende
dingen uit, vooral bij de gebouwen; de muur met het poortje, nabij den voorgrond,
geeft weinig den indruk in steen opgetrokken te zijn. Ook de ruimte uitdrukking
tusschen de verschillende plans is matig. Zoo missen we hier het werkelijke, het
massieve, dat bij Pieter de Hoogh aan de dingen voelbaar is, al even of zij staan in
klaren lichtschijn of wegdoezelen in schemertint. Daardoor ook denkt men bij de
rijkheid en den gloed van de gulden tinten, waarvan dit schilderijtje als 't ware
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overvloeid is, wel even aan een wat kunstmatig koloristisch glacis. Al zouden we
dus dit schilderijtje niet op het plan kunnen stellen van een Pieter de Hoogh, gelijk
ons museum er meer dan een bezit, het heeft toch wel degelijk kwaliteiten in die lijn.
't Kennelijkst nog in den voorgrond met die pikante kleurnootjes van een sterk
rood tegen diep zwart en de lichtsterkte bij het glanzend wit van een mutsje of kraag.
Zoo draagt dit, om de voorstelling interressant schilderijtje, toch ook den bekoorlijken
blos van die innig-gestemde en warm levende kunst bij de besten der oud-hollandsche
kleinmeesters.
Een andere aanwinst, niet door schenking of aankoop, maar door bruikleen verkregen,
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is het velen welbekende vrouwenportret, liever gezegd, de fantastische
vrouwenbeeltenis, door Jan Sluyters geschilderd. Het is geplaatst in de omgeving
van Vincent van Gogh, Gauguin en enkele anderen, die de meest-moderne kunst in
het Rijksmuseum te aanschouwen geven. Het is een der meest voldragene uitingen
van dezen werkzamen, rusteloozen - en ook iets woelzieken - zoeker, die wel onder
de jongeren van heden het meest een schilderstemperament blijkt. Het portretstuk
van een haast schrijnend tragische werking, is daarbij kenschetsend de geesteshouding
van den kunstenaar.
Al moge dus met dit bruikleen op een duurzaam bezit niet gerekend worden, is
deze, zij het dan tijdelijke, vermeerdering van de moderne afdeeling in het
Rijksmuseum, toch zeer op prijs te stellen als een krachtig getuigenis van de
tegenwoordige bewegingen in de Hollandsche schilderkunst. Daar mochten er nog
meerdere volgen, van anderen, die eveneens in aanmerking kunnen komen als
stuwende elementen in den ontwikkelingsgang naar een nieuwen kunstvorm. Want
voor het groote publiek valt er omtrent den zin van de ultramoderne uitingen nog
veel te leeren en op een tentoonstelling heeft het alleen maar den tijd om zich te
ergeren!
Als volkomen tegenstelling zij nog even gewezen op een aanwinst, mede in bruikleen,
van een nog al vroeg Italiaansch schilderij. Dit bruikleen is al niet van recenten datum
meer, maar zoo belangrijk voor de verzameling, dat ik de vermelding ervan aan deze
berichten wil toevoegen. Het schilderij geeft de in de Italiaansche kunst eindelooze
voorstelling van de Madonna met haar Kind, en de meester (deze naam kan hier
voluit worden toegepast) is Bartholomeo Montagna. De collectie in het Rijksmuseum
is zeker niet rijk aan uitheemsche kunst, zoodat deze toevoeging eraan al haast een
evenement kan heeten, dat naar herhaling vurig doet wenschen.
In zijn stijlvolle houding en zijn voorname gereserveerdheid, vormt dit werk een
karakteristieke tegenstelling met de Nederlandsche Primitieven, die niet, gelijk de
Italiaan, Maria als de gebenedijde Vrouw, als een der allerhoogste geheimenissen
van Gods schepping, zich voorstellen, maar bij al hun devote vereering zich die
figuur 't liefst denken in de aardsche zaligheid van het moederwezen.
De uitbeelding is overeenkomstig de opvatting. Deze Moeder-Gods troont, en haar
gelaat, dat recht van voren gezien is, drukt uit de ontoegankelijkheid voor alle
aandoeningen, die den aardschen sterveling schokken kunnen. De uitdrukking heeft
nu zelfs iets hooghartigs; Maria verschijnt ons hier eerder als de ‘Ivoren Toren’ dan
als de ‘Toevlucht der Zondaren’, of de ‘Troosteres der Bedrukten’. Het Jesuskind is
gezeten vóór haar op een balustrade, met een vogeltje op de hand. Beide figuren zijn
eerder gebeeld dan geschilderd, hoewel het geheele aspect van het tafereel de weelde
draagt van vlak uitgespreide, doorklonken kleuren. Ook de picturale eigenschappen
vertoonen hier het enorme verschil met den schildersaard van den Nederlandschen
artiest. De kleur is bij de Italianen de statieuse omkleeding van het plastische beeld.
De vergelijkende beschouwingen, waartoe de aanwezigheid van dit werk te midden
van de overvloedige treffelijke producten der Hollandsche school in ons Museum
aanleiding geeft, kunnen bijdragen tot verruiming van onze inzichten omtrent de
schilderkunstige schoonheid.
W. STEENHOFF.
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Boeken & tijdschriften
The Ruins of Ypres. Fotogravure, formaat 56 x 71 cm., beeldgrootte: 37
½ x 56 cm. J.L. Goffart, 9 Monument Street, London. e.c. prijs: 5 sh. 6 d.
franco.
Wie nog eenige illusie mocht behouden omtrent den staat, waarin Ieperen door de
Duitschers gebracht werd, werpe een blik op deze fotogravure: het is een ontzettend
beeld van verwoesting. De opname werd van uit een luchtschip of vliegtuig
uitgevoerd, en omvat het heele centrum der aloude stad. Een huivering van afgrijzen
grijpt ons aan, wanneer we terugdenken aan wat het heerlijke Ieperen geweest is...
Ledig en verlaten strekt de enorme Groote Markt zich uit; daar rijst het lugubere
geraamte op, van wat eenmaal een onovertroffen monument van middeleeuwsche
bouwkunst was: de Halle; daarachter de droevige resten der oude kathedraal; en
verder de honderden kleine monumenten, huizekens met trapgevels, poortjes, hofkens,
die Ieperen maakten tot een der schilderachtigste steden ter wereld.
Het is haast niet te begrijpen, hoe menschenhanden een dergelijke verwoesting
konden aanrichten. Sommige straten zijn als weggevaagd, tot pulver geblazen, terwijl
nog slechts enkele stompels muur zijn blijven rechtstaan. Bij deze desolatie rijst
scherp en duidelijk een beeld in onze herinnering op: POMPEI. Maar dáár was de
vernieling het werk van een blinde natuurkracht - hier van een ‘groot’ volk... Dáár
dekte de Vesuvius, als beschaamd voor zijne daad, de puinen toe met een dikke laag
asch, en bewaarde ze zorgvuldig voor latere geslachten; - hier ligt de verwoesting
bloot onder den open hemel, en wacht tot de sloopers het waardelooze gruis komen
opruimen; de schoonheid van Ieperen is voor goed van de aarde verdwenen.
Een kostbaar en aangrijpend document is deze fotogravure; zij werpt op den stand
der beschaving in de XXe eeuw een vreemd en droevig licht.
B.
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L.A. CLAESSENS: Eerste staat van de gravure naar den Schuttersoptocht (1797). Gemaakt naar het
origineel met behulp van teekeningen naar Lundens. Hier en daar bespeurt men kleine onjuistheden.

Het genetische probleem van De Nachtwacht(1)
III. De uitvloeisels van het onderwerp (Vervolg)
EEN schutterstuk noemen we de portretgroep die ontstaat wanneer leden der
burger-militie zich te zamen en op levensgrootte doen afbeelden. Ieder deelnemer
afzonderlijk had daarbij geen anderen wensch dan zijn gelijkenis in dat ensemble
aanwezig te zien. De afbeelding was bestemd tot versiering van den doelen.
Lidmaatschap van het wapengild was oorspronkelijk een eer: vandaar de satisfactie
zich als schutter geportretteerd te zien.
De bij-bedoeling, voor ons zoo vanzelf sprekend, om aldus voor het nageslacht
gememoreerd te blijven, ontbrak of bleef zeer ondergeschikt. Naam-inschriften
begonnen eerst in zwang te komen, toen de ondervinding geleerd had hoe spoedig
identiteit vergeten raakt.

(1) Zie Onze Kunst, Deel XXVI, blz. 1 en 37, Deel XXIX, blz. 61. (Juli-Augustus 1914 en Maart
1916).
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Bleyswijck, in zijn beschrijving van Delft (1667) betreurt het ‘dat tot onderhouding
der geheugenisse en geneuchte der afkomelingen de namen deser afgebeelde
liefhebbers niet daarbij zijn gesteld, de traditie van dien so langs so meer verloren
gaande.’
Trots op het corps is dus het gevoel waaraan de doelenstukken hun oorsprong
danken. Trad de compagnie op den voorgrond bij een of andere belangrijke
gebeurtenis (of wat de schutters als zoodanig beschouwden) dan werd het besef van
eigen beteekenis wakker en de portret-opdracht was het gevolg.
Zoo'n gebeurtenis - die dus de aanleiding vormt dat men zich doel conterfeiten is op geen schutterstuk ooit voorgesteld. Wel kan het schilderij er toespelingen op
bevatten. De Burgerij heeft ver weg garnizoens-dienst gedaan: men ziet op den
achtergrond een bewaakte schans, of op tafel ligt er een plattegrond met
vestingwerken, of, eenvoudiger nog, de schutters zijn banketteerend afgebeeld en
men hoort dat het een herdenkingsfeest is van een befaamden uittocht, of wel, er
verluidt alleen dat een plechtige inhaling (bijvoorbeeld die van Spinola te Rotterdam
in 1608) de oorzaak van de afbeelding was. Want, wat er ook voor dappere
herinneringen aan verbonden zijn, het schutterstuk verandert nooit in een
historie-tafereel: het blijft een groep portretten, op levensgrootte. De laatste toevoeging
is niet overbodig. Kleine voorstellingen met hier en daar een schuttersportret - zooals
de gravures der Medicea Hospes en de schilderijen van Sybrand van Beest, Johannes
Lingelbach en Paulus Lesire, worden niet tot de corporatieportretten gerekend.
Op dit portret-gegeven laat de kunstenaar zijn rechten gelden. Die opeenhooping
van koppen tracht hij presentabel te maken. De vroegste meesters waren tevreden
de gelijkenis te treffen, de lateren willen het samenzijn van het gezelschap motiveeren.
Een of andere handeling verschaft dan een artistieke eenheid. Zulk een motief staat
dus buiten de eigenlijke portret-opdracht: het is een poging om van het banale gegeven
een kunstwerk te maken.
Van alle motieven is de schuttersmaaltijd het meest populair geworden.
Begrijpelijke en zeer gevariëerde acties, de opgedischte lekkernijen en de rijkdom
van het tafelgerei spreken onmiddellijk tot het groote publiek. Daarnaast bestaan tal
van andere oplossingen: een afdalen van de raadhuistrappen (Hendrik Pot en Ludolf
de Jongh), een bestudeeren van vestingplannen, dus een soort krijgsraad (Werner
van Valckert en Nicolaas Elias), een ontvangst op het stadhuis (Ravesteyn), een
opstelling volgens de graden (Hals en De Keyser), het saamtreffen
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van gedeelten eener compagnie op een bepaalde plaats (Van der Helst en Flinck), of
wel een triomfant onder de wapenen komen (Ketel en Rembrandt).
Er blijkt dus dat het schutterstuk drie factoren vereenigt, die we bij een genetische
beschouwing als deze scherp gescheiden moeten houden. Als we de bekende Van
der Helst van 1648 tot voorbeeld nemen, dan zijn het:
1o. het onderwerp: in dit geval portretten van personen uit de compagnie van
kapitein Witsen;
2o. de aanleiding: het sluiten van den Vrede van Munster;
3o. het motief: een maaltijd der schutters, met bijvoeging: tot viering van den vrede.
We kunnen hier reeds dadelijk voordeel mee doen. Wanneer Cocq en zijn schutters
ons verbazen, door twee geheel verschillende opgaven omtrent de voorstelling van
de schilderij, dan begrijpen we nu dat Cocq omschrijft wat hem het belangrijkst
voorkwam: het motief, (een opmarcheeren van de compagnie), terwijl de schutters
zich stipt houden aan het eigenlijke onderwerp: een portretstuk. Wat de aanleiding
was tot de opdracht, daarop heeft Hoofdstuk I reeds een antwoord gegeven:
waarschijnlijk het inhalen van Maria de Medicis in 1638.
Dat de gebeurtenis die de aanleiding werd tevens als motief dient - hetgeen volgens
onze begrippen voor de hand zou liggen en wat een overgang zou beteekenen naar
het historie-stuk - dat komt niet of slechts als hoogste uitzondering voor.
Wat motief en portretstuk betreft, hun verbinding is een kunstmatige. Het
portretstuk heeft eischen, die een natuurlijken steun vonden bij de betalende
opdrachtgevers en die met een realistische vertooning, beoogd door het motief, in 't
geheel niet strooken.
Ten eerste verlangt de portretgroep een regelmatige verdeeling der koppen over
het beschikbare oppervlak. De hoofden moeten afzonderlijk ‘geëspaceerd’ blijven;
ze moeten ook, zoodra een ruim aantal schutters zich laat afbeelden, aangebracht
worden onder en boven elkaar. We zullen dit de ‘etageering’ noemen. Een
ongedwongen realisme laat zich daarmee niet vereenigen.
Een dubbele rij koppen, twee friezen met geportretteerden die stuk voor stuk den
toeschouwer aankijken, ziedaar het simpele arrangement van de oudere
schutterstukken. Het motief wil ons over die stijve gelijkhoofdigheid heen helpen,
het tracht de etageering zoo onopvallend mogelijk te bereiken. Het best gelukt dat
bij een schuttersmaaltijd, door het staan en zitten der figuren, mede een van de
oorzaken
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waarom deze voorstelling zoo in den smaak viel. Motieven waar de personen allen
staan, vereischen een ongelijk niveau: het beklimmen of afdalen van trappen wordt
een noodzakelijkheid. Ketel was de eerste die dit probleem op geniale wijze aanpakte.
Nog met een andere noodzakelijkheid van het portretstuk komt een realistische
vertooning in strijd: dat is de zeer ondiepe ruimte waar de figuren zich bewegen.
Men verkleint ongaarne de achterste koppen: de indruk van levensgrootte moet
bewaard blijven. En de portret-gelijkenis haalt daarbij alle gezichten nog sterk naar
voren. Zoo blijft er, ondanks verfijnde kunstgrepen, iels over, zelfs in de rijpste
stukken, van het ‘fries met conterfeitsels’, waarvan de ontwikkeling uitging. Onnoodig
te zeggen dat deze portret-eischen de compositie van het doelenstuk danig
beïnvloeden.
***
We zullen Rembrandt's Schuttersoptocht beschouwen eerst als portretstuk en dan
als motief.
Wie lieten zich eigenlijk portretteeren? Rembrandt's cliënten noemden zich
‘personen uit eene compaignie en corporaelschap.’ Een vage definitie, maar die in
Amsterdam niet anders mogelijk was. In Haarlem had men kunnen antwoorden:
officieren en onder-officieren van den St. Joris' of St. Sebastiaans-doelen. Op de
Amsterdamsche stukken na 1580, verschijnt er, naast de officieren die krachtens hun
rang zijn afgebeeld, ook een soort vrije keuze uit de gemeene schutters. Hoe kwam
dat? Bij de schutterij diende, zooals wij zagen, al wat geld en aanzien had. Treden
er jonge snoeshanen zonder graad zeer op den voorgrond, dan kunnen we er zeker
van zijn dat die jeugd vermaagschapt was aan de regeerende families, en dat ze vaste
kans hadden zelf officier te worden. Soms zien we daarentegen bejaarde menschen,
ongegradueerd en die dus niet tot de heeren behoorden, een bescheiden plaats
innemen: het waren gezeten burgerlui met lange dienstjaren in de compagnie, die
het geld voor de eer over hadden.
Een definitie is dus niet gemakkelijk. De oude omschrijving Corporaelschap,
wellicht gekozen omdat op de grootste stukken het aantal afgebeelden de dertig man
benadert (ongeveer de sterkte van een korporaalschap) is geheel onjuist. De
tijdgenooten weten dat ook wel: ze aarzelen tusschen compagnie en corporaelschap
en gebruiken soms beide te gelijk.
De compagnie bestond uit vier corporaelschappen: over twee ervan stond één
sergeant. Op de Amsterdamsche stukken zijn die twee

Onze Kunst. Jaargang 15

33

Plattegrond van Rembrandt's Schutterstuk.
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sergeanten steeds aanwezig; hetgeen dus reeds buitensluit dat er slechts één
corporaelschap is afgebeeld.
Het was onmogelijk de compagnie, ongeveer 120 man, voltallig op het doek te
brengen, maar wel was ze als geheel vertegenwoordigd. Daarvoor zorgt, behalve de
vaandrig met het Vaandel, ook de presentie van kapitein en luitenant. Van het gros
der gemeene schutters geven dan de overige afgebeelden een indruk. Terecht mocht
Banning Cocq dus zeggen dat hij op zijn doelenstuk beveelt de ‘compaignie Burgers
te doen marcheeren’: de compagnie wordt geacht in haar geheel aanwezig te zijn.
Er is één bizonderheid die bij het beschouwen van Rembrandt's Schuttersoptocht
al dadelijk de aandacht trekt. Het opschrift vermeldt 17 geportretteerden: de
ongeschonden compositie bevat, nauwkeurig geteld, 33 personen, benevens een
hond.
Deze drie en dertig zijn allen lichamelijk zichtbaar. Rembrandt heeft de menigte
niet vergroot door pieken en wapentuig boven de hoofden uit te doen steken. Van
dat middel om onzichtbare personen te suggereeren maakte de meester in andere
composities, en o.a. op de Eendracht, een ruim gebruik. Hier echter staan de speren,
die men rechts op den achtergrond ziet, alle tegen den muur geleund. Er zijn geen
onzichtbare manschappen die ze vasthouden, zooals Riegl meent.
Het abnormaal hoog percentage van zeventien figuranten (de hond meegerekend)
tegenover zeventien geportretteerden, vormt de opvallendste buitensporigheid van
Rembrandt's schutterstuk. Zeventien portretten, ziedaar dus zijn strikte onderwerp.
Daaraan verbindt hij een motief dat op zich zelf nog eens zeventien figuranten van
noode had. Het motief streeft dus in belangrijkheid het sujet op zij.
We zullen die 33 personen man voor man de revue laten passeeren; daarbij ieders
kleeding en actie onderzoeken; en trachten de geportretteerden van de figuranten te
scheiden. Aan ieder der voorgestelden is het cijfer toegevoegd, dat de positie der
figuur aanwijst op de hier afgebeelde plattegrond, die uitvoerig zal worden toegelicht
in het hoofdstuk over de compositie. De gebogen lijnen duiden bewegingsrichtingen
aan(1).
Nog één opmerking. Onze grillige kunsthistorie, die zich wel uitputte in
commentaren op Rembrandt's geschreven boedel-inventaris, heeft zich om een
systematische beschrijving der tallooze geschilderde

(1) Wij achten het overbodig het stuk zelf hier nogmaals te reproduceeren. Onze lezers vinden
de afbeelding van het schilderij zoowel als van Lunden's kopie o.a. in het Augustus-nummer
1914. Men vergelijke verder de lijngravure hierboven, pag. 29. RED.

Onze Kunst. Jaargang 15

35
voorwerpen op het schutterstuk nooit bekommerd. En omdat Rembrandt zoo gaarne
met halve aanduidingen werkt, is die beschrijving des te meer gewenscht. Men hoeft
geen leek te zijn om van het vele onverklaarde te duizelen. Zulk een commentaar
compleet te geven, ligt niet in de lijn dezer studie. Maar wel is het noodig alles op
nieuw en scherp aan te zien.
***
Kapitein en luitenant openen den stoet. Frans Banning Cocq (I) plaatst zich aan het
hoofd van de compagnie, met het rhetorische air: men volge waerheen ick voor gae.
Hij stapt naar voren als om de spacie met zijn gewichtigheid te vullen. Zijn almachtig
gebaar zet allen in beweging.
Het vorige hoofdstuk gaf een karakteristiek van dit ampele personnage. In 1606
geboren was hij dus een flinke dertiger op het oogenblik van de opdracht (± 1639).
Reeds in 1635 komt hij voor als luitenant in Wijk I. Kapitein in Wijk II wordt hij
waarschijnlijk nog in 1638. Het is onbekend of die benoeming viel vóór het bezoek
van Maria de Medicis in September van dat jaar, de gebeurtenis die vermoedelijk de
aanleiding was tot de opdracht. Wel weten we dat hij bij die intocht te assisteeren
had: alle toenmalige compagnieën, twintig in getal, moesten loten om de plaats hunner
opstelling(1). In 1646 treedt Cocq op als een der beide Amsterdamsche colonels: er
heeft dan in zijn compagnie een opschuiving plaats: luitenant Ruytenburch neemt
Cocq's kapiteins-ambt over, en Rombout Kemp, een der sergeanten, wordt luitenant.
In 1648 fungeert Cocq als overman van den Handboochsdoelen; voor welke eer hij
in 1650, ter wille van zijn burgemeesterschap bedankt. Bij zijn overlijden in 1655
heeft hij de karakteristieke loopbaan van den Amsterdamschen regent achter zich.
Op het schilderij doet Cocq zich minder voor als militair, dan wel als magistraat,
die voor de gelegenheid ook kapitein der schutterij is. Hij maakt, te midden der
omringende kleurigheid, den indruk van top tot teen in 't zwart te zijn, het zwart dat
den magistraat past: hoed, wambuis, broek, schoenen, benevens strikken en rosetten,
het is alles statig zwart. Toch blijkt bij nader toezien dat die somberheid nog kleur
inhoudt. De kousen, losjes afgezakt, zooals toen nog elegant was, - de chic der om
de kuit gespannen zijde dateert van later - zijn donker violet; van dof goudbrokaat
zijn de nauw zichtbare ondermouwen; de

(1) Wagenaar, die het getal der toenmalige vendels opgeeft als 28, begaat een vergissing, die
door latere schrijvers herhaald is.
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sjerp of sluier, waarvoor de kapitein volgens oude costume 23 gulden 5 stuiver in
rekening bracht, is bloedrood en met gouddraad gefestonneerd. Een staalblauw lichtje
verraadt dat er onder den breed gepijpten kraag een halsberg schuilt. Cocq voert als
teeken van zijn rang den stok, een rotting zooals die in 't dagelijksch leven ook te
gebruiken viel: men wijkt in deze jaren van de gewoonte af om op dien kapiteinsstaf
een ornament te plaatsen. Aan zijn linkerzijde is het gevest van een forsch rapier nog
even zichtbaar.
Naast Banning Cocq vervult zijn luitenant, Willem van Ruytenburch (II) wel
degelijk een militaire rol: hij verschijnt hoog gelaarsd en rinkelend gespoord, een
gedreven halsberg op zijn buffelleeren kolder; de korte speer of sponton, het teeken
van zijn rang, horizontaal in de hand.
Alles fonkelt aan dezen kleinen man. Blanke pluimen en een sjerp van
blauwig-witte zij, blinkend goud-borduursel, wit- en goudgestreepte mouwen,
glanzende hoozen, aan de zeemleeren broek gehecht met blauwzijden veters; en aan
zijn sponton een zware wit en blauwe kwast: het felste blauw dat het schilderij te
zien geeft. Alles straalt licht uit. Het contrast met de somberheid van den reus naast
hem is gewild: Ruytenburch schijnt nog feller, Cocq nog duisterder. Maar ondanks
al zijn kwikjes en strikjes is de luitenant afgebeeld in de luisterende houding van
een, die te gehoorzamen heeft: de pracht van dezen ondergeschikte werkt er toe mee
Cocq's autoriteit nog te verhoogen.
Kapitein en luitenant, gewoonlijk in éen adem genoemd, zijn ook hier als een
twee-eenheid voorgesteld; ze vullen elkaar aan. Zooals ze daar den optocht openen,
vertegenwoordigen ze, in hun stipt modieuze kleedij, de beide aspecten van elegantie
waaraan de eeuw zich vergaapte.
Een buitenlander, markies de Sorbière, die Hollandsche herinneringen uit het begin
van 1642 ophaalt, aanschouwde naast elkaar: ‘l'aristocratie en habit de velours noir
avec la large fraise et la barbe quarrée, qui marchait gravement dans les places
publiques’; en ‘l'officier en équipage guerrier, le collet de buffle, l'écharpe orangée,
la grosse botte et le cimeterre’(1). Het krijgshaftig kostuum met de rijlaarzen was van
Franschen oorsprong en afgekeken van de weelderige edellieden die de omgeving
vormden van Frederik Hendrik. Daarentegen volgde de sobere dracht Spaansche
voorbeelden. De martiale elegantie zou weer verdwijnen, maar het Spaansche decorum
bleef en ontaardde in vaderlandsche deftigheid. Het is geen toeval dat Cocq zijn
hand-

(1) Lettres et discours de M. de Sorbière. Paris 1660. Lettre à Monsieur Petit, conseiller du Roy.
Zie ook P.J. Blok. Geschiedenis van het Nederl. Volk. Deel IV. p. 322.
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schoen aanvat juist zoo als Don Carlos op een portret door Velasquez: maar de
kapitein doet het niet onopvallend genoeg om gedistingeerd te zijn. Spaansche
grandezza bezit meer eenvoud en meer gemak.
De kleeding verklapt de aspiraties. Geen Hollandsche regent zonder kersversche
adellijke titel. Was er iets nobelers te bedenken, in Holland, dan zich ‘Heer van
Vlaardingen’ te noemen, zooals die kleine Ruytenburch? Als die burger-kapitein en
luitenant elkaar toespreken, dan zegt de een natuurlijk: Purmerlant! en de ander
antwoordt: Vlaerdingen!
In de reeds geciteerde beschrijving van een schutterparade door Van der Venne
(1633) heet het:
‘Capiteyns gelijck als Graven
Meest in softe sijd gekleet....

‘Als Graven’, dat mochten ze hooren! Scheen het niet of iets van de landsheerlijke
autoriteit op deze kruideniers was overgegaan? Het is curieus er in dit verband aan
te herinneren, dat een zoon van Ruytenburch, eveneens kapitein der schutterij,
aentrouwt in het huys van Nassau.
En nu de derde hoofd-officier: dat was ‘als vervullende eene hoofd-officie bij de
compagnie’, de Vaandrig. We spraken reeds over de tradities welke aan deze functie
een bizondere glorie verleenden. Het symbool van de geheele troep was het vaandel,
naar welks kleur ‘het vendel’ veelal genoemd werd. Op penningen staat de vaandrig
middenin afgebeeld, terwijl kapitein en luitenant hem flankeeren.
Bredero beschrijft in een gedicht met hoeveel schroom en ontzag zulk een eervol
ambt aanvaard werd. De vaandrig moest aangenaam van uiterlijk zijn en liefst
celibatair. Was dit om bij de parade indruk te maken op het vrouwelijk publiek? Van
oudsher koos men ‘bequame vrijgesellen, soo verre die te bekomen sijn’. Door te
trouwen verloor de vaandrig zijn rang. Ondanks de schaarschte aan Bataafsche
Adonissen laten de meeste schutterstukken zien, dat het begeerde ideaal gevonden
was.
Ook Rembrandt's schutterstuk pronkt met een knappe, jeugdige, ongehuwde
vaandrig: Jan Cornelisz. Visscher (III), bekend door Vondel's grafgedicht bij zijn
plotseling overlijden in 1652 (Dus ziet men Visscher die het vendel heeft gezweit....
enz.). Hij wordt dan nog een ‘jongeling’ geheeten en is dus ongetrouwd gestorven.
Behalve schoon van aanzien, moest de vaandrig tevens een gespierde knaap wezen,
capabel om bij de parades het vaandel zoo sierlijk mogelijk te ‘slingheren en te
zwenken’. Het hanteeren van zoo'n
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omvangrijke lap zij, meestal aan een onhandig korten stok bevestigd - men vergelijke
die afbeelding hiernevens - was een uiterst zwaar werk. Er verluidt dat eenmaal een
Antwerpsche vendrig na den optocht van uitputting overleed.
Jan Visscher laat zien dat hij de topzware vaan in zijn macht heeft. De beweging
van links naar rechts, waarop we later terugkomen, gaat hem glad af. Toen ik een
kleine tien jaar geleden de houdingen van Rembrandt's schutters door een model liet
poseeren, werd met een geïmproviseerd vaandel ook het ‘zwenken’ beproefd. Bij
die zware inspanning zette het model onwillekeurig de vuist in de lenden, als een
soort tegenwicht, juist zooals Rembrandt het heeft afgebeeld.
Het vaandel is samengesteld uit vijf zijden banen, twee goudgele en drie
blauwgroene, waarvan de middelste het wapen van Amsterdam in goudborduursel
vertoont. Visscher's kostuum sluit bij het vaandel aan: geheel goud-groen met
goud-gele ondermouwen, waarbij elke andere kleur stipt vermeden is. Een paar
onderdeelen lijken iets verouderd, maar in hoofdzaak is de modedracht gevolgd.
Na de drie hoofdofficieren de twee sergeanten. Hun onderscheidings-teeken, de
hellebaert, maakt ze dadelijk kenbaar. Als sergeant optreden en ‘de hellebaert nemen’
beteekent hetzelfde. Bij hun benoeming - door kolonels, kapitein en luitenant - telt
geboorte en stand dikwijls mee, maar ook klimmen ze nog wel uit de gemeene
manschap op. De wijze waarop Rembrandt zijn sergeanten kostumeerde doet
vermoeden dat de een uit de rangen voortkwam - met diens plunje sprong hij naar
willekeur om - en dat de ander tot de heeren behoorde: geen der afgebeelden toch
volgt zoo correct de dagelijksche dracht.
De eerste is de ziekelijk uitziende man met den curieuzen Mercurius-helm, links
op een borstwering gezeten (V), die denkelijk, zooals ik in een vorig opstel besprak,
overleden is vóor de voltooiïng van het schilderij en wiens functie toen overging op
den jongen piekenier Reinier Engelen. Is deze veronderstelling juist, dan moet de
andere sergeant, die geheel rechts op een verhooging staat, volgens het opschrift
Rombout Kemp wezen (IV). Op den hoed van den laatste is de pluim wellicht wat
hooggetopt, maar overigens bewijst het statige zwarte kostuum dat de schilder zich
met deze figuur geen vrijheden kon veroorloven. En dat klopt met de identificatie
als Rombout Kemp. Deze neemt in 1646 Ruytenburch's plaats als luitenant in en
werd dus tot de aanzienlijken gerekend. Gedoogde hij voor zijn kleeding niet het
geringste uitbundigheidje, ook zijn optreden is afgepast, men zou
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zelfs zeggen: reglementair. Zijn hellebaert die den gebruikelijken vorm heeft, houdt
hij op de gebruikelijke wijze, met de spits naar beneden; hij maakt, met uitgestrekten
arm het in de XVIIe eeuw typische gebaar van den sergeant die zijn manschap ordent.

ABRAHAM DE BRUYN: Antwerpsche vaandrig door een rondassier voorafgegaan (1581).

Zijn collega daarentegen, wiens naam onbekend bleef, is al zeer fantastisch
uitgedost. Een hoog uitgebolde helm, zwaar van 't gouden drijfwerk; een formidable,
haast monstrueuze hellebaert; stalen kuras en ijzeren handschoen; zonderling ruime
mouwen van aaneengezette goud-bruine en zwartig-groene strooken; blauw-groene
hozen, onder de knie opgebonden met olijf-groene strikken; dit alles, gevoegd bij de
wonderlijke houding, maakt van deze figuur minder een uit het leven genomen
schutter, dan wel een vrije, karakteristieke creatie der Barok.
Het poseeren door een model in de houding van dezen sergeant deed blijken dat
het borstwerinkje, waarop de man zit, al heel weinig breed kan zijn. Ook steunt de
hellebaert niet, zooals men denken zou, op dit muurtje, maar daarachter op den grond;
de lengte van de schacht zou anders ook niet in verhouding staan tot het geweldige
lemmet. Het was overigens verrassend te zien hoezeer de stand van het model
herinnerde aan de gewrongen figuren van Cornelis Ketel.
Zooals in z'n kapitein en luitenant heeft Rembrandt dus ook in zijn twee sergeanten
een contrast gezocht; het hoofdstuk over de compositie zal daar terloops op
terugkomen.
Gaan we nu op den plattegrond de plaatsing der officieren na, dan blijkt dat
Rembrandt, bij dit militaire schouwspel, terecht vermeden heeft alle autoriteit op een
te hoopen: kapitein en luitenant beheerschen het voorplan; op den achtergrond
domineert de vaandrig; terwijl aan iederen sergeant een zijkant van het schilderij is
aangewezen, waardoor ze geheel uit elkaars vaarwater blijven; hun opstelling nog
even los van den rand versterkt den indruk dat elk in eigen sfeer en over zijn eigen
manschap beveelt.
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Het is veel gemakkelijker de gegradueerden aan te wijzen dan de afgebeelde
ondergeschikten. Door aan zijn figuranten een glimp van persoonlijkheid en aan zijn
geportretteerden een eenigszins algemeene trek te geven, slaagde Rembrandt in het
vormen van een homogene massa. Eén bedoeling van al die bij-figuren komt daardoor
reeds aan 't licht: ze breken het portretstuk. Toch staal het vast dat er twaalf schutters
hun geld gegeven hebben om individueel en in een niet al te onvoordeelige pose
aanwezig te zijn; we zullen trachten ze te herkennen.
De jonge, blonde schutter, op de ongeschonden compositie geheel links in profiel
afgebeeld, draagt het gewone kostuum van zijn tijd, zonder een spoor van
prachtvertoon (VI). Hij heeft zijn musket links geschouderd en houdt in de rechter
zijn hoed, waarboven een aanlegvork of forket uitsteekt. Er is geen reden om hem
niet als portret te beschouwen.
De volgende, die zich bescheiden achteraf houdt, maar wiens blik ons opzoekt
van onder zijn breeden hoed, is in donkere burgerkleeding, en maakt niet den indruk
van onder militair bevel te staan. Z'n trekken zijn zeer persoonlijk. Deze ongewapende
stelt hoogst waarschijnlijk de schrijver van de compagnie voor, Claes van
Cruysbergen, denkelijk terwille van zijn ambt afgebeeld (VII).
Onmiddellijk onder hem duikt een figuurtje op, een ruim drie-jarig kind, dat zich
met moeite boven de borstwering uitwerkt (VIII). Dit kopje met een stootband om
moet wat variatie brengen tusschen al die mannenhoofden; het moet ook, evenals de
schrijver, de gedachte wekken aan toeschouwend publiek. Het aanbrengen van zoo'n
lievelingsmotief van den meester in een schutterstuk is overigens een ongehoorde
nieuwigheid.
Vlak naast den gehelmden sergeant ontwaart men een figurant, wiens gelaat slechts
rondom het oog zichtbaar is (IX). Zijn opgeheven hand tilt een musket boven het
gedrang; hij beweegt zich naar rechts in de opstrevende houding van een die tusschen
een menschen-massa een trede hooger klimmen wil.
Op deze trede staat een gehelmde, kort gebaarde, ongeveer veertigjarige muskettier,
vlak naast het vaandel: als de plooien geheel uitvallen zal hij er juist achter verdwijnen
(X). Zijn linker houdt de forket; de gloeiende lont is, volgens het voorschrift, tusschen
de vingers van zijn rechter gevoegd. Een persoonlijke, dood-ernstige, vastberaden,
geheel zichtbare kop: zonder twijfel een portret.
Ook de twee schutters daar vlak beneden, die de met helder wit
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omkraagde koppen bij elkaar steken, zijn stellig portretten. De een, met zijn hel-grijs
puntbaardje, is de oudste figuur op het schilderij (XI). De dienstplicht duurde tot het
zestigste jaar; in het document over den prijs van het stuk komt er een voor die 52
was toen hij op 't doek werd gebracht; zulke oudjes onder de schutters behoeven dus
niet te verwonderen. Met zijn Spaanschen helm buigt hij zich fluisterend over den
schouder van zijn ruim 35-jarigen makker, die verstrooid luistert. Deze laatste (XII)
draagt een gegalonneerden hoed, een kort breed zwaard, benevens een stalen rondas
met gouden knoppen.

A. DE BRUYN: Antwerpsche rondassiers uit 1581.

Het schijnt dat een compagnie oudtijds vier rondassiers telde, als een soort lijfwacht
voor den vaandrig bestemd. Daarmede zou Rembrandt's voorstelling kloppen, omdat
zijn vaandrig juist geflankeerd wordt door twee schilddragers. De hier afgebeelde
Antwerpsche gravure van 1580 noemt de rondassiers ‘les gentilhommes de la
compagnie’; wellicht hadden oorspronkelijk de adelborsten het privilege zwaard en
beukelaar te dragen. Op dezelfde gravure wordt de vaandrig door een jongen
schilddrager vooraf gegaan. Toen Rembrandt zijn schutterstuk begon, werden de
rondassiers, die bij Ketel zoo'n groote rol speelden, reeds lang niet meer afgebeeld.
Hij schept er echter genoegen in retrospectief te zijn en haalt zulke pittoreske figuren
als uit de vergetelheid op.
De sjofele jongen, die links op den voorgrond komt aangesneld (XIII), is natuurlijk
een figurant. Zijn facie gaat bijna schuil in een veel te ruimen helm; om zijn schouders
sliert een dofroode lap; een zware kruithoorn hangt aan een koord om zijn hals; hij
matigt zijn vaart door zijn hand langs het hek te laten glijden. Op twee der platen uit
Barlaeus' Medicea Hospes, reeds in de vorige opstellen afgebeeld, komen te midden
der schutters dergelijke jongens talrijk voor. Ook Sybrand van Beest laat, op het
Feestelijk Uitgeleide van Koningin Henriëtte
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door de Haagsche schutters (Gemeente-museum, Den Haag) zoo'n knaap met een
kruithoorn juist in dezelfde houding af en aan loopen. Bij het drukke gepoef met los
kruit tijdens de parades kwamen zulke ‘jongens’, die voor hun diensten betaald
werden, in grooten getale te pas. Het meeloopen van dit handlangertje is dan ook
begrijpelijk: de groote muskettier leegt, onder 't voortgaan, een kruitmaatje in den
loop van zijn musket; het kruit moet straks worden aangevuld; vandaar ook dat de
knaap naar hem opkijkt.
Deze muskettier, van top tot teen sober in 't rood gekleed (XIV), behoort zonder
twijfel tot de geportretteerden. Zijn kostuum vertoont kleine afwijkingen van de
mode, zooals de crevés en de geplooide bol van zijn hoed. Dwars over zijn wambuis
hangt een bandelier met kruitmaatjes of ‘polverhoeselijns’; zijn forket sleept achter
hem aan. De juist gemaakte korte draai, de onzekere stap over de trede en de
onhandige manipulatie geven hem een weifelende, bijna struikelende houding. Als
verklaring van zijn actie hoort men soms zeggen dat hij ‘syn polver aenstampt’: dit
manuaal, duidelijk afgebeeld in de Medicea Hospes en elders, was echter geheel
anders.
Van dezen langen schutter wordt de aandacht krachtig afgeleid door de verrassende
figurantjes die naast hem te voorschijn komen: twee meisjes van een jaar of acht. De
eene, in helder groen gekleed (XV), en met roodachtig haar, is slechts op den rug
zichtbaar. De andere daarentegen heeft juist een open plaatsje bereikt, vanwaar zij
met haar minuscule glorie de omgeving overschittert (XVI). Parmantig schrijdt dit
poppetje in geel-groen schouderkapje en blinkend gele rok, tusschen de gelederen
door, beladen met kostbaarheden en als bespat met goud. Het kopje, met den blauwen
blik, half ernstig, half opgewekt, draait zich naar ons toe op een wel wat gewrongen
wijze: op de bekende Dresdensche groep doet Saskia het evenzoo.
Al wat er raadselachtig is in Rembrandt's schutterstuk schijnt zich nog eens te
concentreeren in deze kinderen. Op de vraag welke rol ze in het sujet spelen, wal ze
eigenlijk beteekenen, werd nooit een bevredigend antwoord gegeven.
Klaar als kristal is daarentegen hun aesthetische functie. In het laatste hoofdstuk
zal blijken dat de aanwezigheid van geen der figuranten zóó goed is gemotiveerd.
Ja, deze figuurtjes zijn in de compositie zóó noodzakelijk, dat men zich afvraagt of
dit ongewone optreden niet een geforceerde poging beduidt om het gegeven sujet en
een te voren opgesteld aesthetisch schema te vereenigen. Toch aarzelen we om dit
voetstoots aan te nemen. Meer dan wie ook bezat Rembrandt de
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gave om in het dagelijksch leven datgene te ontdekken wat zich leende tot het
verwezenlijken van zijn aesthetische bedoelingen. We zullen dus nog eens nagaan maar zonder veel hoop - of een nauwkeurige beschouwing iets naders omtrent die
kinderen aan de hand kan doen.

SYBRAND VAN BEEST (1643): Uitgeleide van Koningin Henriette van Engeland door de Haagsche
Schutterij (1642).
(Gemeente-Museum, den Haag).

De kleeding van het belangrijkste der twee figuurtjes blijkt volslagen irreëel. Het
is een creatie in romantischen geest, waarbij reminiscenzen uit Holbein's tijd verwerkt
zijn, zooals ook in Saskia's kostuum op het portret in Cassel. Op het losse ros-blonde
haar ligt als een diadeem een platte band van goud en juweelen, waarvan weer een
gouden kettinkje afhangt; aan haar oor bengelt een peervormige parel.
Hebben we een portret voor ons? Een antwoord is niet te geven. Dit bolle,
stompneuzige gezichtje kan als een ideaaltje van barokschoonheid gelden, maar
evengoed als een gelijkenis die wat vrij verwerkt is.
Merkwaardig wal er zooal aan haar ceintuurtje hangt: aan een lang dubbel snoer
een beursje van goud-brokaat bezet met paarlen; een zijden streng met gouden doppen;
iets wat lijkt op een plat beugeltaschje; verder een zwaar zilveren hecht als van een
groot trancheermes gestoken in een met metaal beslagen foudraal; dit laatste voorwerp
wordt grootendeels bedekt door een witten vogel, die met de pooten omhoog aan
den gordel is bevestigd. In de armen torst het kind een bokaal,
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waarvan de wijde zilveren mond duidelijk te zien is; haar ruim omvattend gebaar
past minder bij een simpelen beker, dan wel bij een grooten zwaren drinkhoorn,
waaraan het zichtbare deel dan ook denken doet.
Ook het zusje schijnt iets te dragen; de pauweveeren, die nog flauwtjes te herkennen
zijn en die boven het hoofd van het voorste meisje opsteken, kunnen moeilijk iets
anders beduiden, dan dat het achterste kind een pauwepastei draagt.
De zoogenaamde witte haan heeft altijd sterk de aandacht getrokken. Ook hier
blijkt de beteekenis van dit dier in het sujet onbegrijpelijk, terwijl daarentegen de
aesthetische functie zeer duidelijk is: dat blanke geveerte moest, op het toch reeds
stralende meisje, nog weer een centrum van hoogeren lichtgloed verschaffen. Ook
detail-genetische precedenten ontbreken niet: onderste boven gehangen vogels had
Rembrandt kort te voren op zijn Pauwhennen en zijn Roerdomp laten zien.
De te dikwijls herhaalde explicatie dat deze ‘haan’ een woordspel op den naam
van Cocq zou bevatten, moeten we bij nader inzien verwerpen. Gesteld Rembrandt
zou zich dat wel wat erg onschuldige vermaak gegund hebben, waarom liet hij dan
juist weg wat deze vogel tot een ‘haan’ moet stempelen: de vuurroode kam en de
sporen? Dit is eerder een jong vrouwelijk dier.
De explicatie dat dit de haan is waarop geschoten werd, vervalt daarmee tevens.
En de verklaring dat de kostbaarheden, die het kind draagt, prijzen zijn voor een te
houden schietwedstrijd, kan evenmin aanvaard worden: het groot aantal piekeniers
dat aan den optocht deelneemt pleit reeds daartegen. Een dochtertje van Banning
Cocq is dit meisje evenmin: de kapitein was kinderloos.
Nog een verklaring valt er af te leiden uit een citaat van Ter Gouw(1), die meedeelt
dat er in de rijen der optrekkende schutters kinderen meeliepen, jongens en daarbij
ook meisjes, die men ‘trosjens’ noemde. Onze figuurtjes marcheeren echter niet mee,
maar trachten tusschen de gelederen door te laveeren. Overigens geeft dit citaat bitter
weinig uitsluitsel. In de zeventiende eeuw werden alle jonge meisjes ‘troosjens’
geheeten. Dit van juweelen fonkelende koningskind kan trouwens onmogelijk het
type zijn van de bij de schutterskermis meeloopende jeugd; daar geeft de kruitjongen
een beter idee van. En onverklaard blijven dan nog de meegedragen voorwerpen, die
toch geschilderd zijn om herkend en begrepen te worden.
Komen er ook op andere doelenstukken zulke kleine meisjes voor?

(1) Alg. Holl. Kerkmis 1672, blz. 13. Geciteerd door J. ter Gouw, De Volksvermaken, Haarlem
1871, p. 455.
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Neen, maar jonge vrouwen wel. Het oude, afschuwlijke doelwijf, waarmee de
schutters der vorige eeuw genoegen namen en dat op het festijn oesters serveerde,
wordt in dezen tijd door een behagelijker exemplaar vervangen. Een ‘mooie meit’
te zijn was een vereischte om in den doelen te kunnen dienen, en om naar de mooie
meid van den doelen te vrijen moest men heel wat mans zijn.
Driemaal heeft Van der Helst zulke schoonheden op zijn corporatiestukken
afgebeeld. Van deze trits draagt er eene een pastei, een andere den zilveren hoorn
van het schuttersgild. Is het niet merkwaardig dat Rembrandt's kleine meisjes juist
hetzelfde dragen? Men zou dus zeggen dat ze iets met den doelen te maken hebben.
Zijn ze daar om de schutters te laven en te verkwikken, zooals knapen dat doen op
het reeds geciteerde schilderij van Sybrand van Beest? Onmogelijk. Aldus gekleede
kinderen treden niet als dienstmeisjes op. Maar daar ze zonder twijfel op een of
andere wijze aan den Doelen verbonden zijn, blijft er niet anders over dan te
veronderstellen, dat we een dochtertje of kleindochtertje van den kastelein voor ons
zien. Dat zou zoowel hun attributen, als ook de kostbare dracht verklaren.
Het kasteleinschap van den Doelen was (volgens De Roever en Scheltema) een
aanzienlijke betrekking, die door Burgemeesters vergeven werd. De doelens, in den
loop der eeuw van karakter veranderend, werden geteld onder de respectabelste
logementen, en stonden zoo wat op dezelfde hoogte als de deftige herberg ‘De Swarte
Hout’, die aan admiraal Swartenhont toebehoorde. Deze laatste was toevallig ook
de schoonvader van een kastelein uit den Voetboochsdoelen, Marten Rey. De kastelein
van den Kloveniers-doelen, Jacob Pietersz Nagtglas, met wien Rembrandt te maken
had, was brouwer van zijn beroep en zoon van een vroedschap. Hij was in 1570
geboren en dus in deze jaren ongeveer 70 jaar. Zijn twee dochters, denkelijk in het
vak opgebracht, zetten na vaders dood de nering voort. Natuurlijk was Rembrandt
met deze familie goed bekend; toen Aeltgen Nagtglas, een van deze beide
kasteleinschen, in 1659 als jongedochter overleed, werd Rembrandt als vriend ter
begrafenis gebeden; de gedrukte invitatie-kaart is door een toeval bewaard.
Mijn vermoeden dat hier een of andere spruit der familie Nagtglas is afgebeeld,
geeft er een aannemelijke verklaring voor, dat zij met het fraaiste stuk van het
doelenzilver paradeert, en dat haar volgelingske een pastei draagt. En is het witte
hoentje soms bestemd om straks verorberd te worden?(1)

(1) De leeftijd van het meisje kan, laag getaxeerd, op zeven jaar, hoog getaxeerd op 10 jaar
gesteld worden. Mr. W.R. Veder, archivaris te Amsterdam, was zoo vriendelijk op mijn
verzoek, naar de genealogie der familie Nagtglas een onderzoek te doen instellen. Op het
oogenblik van het ter perse gaan van dit opstel had dit onderzoek nog geen resultaat
opgeleverd.
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Nog een explicatie is er voor dezen vogel mogelijk, die ik terwille van de volledigheid
niet achterwege wil laten.
Het valt op dat de zorgvuldig geschilderde kippepooten duidelijk uitkomen, terwijl
de kop onzichtbaar blijft. Door een kinderlijke etymologie was de Claeuwe gekozen
als wapen voor de hier afgebeelde schutters, de Cloveniers of Claeuweniers, de
jongste in formatie van de drie Amsterdamsche schuttersgezelschappen. Dit teeken
was voor hen vastgesteld bij de ordonnantie van 1522. Twee der andere stukken, een
in Amsterdam en een in Petrograd, vertoonen, op de wijde schutters-palluren genaaid,
kleine zilveren klauwen. De Claeuw stond gebeiteld boven den ingang van het
schietterrein, was gedreven in hun tin en zilver-werk en gebrand in hun ruiten. De
halsketen van hun schutterkoning - waaraan nog in 1638 en 1663 naamplaatjes van
winnaars werden gehecht - is samengesteld uit acht vogelklauwen verbonden door
eikeloof. Geweldig van afmeting prijkt de kippepoot in een gouden cartouche op het
portret van de Doelheeren, dat Flinck in hetzelfde jaar 1642 voltooide voor dezelfde
zaal waar ook Rembrandt's Schutterstuk geplaatst werd. Het lijkt mij daarom niet
onmogelijk dat die witte, aan zijn pooten opgehangen vogel werd aangebracht om
in 't hart van de schilderij aan de Clauw te herinneren.
Nu de innerlijke kracht der schutterijen taande, begon men aan die oude symbolen
te hechten, een verschijnsel dat ik reeds vroeger beschreef. Het antieke zilverwerk
in de doelens vervulde de bezitters met trots. Teekenend is het dat de Overlieden
worden afgebeeld, juist terwijl het plan rijp wordt om die verouderde functies op te
doeken. In 1648 en 1653 schildert Van der Helst nauwkeurig de zilveren pronkstukken
van Handbooch's- en Voetbooch's-doelen. Sterk komt die retrospectieve geest uit,
wanneer dezelfde kunstenaar de oude schiethoven van St. Sebastiaan, die in 1650
waren geslecht, in 1653 op het doek brengt. Gaf Rembrandt wellicht aan het
geheimzinnige troosje den Kloveniers-hoorn in de hand, als een herinnering aan de
tijden dat in de gilde-optochten de zilveren bekers mee werden rondgedragen?
Het oude doel-zilver is nog heden in 't Rijksmuseum te bezichtigen. De
Kloveniers-hoorn prijkt, behalve met de Vogelklauw, ook met de Leeuw en met het
Wapen van Amsterdam. De hoorn van de St.-Joris-of Voetbooch-schutters laat de
Leeuw zien, staande met het Amster-
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damsche Andreaskruis in een Hollandschen Tuin; de keten van dezelfde schutters is
samengesteld uit een reeks Hollandsche Tuinen, en in een daarvan verheft zich de
Leeuw. Er zij terloops aan herinnerd dat geheel dezelfde symboliek gebruikt is op
de Eendracht van het Land; waardoor nog eenmaal op andere wijze de meening
bevestigd wordt, dat dit stuk ontworpen is als decoratie voor een doelenzaal.

A. DE BRUYN: Musketier die in den uitval staand zijn roer afschiet, zonder forket te gebruiken.

De konings-ketens van St.-Sebastiaan en van de Kloveniers hebben als schakels
ornamenten van eikeloof. De Eycke beteekent volgens Karel van Mander
Borgher-Verlossinge en ook Deught en Sterckheyt. Daarom wellicht wordt het midden
van de Eendracht beheerscht door een zwaren eiketronk. En de schuttersoptocht
schijnt dezelfde toespeling te bevatten: frisch eikeloof siert den helm van den figurant,
die na de troosjes aan de beurt is (XVII). Ook in dezen krans of tak vermoeden we
een herinnering aan oude gewoonten, die verdwenen waren of slechts in zwang
gebleven op het platteland. De reeds geciteerde studie van Ed. Jacobs (Die
Schützenkleinodiën etc. p. 75-83) bespreekt het dragen van zulke kransen uitvoerig.
De bladerentooi past bij dezen carnavaleske, hoogstens achttienjarigen knaap. Het
gelaat is onzichtbaar. Een typische aanvullings-figuur en een geniale vondst van den
meester, zooals de beschouwing der compositie leeren zal. Zijn actie is duidelijk. In
den uitval staand doet hij, met los kruit natuurlijk, zijn roer ontbranden, zooals dat
op de Antwerpsche gravure ook te zien is. Zijn kostuum gaat over het geheel op den
tijd van 1570 terug: donkere nauwe hozen, een wammes waar door elkaar kruipen
een oranje-achtig bruin en een groezelig paars, een kruitmaat-bandelier groen gestikt
en vuurrood geboord; behalve zijn zijdgeweer nog een zeldzaam kruitfleschje en een
ponjaard in fulpen schee. Hoe grillig en ongerijmd doet deze romantische verschijning
aan! Men ontkomt niet aan de gedachte dat zulk stoeiend optreden in de nuances van
het bizarre kostuum het best bij een negerknaap
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zouden passen, zooals Van der Helst er ook een in zijn stuk van 1639 aanbracht.

A. DE BRUYN: Musketiers met brandende lonten en forket (1581).

Dwars door den optocht heen knalt deze wildebras zijn roer los: achter Banning
Cocq's kraag en Ruytenburch's pluimenhoed stuift de kruitdamp op. Maar deze beiden
storen zich aan niets; ze gaan impassibel door; een goed soldaat is aan het vuur
gewend: ‘acht een schoot maar voor een veest,’ zeiden de toeschouwers bij de parade.
De gebaarde schutter met tabakskleurige baret (XVIII), juist zichtbaar tusschen
kapitein en luitenant, duwt met een korte armbeweging het wapen, dat bijna onder
zijn neus gelost wordt en dat niet op een forket rust, de hoogte in. Zijn linkerhand
houdt een tweehandszwaard, zóó, dat het gevest steunt op de met tressen gesierde
borst: een van die monstrueuze maai-wapens, die Cornelis Ketel met voorliefde
uitstalde en waarvan de Antwerpsche optocht van 1581 er drie laat zien. Rembrandt,
met zijn retrospectieve neiging, haalde deze antikiteit weer te voorschijn en Van der
Helst, in zijn concurrentie-zucht, deed hem dat onmiddellijk na. Wie eigenlijk het
recht hadden met deze ridicule tweehanders te defileeren, is mij onbekend.
Met nobelen zwier daalt deze figuur de treden af; de rechtervoet sleept na; de
zwaarte van het lemmet dat boven den kruitdamp uitsteekt, vereischt een tamelijk
uitgebogen lichaamslijn. De stand, door een model geposeerd, herinnert treffend aan
de reeds besproken houdingen van Cornelis Ketel. De trekken, opvallend persoonlijk,
zijn zonder twijfel die van een portret.
Naast den zwaard-drager verschijnt er weer een muskettier (XIX). Zijn actie werd
tot nu toe verkeerd uitgelegd. Hij inspecteert niet het slot van zijn musket; evenmin
blaast hij zijn lont aan: de gloeiende einden hangen daarvoor veel te laag. Alvorens
de lont op den haan te zetten, blaast hij, volgens het toenmalige manuaal, het losse
kruyt van de pan. Hij maakt zich dus onder 't voortgaan gereed om te schieten.
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Deze panblazer draagt, vrij weergegeven, een tartaarsche hellemet, met korte rossige
veer. Hij is geheel in dof rood gestoken, evenals muskettier XIII, die zijn geweer
laadt. Maar terwijl deze laatste zich in volle lengte uitrekt, loopt de panblazer met
ronden rug, het hoofd diep in de schouders, dof en onverschillig in zijn besogne
verdiept: hij poseert niet in 't minst en heeft niets te commandeeren. Figurant of
geportretteerde? Met meer waarschijnlijkheid figurant. Zijn vulgair type is algemeen
gehouden; de allesbehalve verheffende actie, de onvoordeelige pose, de
gelaats-vervorming door het blazen, dat alles houdt met een conterfeitsel geen
rekening. Rembrandt heeft trouwens gezorgd dezen man tot een gemeen schutter te
stempelen: hij is de eenige die het om den bovenarm gebonden schutters-teeken
draagt; een schildje waarop tamelijk duidelijk een kruisboog zichtbaar is.
Vermoedelijk bedoelde de meester het wapen van den grooten krijgsraad weer te
geven, saamgesteld uit handboog, kruisboog en musket. Dergelijke insignes van been
of metaal zijn nog in Belgische verzamelingen bewaard.

A. DE BRUYN: Antwerpsche dragers van tweehandszwaarden (1581).

De functie van dezen figurant is begrijpelijk. Bij kapitein en luitenant behoort zich
iemand aan te sluiten die niets doet dan lijdelijk gehoorzamen. Ziehier het
kanonvleesch. Hij helpt den indruk wegdoezelen dat er meer officieren zijn dan
soldaten. Dit is dienst, het andere parade. Hij representeert denzelfden
maatschappelijken stand als de kruitjongen en de trommelaar. Ook op Ludolf de
Jongh's verbrand portretstuk der Rotterdamsche Burgerkolonels figureerden een
gemeene schutter en een fantastisch uitgedoste kruitjongen.
De piekenier achter dezen kwant is daarentegen wel degelijk een portret (XX).
Hij heeft iets van den behaagzieken blik, iels van dat air van heb-je-me-gezien, dat
zoo dikwijls op de schutterstukken hindert. Zijn identiteit behoeft trouwens niet
onbekend te blijven. Van Jacob Dircksz de Roy, vermeld door de naamlijst op het
schutterstuk, bezit
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ook het Museum Amstelkring een portret van 1641, door G. Bleecker.
Piekenier XX is de eenige wiens uiterlijk kan kloppen met de daar gegeven
physionomie. Deze katholiek uit deftigen burgerstand draagt sobere kleeding, een
donkergepluimden hoed; alleen de stalen schouderstukken zijn rijk versierd. Zijn
actie is duidelijk: onder het voortgaan wil hij zijn piek, juist van den wand genomen,
voorwaarts vellen; maar op 't onverwachtst komt de uitgestoken spies van den
grappenmaker Engelen hem daarin belemmeren.
Achter De Roy doemt de in den nek geworpen kop van een gehelmden figurant
op (XXI). Hij schuift van links midden tusschen de lange lansen door en bevindt
zich achter de twee gekruiste pieken en vóór de ris die tegen den wand is gezet.
Rechts van hem ziet men drie musketloopen, evenwijdig boven elkaar, die dus
klaarblijkelijk op een rek liggen. Deze man moet duidelijk maken wat de soldaten
daar in dien donkeren hoek komen doen: hun piek of musket er uitpikken. Hij tracht
zijn piek uit den hoop los te maken, vandaar zijn blik naar boven. Deze kop met den
stompen neus is curieus genoeg ontleend aan een tronie van Adriaen Brouwer, Het
Gezicht, uit een serie der Vijf Zinnen.
Naast Jacob de Roy (XX) staat in het halfdonker een jeugdige muskettier (XXII),
met fonkelende oogen onder een stompen, grijs-groenen hoed; zijn wapen links
geschouderd, een forket in de hand en over zijn grijs-groen zijden wammes een
kruitmaat-bandelier. Dit gelaat wordt als gekliefd door den uitgestoken arm van den
sergeant: een figurant dus, door Rembrandt naar willekeur in brokken en fragmenten
op het doek gebracht.
Het bevelende gebaar van den sergeant is bestemd voor een schutter (XXIII),
wiens gehelmde kop juist uit de lijst komt kijken. De gegeven order laat geen twijfel:
er wordt hem gelast zich bij den hoofd-troep aan te sluiten. De schichtige expressie
van dit komisch benauwde gelaat is te persoonlijk om er geen portret in te zien.
Tusschen sergeant en ondergeschikte duikt de top van een zwarten helm op: een
figurant (XXIV), die zich naar links beweegt. Bij Lundens is die helm door een
slag-schaduw vervangen: hij heeft die plek blijkbaar niet begrepen.
Als afsluiting rechts krijgen we ten slotte de trommelaar (XXV), genaamd, volgens
een informatie uit de XVIIIe eeuw, Jan van Kampoort; we zouden dus een portret
voor ons hebben. Nu is het mogelijk dat Rembrandt dezen tamboer met zijn pokdalig
facie op een of ander populair type heeft doen gelijken. Maar tevens lijkt hij gevaarlijk
veel
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op een fantasie-figuur uit de Eendracht. Deze man betaalde niet mee en wordt dan
ook niet op het naamschild vermeld. En Rembrandt had al genoeg portretten te
verwerken dan dat hij voor eigen pleizier er nog aan zou hebben toegevoegd. De
trommelaars behoorden trouwens niet tot de compagnie, maar werden aangenomen,
evenals de kruitjongens, en voor hun diensten beloond. Veiliger is het kortweg een
figurant in hem te zien: zoo'n karakteristieke gestalte moet den schilder welkom
geweest zijn; zijn rol in de compositie is uiterst belangrijk.
Zijn groene baret en zijn groene mouwen met dartele witte crevé's vallen sterk op;
het dofrood van zijn broek blijft in de schaduw. Zijn trom, die wonderlijke trom, de
mooiste die er ooit geschilderd werd, gonst van geest en leven. Het zesde lapelletje,
aan den dag gekomen bij het ruimer in de lijst zetten, zit minder dik in de vernis; het
laat duidelijk een groen boordsel zien en geeft een begrip hoe anders de
kleurverhoudingen zouden wezen, als het schilderij eens uit zijn korsten van troebele
hars werd verlost.

REMBRANDT: Trommelslager, detail uit den Schuttersoptocht.

Rechts blijft alleen nog de hond over (XXVI). Volgens hondenaard schiet hij
blaffend naar voren omdat de tamboer zijn roffel slaat. Onder zijn halsband hangt
een ring, zooals een groote dog, op Ketel's schutterstuk, dat ook vertoont.
Er rest nu nog de groep die uit de poort opdaagt en die op de hoogste trede den
vaandrig omstuwt. De stemming is hier ongedwongener dan elders in de compositie.
Reeds in 1639 had Hals, toen hij tegenover de strenge waardigheid der hoogere
officieren een achtergrond stelde van vroolijke cornuiten, een dergelijk contrast
uitgewerkt. Ook bij Rembrandt voeren in de achterste rangen jeugd en braevaede
den boventoon.
De conterfeitsels in deze groep beteekenen den triumf van Rembrandt's streven.
Zonder dat het individueele daarbij te loor ging, gelukte het hem den indruk te wekken
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van algemeene typen. Zulk een fries van karakterkoppen had hij op de Eendracht
reeds geprepareerd.
De vier geportretteerden (XXVII, XXIX, XXXI, III) worden verzel-
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schapt door opdringende figuren (XXVIII, XXX, XXXII, XXXIV), die duidelijk
maken welke plaats de afgebeelde een oogenblik te voren innam; deze dubbelgangers
expliceeren den voortgang der beweging. Zooals ook het meisje in groene zij (XV),
dat de plaats inneemt waar haar kameraadje (XVI) een oogenblik te voren stond,
vertegenwoordigen ze in de compositie een ‘futuristisch’ principe, een omschrijving
niet geheel juist maar wel begrijpelijk. De indruk van beweging wordt versterkt en
de opeenvolgende houdingen verklaard.

REMBRANDT: Fries met portretten uit den Schuttersoptocht.

De slanke piekenier Reynier Engelen, de hoogst geplaatste figuur op het schilderij,
wordt in het gedrang tegen de hoek-kolom van de poort aangedrukt. Een fijn neusje
onder een antiekschen helm. Zijn identiteit is door een later portret bekend geworden.
Hij rekt zich uit en buigt zich zoover mogelijk naar voren, om uit puur jolijt de piek
van Jacob de Roy met zijn gevelde lans tegen te houden. Dit speelsch optreden strookt
met zijn leeftijd, nauwelijks boven de twintig. Tijdens het ontstaan van het schutterstuk
viel vermoedelijk zijn aanstelling als sergeant; later werd hij pastoor; zijn verder
leven is dus wel serieuzer geweest.
Engelen's onschuldig meisjes-gezicht contrasteert met de tronies naast hem. Uit
de duistere massa onder de poort duiken rare guiten op. Zijn het jonge borsten, aen
de débauchie geslaegen; een jeunesse dorée, die in den maneschijn heeft geloopen?
Op hun facies, die van nachtbraken weten, ligt een verontrustende vreugd. Zoo moeten
Falstaff en Prince Henry, na een doorwaakt festijn, den dag zijn ingetreden. Het
Falstaff-type (XXIX), een Falstaff nog in zijn goede jaren, gepropt in een metalen
kuras, torst den avontuurlijksten cylinderhoed die er ooit gewaagd is. Zijn piek vellend
daalt hij onzeker de trede af. Onmiddellijk achter hem heeft Rembrandt hetzelfde
type met den
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knobbelneus herhaald (XXX), meer van onderen gezien, maar overigens even bleek
en paf. Behalve het besproken futuristische princiep komt hier ook duidelijk de
bedoeling uit, het individueele door herhaling tot iets algemeeners te maken.

REMBRANDT: Fries met karakterkoppen uit De Eendracht van 't Lant.

In het scheppen van twijfelachtige tronies, van verdachte expressies, was Rembrandt
een meester: ze zijn aan elkaar gewaagd, zijn geslepen Filistijnen en zijn sinistere
Ouderlingen, het relletje Pharizeeën om den troon van Pilatus en de diverse vrijbuiters
die de Eendracht bevolken. De jeugdige patriciër, die voor Prince Henry kan spelen
(XXXI), herinnert uit de verte aan dit alles. Kostelijk gehelmd treedt hij op, met
halsberg, rondas en zwaard, bleek-purper z'n wambuis, kinband en boordsels.
Geheimzinnig, en een beetje triumfant, een beetje cynisch, gaat hij in zijn pracht
voorbij; zijn air van bedwongen spot laat ons perplex. De volgfiguur (XXXII), met
een platte baret, werpt van uit het duister een blik naar boven: hoe fel neemt dit oog
den stralenden dag in zich op!
Wij zijn nu weer aangekomen bij den vaandrig (III). Ook deze wordt in het donker
door een figuur gerugsteund, waarvan slechts de zwaargepantserde romp en het
bovenstuk van een helm zichtbaar zijn (XXXIII). Deze soldenier met zijn uitgebuikte
stand is een ontleening aan Titiaan, door Rembrandt reeds vroeger aangebracht in
zijn grisaille van Christus en Pilatus. In profiel naar links staand markeert hij de
houding waarin de vaandrig zich een oogenblik te voren bevond. Het vaandel zwenkt
namelijk in een kwart cirkel van links naar rechts; de draai van het lichaam is
aangeduid door Visscher's nawapperende overmouwen en door de opwaaiende
kwastjes van zijn kraag.
Nog dieper den achtergrond in, tusschen het vaandel en de Titianeske figuur, doemt
er een vaag aanschijn op, door een flauwe glimp langs wang en voorhoofd aangeduid
(XXXIV).
Hiermede heeft de geheele optocht de revue gepasseerd.
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Wanneer we de resultaten samenvatten, dan hebben we deze verdeeling gevonden:
BETALENDE GEPORTRETTEERDEN.
I. Banning Cocq, kapitein.

FIGURANTEN.
VIII. Kind met stoothand om.

II. Ruytenburch, luitenant.

IX. Muskettier.

III. Jan Visscher, vaandrig.

XIV. Kruitjongen.

IV. De staande sergeant (R. Kemp?)

XV. Troosje in groene zij.

V. De zittende sergeant.

XVI. Troosje met de hen.

VI. Muskettier met onbedekt hoofd.

XVII. Knaap, die zijn roer lost.

VII. Claes van Cruysbergen, schrijver.

XIX. De panblazer.

X. Muskettier met lont en forket.

XXI. Gehelmde schutter.

XI. Grijsgebaarde gehelmde schutter.

XXII. Muskettier in grijsgroen.

XII. Gebaarde rondassier.

XXIV. Gehelmde figuur.

XIII. Muskettier die het kruit in den loop XXV. Trommelaar.
giet.
XVIII. Drager van een tweehandszwaard. XXVI. Hond.
XX. Jacob de Roy, piekenier.

XXVIII. Volgfiguur van Engelen.

XXIII. Gehelmde schutter.

XXX. Volgfiguur van XXIX.

XXVII. Reynier Engelen, piekenier.

XXXII. Volgfiguur van XXXI.

XXIX. Piekenier met hoogen hoed.

XXXIII. Dubbelganger van den vaandrig.

XXXI. Jeugdig rondassier.

XXXIV. Figuur diep onder de poort.(1)

Onze beschouwing vond dus, zonder het te willen, zeventien betalende
geportretteerden, juist het getal dat op het schild vermeld wordt. Deze groep bestaat
uit vijf officieren en een schrijver, uit twee rondassiers, één drager van een
tweehander, drie muskettiers, en twee gehelmden wier verdere bewapening niet
zichtbaar is. Wat de zeventien figuranten betreft, zij vullen ten eerste de trap der
(1) De voortdurende vergelijking van de twee XVII-eeeuwsche kopieën met het verminkte
origineel overtuigde mij op nieuw van de groote zorgvuldigheid die Lundens betracht heeft;
de schets in het Album van Banning Cocq daarentegen is onjuist in de verhoudingen en veel
minder nauwkeurig. Lundens beging een fout met de speer van Engelen, begreep verkeerd
figuur XXIV en veranderde de trekken van Cocq, die door Rembrandt geheroïseerd waren,
opzettelijk in een exact portret. Lundens vergat piek no. 13, die op een plek staat waar het
schilderij ook nu nog onduidelijk is, zoodat men als vanzelf een verlichte plek tusschen twee
speeren aanziet voor één speer. Figuur XXVIII ontbreekt op het schetsje in het album; heel
duidelijk is daar echter de vage figuur XXXIV. Bij Lundens neemt, zooals natuurlijk is, de
zekerheid van uitvoering naar boven toe af. De hoogste koppen lijken het minst; het bovendeel
der architectuur vertoont kleine aarzelingen. Het kopieeren in de doelenzaal was lastig: het
schilderij was juist zoo opgesteld als thans de schutterstukken van Backer en Elias in de
vergaderzaal van den Amsterdamschen gemeenteraad, tegenover de ramen, terwijl het
linkerdeel in de schaduw viel van de vooruitstekende schouw. Des te meer valt de
buitengewone preciesheid van Lundens te prijzen.
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leeftijden aan: een kind van drie jaar, twee meisjes van acht, een jongen van twaalf
en een knaap zoo ongeveer achttien. Kruitjongen, trommelaar en panblazer stellen
een eenigszins grover slag menschen voor, hetgeen de ‘burghers
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REMBRANDT: De Figuren III, XXXI en XXXII uit den Schuttersoptocht.
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van fatsoen’, die met hun opschik poseeren, aangenaam komt afwisselen. Een vijftal
figuren dienen als futurismen, expliceeren bewegingen in een vorig stadium, helpen
om massa te vormen.
Ons, modernen, moet het opvallen dat er van uniformen geen sprake is. De oude
schutters, wier kleurige habijten en palluren uit beschrijvingen bekend zijn, werden
lang niet altijd eenparig gekleed afgebeeld, hoewel het kostuum, waarvoor Filips II
nog octrooien gaf, stipt was voorgeschreven. Na 1580 verdwijnt de eenheid van
kleedij. Wel komt het in de tweede helft der XVIIe eeuw nog voor, dat de piekeniers
allen hoeden en de muskettiers allen helmen en kurassen dragen, of omgekeerd; maar
de doelenstukken houden zich niet daaraan. Elk draagt de door hem zelf bekostigde
en met zorg gekozen kleeding.
Toch heeft Rembrandt bij die uitmonstering voor een ruim deel de vrije hand
gehad. Met duidelijk opzet zien we kleur bij kleur gekozen: een groene flambard
gaat saam met een groen wammes, een tabakskleurige baret sluit aan bij een dito
buis, bij een bleek-purperen rok passen kinband en boordsels van dezelfde nuance.
Ongeveer iedere figuur heeft zijn hoofd-kleur: Cocq, Kemp en De Roy zwart, de
vaandrig groen, Ruytenburch en het troosje geel, twee van de muskettiers (XIII en
XIX) rood. Aan het toeval is hier niets overgelaten.
Herhalingen van details in de kleedij en van houdingen zijn stipt vermeden en met
veel vernuft werd de hoofd-tooi gevariëerd. Dat danken we aan denzelfden kunstenaar,
die later, in de Staalmeesters, trachten zou het kostuum zoo gelijksoortig mogelijk
te maken.
Of Rembrandt soms de schutterspracht niet wat geforceerd heeft? Toch niet. De
burgers dosten zich uit om gezien en bewonderd te worden. Het geslacht van Frederik
Hendrik's tijd maakt den indruk kant en klaar te staan om in een optocht te loopen;
men was bevangen door een drang tot publiek vertoon, die later zou omslaan in het
tegendeel; wel een bewijs hoe een volksaard veranderen kan. Wat men aan had was
geen klatergoud. De goê gemeente schepte er vermaak in naar al dat fraais te kijken.
In de kolonies, waar de eigen aard sterker uitkomt dan in het moederland, werd
dan ook allerprachtigst geschutterd. François Valentijn herinnerde zich dat hij de
Batavische Burgerij (opgericht door Coen in 1622) luisterrijk had zien optrekken,
zóó ‘dat niet alleen de kapiteins goude ringkragen en fluweele rokken met zuivere
goude knoopen droegen, maar ieder was zoo heerlijk van alles wat hem prachtig en
aanzienlijk maken kon voorzien, dat de minste soldaat
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voor de beste kapitein in zijn toerusting niet behoefde te wijken.’
De rijkdom op Rembrandt's doelenstuk was dus echt: de schutters konden er niets
vreemds in zien. Iets moet hen echter onmiddellijk getroffen hebben: het verschil
tusschen stipt modieuze en historische of fantastische dracht. In dit opzicht staan wij
voordeeliger tegenover het stuk. De afwijkingen van de mode gaan onopgemerkt
aan ons voorbij. Het nageslacht geniet van een eenheid die de tijdgenoot niet heeft
gekend. Onze indruk is geheel zooals Rembrandt wilde: die van een homogene massa.
Terwille van dienzelfden indruk heeft de meester het portret-gegeven als het ware
ondermijnd. De sprekende blik, waardoor de geconterfeite onmiddellijk in een
individueel contact komt met den toeschouwer, is bijna geheel vermeden.
De ‘etageering’ is toegepast, echter zoo grillig dat er van ‘portret-friezen’ geen
sprake meer is; alleen de achterste groep houdt de herinnering daaraan vast. De
kinderfiguren zorgen er voor dat het oog niet op één hoogte hangen blijft.
De ‘espaceering’ is bij alle portret-koppen volgehouden; maar enkele figuranten
profiteeren daar evenveel van, of nog beter.
Het onderwerp, de portret-groep, blijkt dus opgelost in het motief, dat op geen
schutterstuk ooit zooveel te beteekenen had.
Nu het onderwerp besproken is, rest ons nog, om dit hoofdstuk te besluiten, een
nadere beschouwing van het door Rembrandt gekozen motief.
(Slot van dit hoofdstuk in een volgende aflevering.)
F. SCHMIDT-DEGENER.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Arnhem
Eere-tentoonstelling H.A. van Ingen.
De zeventigste geboortedag van den Gelderschen schilder H.A. van Ingen werd
aanleiding tot een eere-tentoonstelling van zijn werken. De Geldersche Kunsthandel
van Lerven, dezelfde, die het werk van den schilder Markus onder de aandacht van
het publiek heeft gebracht, zorgde er thans voor, dat een verzameling van de
belangrijkste schilderwerken van Van Ingen bijeenkwam. De Kunsthandel heeft
hiermede nuttig werk verricht want de inderdaad zeldzame bescheidenheid van dezen
kunstenaar, die een groot gevoelsmensch is, was reeds in zichzelf een hindernis voor
een gulle openbaarmaking van zijn werk. En het talent van Van Ingen verdient zeer
zeker, dat men zich bevlijtigt het recht te doen wedervaren.
Des schilders ingetogenheid heeft zich bepaald tot die landschapsbeelden, welke
zich in de onmiddellijke nabijheid van zijn woning rond Renkum bevonden. Het
merkwaardige van deze weinig varieerende onderwerpskeuze is, dat de schilder,
nooit hierin tot routine vervallend, steeds erin bleef studeeren. In ochtendzon, in
avondnevel, in stille middagrust ziet hij zijn sujetten in steeds wisselende
aanschouwing. Het koedier is hem als een menschelijkheid geworden. Met
persoonlijke expressie te midden van een gelijkgestemd natuurbeeld. In den dauw
van den avond rust het zwaarmoedige vee. Een ons bekend schilderij van Daubigny
van koeien in den avond geeft op gelijksoortige wijze den weemoed van den maker
van het kunstwerk weer. Die eenheid in een schilderij tot een absorptie van stemming,
kenmerkt den meester. Van Ingen heeft zich herhaald en weer herhaald doch immer
is het de vrome gevoelsstem uit deze stukken, die boeiend tot ons opstijgt.
ALB. DRAAYER-DE HAAS.

Musea en verzamelingen
Amsterdam
Aanwinsten. Rijksmuseum.
Dank zij den steun van de vereeniging Rembrandt, heeft zelfs in deze tijden van
bezuiniging het Rijksmuseum zijn vertegenwoordiging van Frans Hals met een nog
geheel onbekend en onlangs eerst ontdekt werk kunnen uitbreiden. Het is van slechts
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geringe afmeting, doch de omstandigheid, dat naast de portretstukken van den meester
in het museum er nu ook een enkel op half levensgrootte aanwezig is, verhoogt het
belang van deze jongste en zeer onverwachte aanwinst. Het zou een overschatting
wezen het onder de hoofdwerken van Frans Hals te rangschikken; zijn
onvergelijkelijke schildermacht wordt zeker in andere werken uit ons museum, als
de vroolijke Drinker, de twee portretten uit de schenking Van de Poll en den zwierigen
Vaandrig uit het bekende schutterstuk, schitte-
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render nog geopenbaard - ook wel bij enkele andere conterfeitsels op kleine schaal,
als dat uit de collectie Gumprecht te Berlijn. Maar het hoort met zijn ver doorgevoerde
schildering, met het massieve en de rijpheid van zijn kleurwezen, toch zeker tot het
degelijkste wat Hals, vooral in die weinige kleine portretstukjes, voortbracht. Het
biedt als 't ware tastbaar bewijs voor den deugdelijken zin achter die technische
bravoure, waarmee Hals boven alle penseelvoerders uitmunt. Want hij kon zeker
met sneller en schielijker slagen zoo'n kop in elkaar timmeren - onbesuisd en roekeloos
schilderspel schijnbaar - maar zoo juisttreffend in de vluchtigste accentuatie's en
reëel in de frotti's van dunne verven, dat we het verbijsterd aanstaren als de
onnavolgbare bewegingen van een jongleur. Hij is daarmee altijd weer frappant, en
meer, bewonderenswaardig, omdat die weergalooze virtuositeit de macht heeft er
ons van te overtuigen, dat zij slechts doelmiddel is.
Een portretje als dit komt het nader bevestigen; maar dit product van een meer
analyseerende beschouwing, van een, niet zoo zeer meer verzorgde, doch nauwer
lettende uitvoering, toont tevens, dat ook in de detailleering de geniale slagvaardigheid
altijd veerkrachtig blijft. Zoo natuurgetrouw hier al het stoffelijke aan den kop van
een man op middelbaren leeftijd is weergegeven, in alle onderdeelen en
eigenaardigheden aandachtig gevolgd, in alle onderdeelen plastisch begrepen en
verantwoord, zetje voor zetje - zoo intensief is ook de uitdrukking van het leven zelf.
Met al zijn uitvoerigheid, in al zijn rijpheid van kleurtjes, subtiele toonwaarden ook,
is er weer hier het dàdelijk begrip, de dàdelijke uitbeelding. Zeker, dit portretje is
niet diep als een menschenbeeltenis van Rembrandt; het is een man die poseert voor
den wonderlijk vaardigen schilder, daarom ook gaarne even stil zit, in spanning
wachtend op de verrassing, die hem straks dit gegoochel met penseelen en verf
brengen zal. Want dit is het karakteristieke van Hals' kunst, dat hij met zwier en
smaak het instantané van een physionomie vermocht te geven - anders echter dan in
de oogenblikkelijke zenuwverstarring bij een fotografische opname. Maar in zekeren
zin toch ook, zou er van een mechanische werking te gewagen zijn, daar het wel
schijnen kan, dat zijn gepenseel uitsluitend door zijn schildersinstinct gedreven werd.
W. STEENHOFF.

Kunstveilingen
NIETTEGENSTAANDE de tijdsomstandigheden behoudt de kunstmarkt te Amsterdam
haar oude beteekenis; uit de voornaamste veilingen bleek, dat de prijzen zich vrijwel
handhaven.
Een uitzondering moet worden gemaakt met de veiling van het atelier van F. Hart
Nibbrig, onzen pas en helaas véél te vroeg gestorven schilder. De bestede bedragen
bleven hier betrekkelijk laag. Hebben wij te doen met het veel voorkomende
verschijnsel, dat de schilderijen na het overlijden van een kunstenaar eerst een kort
tijdperk van depreciatie doormaken? De kwaliteit van het gebodene was een betere
ontvangst van de zijde der verzamelaars waard geweest. Hart Nibbrig is een figuur
van afzonderlijke beteekenis. Zijn zonnige, gepointilleerde schilderijen, de
landschappen uit Zeeland, waar hij te Zoutelande woonde en zijn figuren van het
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Larensche leven hebben onafgebroken op onze tentoonstellingen aandacht getrokken.
Voor den catalogus (de veiling had 2 Mei bij Frederik Muller plaats) schreef professor
A.J. Derkinderen een sympathieke voorrede, waarin hij onder meer zegt: ‘Het is
haast natuurlijk te noemen, dat wie zóó zijn werk als schilder gevoelde, niet bij
voorkeur de geslotenheid der binnenhuizen met hun zoo bekende en beminde tonaliteit
zoeken zou. Voor hem waren de open en wijde landen met verre verschieten, het
turen in de verte, het zoeken in de wemelende tinten van den horizont, de steeds
wijkende plans en vormen.’
Anders ging het op de veilingen, waarvan wij noemen de collectie moderne
schilderijen van W.J. van Randwijk uit den Haag, 11 April bij Frederik Muller geveild
en de uitgebreide
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FRANS HALS: Mansportret.
(Rijksmuseum, Amsterdam).
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verzameling kunstvoorwerpen van Rosenfeld-Goldschmidt, die bij dezelfde firma 9
Mei onder den hamer kwam.
Wat hier geboden werd waren geijkte grootheden van een geijkte waarde.
Van de collectie Van Randwijk zijn een reeks van de bekendste stukken door een
legaat aan het Rijksmuseum gekomen. Onder het resteerende, dat in veiling kwam,
bevonden zich enkele bizondere werken van Jacob Maris, ‘De Molen’ (f 8700), ‘De
Zusjes’ (f 7800, ‘Avondstemming’ (f 14000). De aquarel ‘De Baker’, studie voor het
schilderij in het museum Boymans bracht f 7300 op. Een studie naar een jong meisje
‘Henriëtte’ geheeten, werd voor f 4100 verkocht. Een minder geslaagd werk van
Thijs Maris ‘Het Dochtertje van den schilder Swan’ bereikte nog f 12500. Daarentegen
bracht een uitnemend werk van Breitner ‘Amsterdamsche Gracht in de Sneeuw’ het
slechts tot f 2800. Mauve's ‘Herder met kudde in de Hei’ haalde den hoogsten prijs,
namelijk f 37000.
De opbrengst van de geheele veiling kwam over het cijfer f 289000.
Voor de Duitsche collectie Rosenfeld-Goldschmidt, bestaande uit Fransche en
Vlaamsche wandtapijten, bronzen van de XVe tot de XVIIIe eeuw, Italiaansche
faïences, Saksisch porcelein en andere kunstvoorwerpen was veel belangstelling en
werden hooge prijzen besteed. Van de tapijten moet genoemd worden de laat
XVe-eeuwsche voorstelling ‘Alexander geeft de Vrijheid aan de Familie van Darius’,
die f 13500 opbracht.
J.Z.

Boeken & tijdschriften
A book of Belgium's gratitude comprising literary articles by
representative Belgians, together with their translations by various hands,
and illustrated throughout in colour and black and white by Belgian artists
London. John Lane, 1916. price: 5/- net
Belgian art in exile a representative gallery of modern Belgian art edited
by ‘La Ligue des Artistes Belges’ issued by ‘colour’ London, 1915. price:
5/-; abroad: 6/- net.
DEZE twee uitgaven vragen onze aandacht door de talrijke afbeeldingen van Belgische
kunstwerken, welke zij bevatten. Ze dragen, overigens, een geheel verschillend
karakter.
Het Book of Belgium's Gratitude is bedoeld als een blijvende uiting van de
gevoelens van dankbaarheid van België tegenover Engeland, en bevat enkel werken,
welke in de ballingschap werden uitgevoerd, op het gebied van letterkunde, schilderen beeldhouwkunst. De beeldende kunst, waar we ons hier mee bezig te houden
hebben, is vertegenwoordigd door een keuze van drie-en-dertig werken. Het zijn,
vooreerst, portretten van de Engelschen, welke de uitgeweken Belgen onder hunne
bescherming hebben genomen. Men beseft het historische belang van die reeks
portretten, welke overigens het werk zijn van uitstekende artisten: J.G. Rosier, A.
Cluysenaer, Jean Delville, Charles Mertens, e.m.a.
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Na de portretten, vallen andere kunstdocumenten te vermelden: een reeks
landschappen en stadsgezichten uit Engeland. Indien deze reeks niet zoo volledig is,
als ze onder andere omstandigheden had kunnen zijn, levert ze een ongetwijfeld
eenig en eigen belang op. Stellig is het te voren nooit voorgekomen, dat onder één
omslag de afbeeldingen verzameld werden, welke twintig ververschillende kunstenaars
maakten van een land, waar ze op eenzelfde oogenblik als vluchtelingen vereenigd
waren.
De uitgave is in dit opzicht een geslaagde poging. En we meenen dat het een
dubbele loftuiging is voor den Heer P. Lambotte, welke deze verzameling ontwierp
en tot stand bracht, wanneer we zeggen dat het idee zou verdienen hervat en op ruimer
schaal uitgevoerd te worden. Engeland door de Belgen in beeld gebracht - dat ware
een document van weergâloos belang. Het voornaamste is gedaan, aangezien het
denkbeeld bestaat en
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in het Book of Gratitude reeds tot een zeker punt werd verwezenlijkt; in meer dan
twintig landschappen en stadsgezichten, in kleur en in het zwart werd het schema
neergelegd of geschetst.
Natuurlijk zou het voorbarig zijn, om algemeene conclusies uit deze verzameling
te willen trekken. Wij moeten er ons mee vergenoegen om, zooals The New Statesman
het deed, den machtigen indruk te constateeren, welke de vermaarde rivier, die Londen
besproeit, op de Belgische kunstenaars maakte. ‘We observe,’ zegt dit blad, ‘that
both the Belgian writers and the artists seem to be dominated above all by their
impressions of the Thames.’
Zoo heeft Baertsoen de Theems bij winter geschilderd; Julien Celos, St. Paul's
kerk met de Theems op het voorplan; Pierre Paulus, Hungerford Bridge, in ons
November-nummer afgebeeld; Alex Marcette, de Brug te Maidenhead; Maurice
Wagemans, de Theems; Maurice Blieck, London Bridge, Alfred Bastien, Maneschijn
op de Theems.
De tweede uitgave, die we hier wilden bespreken, is, misschien, de belangrijkste
reeks afbeeldingen, in het zwart en in kleur, van hedendaagsche Belgische
kunstwerken. De kritiek welke op de uitgave zou te maken vallen, vindt bijna
uitsluitend haar grond in de moeilijkheden, welke het bijeenbrengen van het
illustratiemateriaal in de tegenwoordige omstandigheden oplevert.(1)
Na de uitgave van die mooie, geïmproviseerde reeks, en dank ook aan de talrijke
kunsttentoonstellingen en de medewerking der Belgische kunstenaars aan
weldadigheidswerken, mag men zeggen, dat geen Belgische gilde zich zoo volledig
aan het Londensche publiek heeft geopenbaard. In dit album werd een groot gedeelte
der levende schilders, en alle tegenwoordige strekkingen vertegenwoordigd. Onnoodig
hier te vertellen welke deze schilders en deze strekkingen zijn. Onze lezers zijn
daarvan genoegzaam op de hoogte. Zij kunnen zich zonder moeite voorstellen, wat
de verzameling kan zijn van bijna honderd hedendaagsche werken van uitstekende
Belgische kunstenaars.
Het meerendeel dezer werken dagteekent nog van vóór den oorlog. Onder de
stukken welke op Engelschen bodem zijn ontstaan, merkt men ook hier een groot
aantal gezichten van de Theems op. En wie de strekkingen en hoedanigheden der
Belgische kunst kent, zal niet verbaasd zijn over de groote bekoring welke de grijze
en bedrijvige rivier en de haven van Londen voor ons hebben.
Bij het doorbladeren dezer beide boeken, en bij het aanhooren van het commentaar,
dat onze Engelsche gastheeren er over ten beste geven, denken we onvermijdelijk
aan hetgeen wij in ons tijdelijk vaderland hebben aangebracht. Zooals het dikwijls
gebeurt, hebben wij, vreemdelingen, aan de Engelschen een heel bizondere schoonheid
van hun ontzaglijken stroom geopenbaard. Sommigen, die er zich in den aanvang
over verbaasden, ons hun vrachtschuiten en hun ijzeren bruggen te zien schilderen,
bekijken die thans met minder tegenzin. Deze openbaring van schoonheid was zeker
onbewust en onvoor bedacht, maar wij beschouwen ze gaarne als een andere uiting
(1) Niet te verontschuldigen zijn o.i.: slordigheden in de spelling der eigennamen; vele
onvoldoende kenschetsingen in den ‘Biografischen Index’; het ontbreken van een nummer
op de platen en van een correspondeerende tafel, waardoor het onmogelijk is, in dit album
den weg te vinden.
RED.
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van onze bewondering voor Engeland, en van onze ‘gratitude’ jegens onze
edelmoedige vrienden.
F.D.
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Het laatste werk van Walter Vaes
OCTOBER 1914 kwam Walter Vaes uit Antwerpen in Veere. Het werk, dat hij daar,
of sinds dien elders in Holland, maakte, is het onderwerp van deze beschouwing, en
het voorwerp hier van mijne kritiek. Dat werk bestaat uit portretten, stillevens, en
uit etsen. Van deze drie uitingen zijn de portretten en de etsen de belangrijkste. Het
stilleven toch is niet altijd genoeg zwaarteloos geworden; niet altijd wierd daarin de
verf voldoende tot geest.

I.
De portretten zijn, chronologisch gerangschikt, die van zijn broeder Marcel Vaes;
van zijn moeder; van L. van Dam van Isselt (pastel op doek); van S. de Stuers geh.
Teding van Berkhout (twee maal); twee pastels, van F. en van E. Hendrikse; verder
Mej. M. Kist, Mevr. Kist-Knottenbelt, en een damesportret in den Haag. Hierbij is
nog te voegen A. Plasschaert en kleinere werken, zooals een teekeningetje van Loekie
de Stuers (1915); van Mevr. S. de Stuers enz.
In al deze vindt ge, zoowel als in de twee vroegere, hier gereproduceerde (dat van
den kleinen Willem (1904) en dat van zijn vader uit 1912) een portretschilder. Het
portret ligt Vaes.
Hij heeft de daarvoor noodige psychologie; de hand-en zielsvaardigheid om die
psychologie te verwerkelijken. Hij heeft een Inzicht, dat gemaklijk bewogen is; zich
roert bij iedren nieuwen zitter, bij ieder nieuw model, en tastend de sprieten van het
erkennen uitsteekt. Dat is wat een portretschilder moet hebben.
Het portret van Vaes vertoont, na de voltooiïng, twee hoofdkenmerken. Het munt
uit door het kijken, dat langzaam en vasthoudend is; het is vol zorg voor de schildering
der handen. Het geeft den nadruk niet aan de kleedij (ofschoon hij, Vaes, deze veel
beter schildert dan Jan Veth); het differentiëert tegenwoordig de stoffen niet ten
uiterste.
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Integendeel. In het gelukkigste werk ‘insinueert’ hij deze alleen, maar 't kijken, handen
en mond, 't lichaam gevoeld achter en in de kleêren, zijn de hoofdzaak. Deze
hoofdzaak wordt meestentijds eenvoudig-weg bereikt. De dunne lagen kleur, een
eenvoudig kleurschema zijn voldoende; een algemeene kleur, waardoor wat rood
bloost in 't gezicht geeft de bekoring aan het Portret van zijn Vader, dat groot is in
den ommetrek, en fijn in wat binnen den omtrek is. Dit werk is natuurlijk; toch deftig.
Het vroegste hier gereproduceerde portret (uit 1904), dat van den kleinen Willem, is
anders. Daar is alles in voller massa neêrgezet, en de gulheid van de verf is analoog
aan de gulle jeugd van het kind.

WALTER VAES: Kinderportretje.

Het beste portret (mondain en toch innig) uit de periode, die ik hier behandel, is
dat van Mevrouw S. de Stuers, geboren Teding van Berkhout (I). Er bestaat uit het
jaar 1915 van dezelfde nog een, niet voltooid schilderij, dat ik II wil noemen. In II
is meer ‘allure’ (het kenmerk van de afgebeelde) dan in I. Het geheel, minder mondain,
menschelijker, is krachtiger; de zwarte jurk, de gekleurde doek over de schouders,
de achtergrond met het wijkend stuk waarop een schilderijtje hangt, maken dat II,
dat méér ook van het lichaam geeft, vol beloften is, maar, onvoltooid en gedurende
een tijd (of immer?) dat blijvend, heb ik, om 't volledige, I er boven te stellen.
Dit schilderij (1915) geeft de geportretteerde in een witte blouse. Een rood-koralen
halsketting hangt wijd-neêr, en hangt over die blouse, en is feitelijk de eenige
‘duidelijke’ kleur in 't geheel, dat een sober-
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WALTER VAES: Portret van mijn Vader.
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heid vertoont in de verwerkelijking, die mede, de verf zwaarteloos maakte. De manier,
waarop de oogen hun eenigszins droevig leven hebben, en houden, is typeerend,
tegenwoordig voor Vaes. De oplossing, gevonden voor 't probleem van den moeilijken
mond, en de stijl, dien ge in de statuur gevoelt, zijn eigenschappen, die ruim gerekend
moeten worden, terwijl het gezicht, lichtrood door het achter de witte huid gaande
en levende bloed, teeder is in zijn coloratie. Het haar alleen is eer iets te donker en
klinkt niet volledig samen met het overige.
Schematischer is het portret van Marcel Vaes, het Spaansche, of dat van den
Praecieuzen Torero, zooals ik het noem, om zekere gedachteverbindingen. Grijs,
bruin, en zwart vindt ge er op; weêr de ijl-door-stroomde huid. Gelijkenis bezit het,
die, voor zoover ik werk zag, Vaes steeds treft, en hier door lang zien hem gemaklijk
moest zijn. Het haast te fijne, het meisjesachtige van dit gezicht is uitgedrukt.
Mannelijker is alleen de hand, die in 't armsgat zit van 't vest. Deze hand is meer
gemodelleerd dan het overige en kon daardoor iets te ver naar voren komen; de
‘zwarten’ van den achtergrond houden dit echter terug. Het portret van de moeder
steil rechtop-zittend zooals ze dat doet, karakteriseert juist genoeg; een zwart kleed
waarover een blauwe dunne shawl hangt, de bloemen in den linkerhoek, zijn goed
geschilderd en hun materie is uitgedrukt. Toch is dit portret, minder ‘vrij’ dan de
overige, mij het minste der hiervoorgaande behandelde.
Mevrouw L. van Dam van Isselt is een pastel op doek. Het werk geeft iets meer
dan den kop en den hals. Het is fleuriger, uiteenloopender van kleur dan de andere.
Het is vooral zuiver in de samenstelling van de kleuren van 't haar en van de huid
van 't gezicht. Het is gemaakt in het uur dat de schemer begint te zijn; in dat uur leeft
het het zuiverst. De tweede pastelportretten (van Frits Hendrikse en van Liesje
Hendrikse) 't eerste te Domburg, 't tweede te Middelburg gemaakt, zijn verschillend.
De kop van den jongen is de minst ‘gefouilleerde’ van alle. Sterker en psychologischer
is het meisje. 't Belangrijkst van de laatst genoemde werken is dat van Mevr. D.
Kist-Knottenbelt. Hier is de psychologie doordringend; de handen volledig getypeerd.
De verfopdracht is echter niet bekorend.
Dit is wat Walter Vaes in deze periode maakte aan beeltenissen. Het voleindigde
geeft hier vertrouwen op het komende. Het psychologische, het treffen der gelijkenis
(innerlijke en uiterlijke) doen verwachten dat bij blijvende soberheid, en
zwaarteloosheid in de materie,
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Vaes (een gevoelige, soms een geëxaspereerde) een erkenner zal zijn van 't wezen
der af te beelden menschen; een portretschilder van mannen en vrouwen, van kinderen;
van 't mondaine, verrijkt door innigheid; van zwier, waarin hij kleine ijdelheden
mijde. Hij zal te tellen blijken bij diegenen, die dit rijke en moeilijke, menschen
afbeelden, zal kunnen bestaan, niet zonder verheugend welslagen.

WALTER VAES: Portret van Marcel Vaes.

II.
De Stillevens.
In de stillevens is de materie voor Vaes een der hoofdzaken. De groepeering geeft
het algemeene kleure-beeld; dan komt de worsteling om verschillends als verschillends
duidelijk te maken.
Het stilleven is, ik schreef het reeds, de kleinste spiegel, waarin de schilders 't
eigen gezicht weerkaatsten, en zien weerkaatst. Het is dit bij Vaes gewis. Wat in het
portret juist begrepen is (dat de kleur door het geheel, door de samenstelling van het
geheel, haar ‘zwaarte’ verlieze) is hier te dikwijls te weinig te vinden. Ge vindt hier
eer het tegen-

Onze Kunst. Jaargang 15

65
overgestelde. Ge vindt hier nog iets anders. Coquetterie is niet meer gevoelde gratie.
Zij vermindert iedere waarde. In het stilleven is Vaes soms coquet. In het stilleven
is hij soms ijdel in de kleur van een blauwen doek, die over een stoel hangt; in een
fonklende schelp, die bij een vaas ligt, en die het geheel als lijn, en als kleur, tweemaal
schaê doet. Het innerlijk accent gaat dan te loor. Ge ziet de vaardigheid (Vaes is met
verf groot gebracht) maar ge kunt haar niet meer eeren; zij dient de ware godesse
niet. Ziellooze vaardigheid hoont het gevoel.

WALTER VAES: Zonvisch.

Onder de stillevens zijn echter andere. Wat hij ‘Zwarte Bot’ noemde, een witte
schaal waarop ingewand van visschen ligt als een zwart-blauwe massa, met trage
glanzen op de vochtige omhulling, is een studie, die in haar diepe kleur, haar laat
flonkren, niets heeft van wat ik boven verwierp.
Een ander werk is ‘de Rog’ op witten fond. De Belgische schilders hebben dezen
visch veel geschilderd. Op iedere tentoonstelling vindt ge hem. De visch is als een
monster te zien; de kleine open driehoekige bek is voor hem, die zóó ziet, vreemd
in het geheel geplaatst. Het lichaam zelf bevat zedelooze, weeke vormen. De staart,
strak en hard, ontveld, met gestold donker bloed er aan zag Vaes niet anders, toen
hij hem neerhangend schilderde tegen de witte deur.

Onze Kunst. Jaargang 15

66

WALTER VAES: Oost-Duinkerke (ets).

Hij schilderde in Veere meer visschen. De Heyster booten, gevlucht van 't eigen
strand, brachten gedierten meê voor hem, die ge niet alle dag ziet, en zoekend vindt.
Vaes, een collectionneur, met zin voor 't curieuse, schildert deze beesten. Een der
beste van dezen aard is de Zonvisch tegen een zwarten grond.
Naast deze is een enkel bloemstuk te noemen - om de bloemen. Vaes karakteriseert
deze, hij maakt een portret van ze. Hij is niet tevreden met den decoratieven zwier
van modernen; hij ziet ze niet, gestyleerd voor andere werkwijze dan schilderen,
cubistisch, noch ziet hij ze lyrisch-abstract; hij ziet ze naar wezen verscheiden, van
vorm en stof verschillend; naast de kleur, als individu. Fantin Latour, de schilder van
de stille sobere innigheid, heeft ze, op dezelfde wijze gezien, tot eeuwigheid gemaakt.
Vaes heeft soms er een rustigen rijkdom van gemaakt; eens zijn ze als wolkende
schemering. Dikwijls echter zijn ze, zuiver getypeerd niet ‘vrij’ genoeg in de kleur
gebleven; niet overal is donkerte-zonder-zin, iets dat niet doorschijnt, vermeden.
Om deze reden is mij in 't algemeen het stilleven, het bloemstuk van Vaes het
minste van wat hij in Veere maakte. Ik weet aan 't ander werk, aan 't Portret dat ik
besprak, en door de etsen, die ik nu bespreken ga, dat hij meer is dan wat ik van hem
in 't stilleven vond. Ik vind toch in de Etsen de phantaisie, die onnatuurlijks natuurlijk
doet schijnen (door groote kracht). Ik zoek innerlijks en kracht, verbeelding en toch
natuurlijkheid, doorschijnendheid en niet donkerte-zonder-meening. Ik vind wat ik
zoek niet in veel stillevens uit Veere. Ik keer mij daarom gaarne tot de etsen, tot de
graphische werken, tot het wit-en-zwart, dat voor sommigen prentjes is; voor anderen
een ‘flaneeren’, voor mij dikwijls soberste voordracht (abstract) van vele tijdelooze
gevoelens.
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WALTER VAES: Portret van Mevr. E. de Stuers, geb. Teding van Berkhout (I).
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III.
De etsen.
Het is nog niet lang geleden (in 1914), dat ik in mijn ‘Opmerkingen en gegevens’
over 't wit-en-zwart van Vaes schreef. ‘De schilder heeft typisch de gave der etskunst;
het kris-kras der etsnaald is hem eigen.’ Het is een bewering, die, naderhand, niets
van haar waarheid verloor; later werk heeft, integendeel, haar bevestigd: Vaes heeft
de gave; hij kan in 't eenvoudig en toch rijk wit-en-zwart zijne ontroeringen
uitdrukken, doen leven, en blijven.
Zijn etsen zijn, in 't algemeen, vol stemming. Hij weet ‘hoe een stad zich fijn
verheft tegen en op de kim; hoe de daken der huizen, en de soms tot kant wordende
torens opstaan van uit het vlakke land, of boven een heuvelend land zich wichtloos
heffen.’ Hij weet den zwier der wolken te bevestigen op zijn koper; soms is een ets
haast niets dan stijgende en staande wolken. Hij maakt met snelle lijntjes een duinpartij
of een paar hoeven; hij ziet bij deze de kruiden staan, die, onverwacht, tot gnomen
worden. Hij maakt een klokkenspel (rondom is er reppend leven); een klokkenstoel
ziet hij, en van deze ziet ge een streek laag land, waar de wegjes nauwkeurig zijn,
en de hofsteden tot kleine tooisels worden van den bewerkten grond. Vaes heeft de
zucht, de lust en de liefde naar de torens en de kerken van 't Vlaamsche land, maar
hij heeft ook die drie naar de intimiteit van dat land, naar de daaglijksche innigheid.
Hij is, verder, een bevaren man. De steden en stadjes en dorpen aan het water kent
hij in Holland; hij weet hoe 't schip is, het tuig; hoe gezeild wordt; de scheepswerf
beziet hij en bezoekt hij. Vlaming van werkelijke geaardheid maakt hij phantaisieën,
een weêr-spel, zijn innerlijk weêr-spel, tegen de praktijken des levens. Deze
phantaisieën, die altijd voorkwamen (soms bekentenissen van haast persoonlijken
aard) verschijnen in den laatsten tijd talrijker. Hij is in deze verbeeldingen ‘de
Droomer die haat.’ Er is geen tegenstelling in deze drie woorden: Droomen kàn vol
haat zijn. Vaes droomt zijn haat. Hij voelt zijn land geschonden; zijn bezit onzeker;
de schoone levende kerken in gevaar, de torens wankel. Oude schoonheid wordt
bedreigd; wat langzaam groeide voelt hij snel verwoest; wat van den geest was,
bitterlijk snel neergesmeten door grof geweld. 's Lands schoonheid, ziet hij, in haar
val, hem ontgaan en zich begeven. Hij haat die hem dit aan-doen. Zijn verbeelding
groeit uit in monsters, in slokop's, in stoeten van vreetzieke visschen. Hij speurt in
den zoo geheeten ‘kunsthistoricus’ den tegenwoordigen kerke-
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schenner; onder den compilator rijst hem de barbaar - maar daarnaast, stijgt de zon
en open-baart Vaes' verwachting: bolle monsters, die wolken lijken, deinzen hij haar
stralen.

WALTER VAES: De inval der monsters (ets).

En, om deze algemeene karakteriseering te beëindigen: achter al zijn gevoelens,
in al zijn uitingen, vindt ge van dezen droomer den weemoed, die hier niet hulpeloos
is, maar die weet te modelleeren, en psychologisch zich ook hier vertoont in sommige
portretten.
Het aantal etsen van Vaes bedraagt meer dan twee honderd (225). De meeste zijn op
geel koper; andre op 't roode; een paar op zink; een enkle op ijzer. Enkle vernis-mou
zijn er tusschen; hier en daar is droge-naaldwerk te vinden.
De voorkeur voor 't koper is, wanneer ge 't werk en 't gewone
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WALTER VAES: De slokop (ets)
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formaat kent, logisch. Vaes is iemand die uit een aantal, fijne, korte halen zijn ets
opbouwt, die gewoonlijk klein is van afmetingen. De lang-getrokken lijn vindt ge
bij hem zelden, of nooit. Ook dit is te begrijpen. Het gevoel, waaruit de etsen ontstaan,
werkt nog bij het ‘krabben’ in 't koper. De phantaisie, soms in episodes verhalend,
't geheel wel eens om de détails vergetend (zie den ‘Slok-op’ uit den laatsten tijd),
zoekt hare stemming, die een romantische is, zeker in détails, soms op aarzelende,
soms spelender wijze; met andere woorden, de verbeelding, de voorstelling groeit
al doende. Dit geeft de bekoring der natuurlijkheid aan de etsen (ook het leven
vertwijgt zich, al doende).
Als Whistler, en na Whistler, weet hij hoe een voorgrond met weinig strepen, een
haast open plek dus, een achtergrond levendig maakt, en verfijnd doet rijzen.
Verfijning is een kenmerk van zijn etsen. Ze zijn niet verdeeld in groote partijen
licht-en-donker, (zooals Brangwyn's); ze zijn niet neergeschreven in weinig,
zwiepende halen, noch is hun vlakverdeeling een uitvloeisel van de synthese der
vormen, de etsen van Vaes zijn serieën gevoelig getrokken haaltjes waarmeê hij
zoowel zijn kerken modelleert, zijn visschen, zijn landschappen als zijn gedrochten.
Want Vaes, de Vlaming, bezit, zooals ik schreef, de zeldzame gave naast de
landschappen met stemming, naast een portret, naast teedre stadsgezichten, in
gedrochten, gedierten, vertrokken koppen, planten die gnomen worden, en in wezens
met willekeurige ledematen, overtuigend leven te wekken.
En deze phantaiseeringen zijn dikwijls niet die der liefde maar, zooals ik schreef,
van den Haat.
En deze Haat is juist.
PLASSCHAERT.
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De verzameling John F. Loudon
ER is iets wonderlijk tegenstrijdigs, dat zich bij de beschouwing van Delftsch
aardewerk telkens weer opdringt. Immers, wanneer we er ons in verdiepen, en er ten
volle van genieten, komt toch telkens weer op eenmaal de gedachte bij ons op, dat
hier toch eigenlijk meestal slechts bedoeld was porselein na te maken. En vergelijken
we dan, om ons zelf in het genot, dat we smaakten, te controleeren, een voorwerp
van bijv. Chineesch porselein met een van Delftsch aardewerk, dan is inderdaad het
doorschijnende homogene witte porselein technisch een oneindig fijner product dan
het Delftsch, waar een laag wit tinglazuur een zachte poreuze roomkleurige aarden
kern bedekt, waarvan ze ook licht weer afschilfert. Nagebootst ornament verliest
bovendien veel van zijn karakter. En toch..... de zachtheid van de aarde, de molligheid
van het prachtige warmwitte tinemail, de nuances van blauw, het krasse kleurige,
zoowel als het meer gedempte palet, de typische omwerking en keus van de
Chineesche motieven, en last not least, de toch altijd ook veelvuldig voorkomende
meer origineele versiering - ze zijn even zoovele factoren, die ons het Delftsch
warmer, levender doen zijn dan het vaak toch wel wat koude porselein. En we keeren
na de vergelijking tot ons Delftsch terug om er ons weer in te verdiepen en er van te
genieten.
Het zal den meesten lezers van dit tijdschrift wel bekend zijn dat het Nederlandsch
museum reeds een kleine verzameling Delftsch bezat, die langzamerhand was
uitgebreid met de bedoeling om van alle soorten tenminste één specimen te kunnen
vertoonen. Zeer belangrijk komt nu de collectie Loudon die verzameling aanvullen.
Deze toch bevat een rijkdom van zeer mooie stukken, wier overvloed ons eigenlijk
pas een indruk van de fleurige, de schitterende kleuren van het Delftsch vermag te
geven. Er is bij de opstelling dan ook zooveel mogelijk zorg gedragen om elk
voorwerp bij zijn genooten onder te brengen. En zoo kan de
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verzameling Loudon ons thans een magnifiek overzicht geven van het palet en den
smaak van de Delftsche plateelbakkers.

Afb. I. Blauw kannetje van 1658.
(Collectie Loudon, Nederlandsch Museum, Amsterdam).

Bezien wij in de eerste plaats het ‘blauwe Delftsch’, waarvan het ornament in
blauw van verschillende tinten tegen witten fond afsteekt. We kunnen er natuurlijk
slechts enkele grepen in doen en zullen ook van het polychrome aardewerk slechts
het voornaamste even naar voren kunnen halen.
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We noemen in de eerste plaats een aantal tegels, die aan China slechts herinneren
door het feit, dat de landschappen en andere voorstellingen, waarmee ze versierd
zijn, in blauw tegen wit zijn uitgevoerd. Interessant zijn deze stukken vooral, omdat
ze meestal gedagteekend zijn en ons een reeks van vrij vroege data als 1657, 1658,
1660, 1662 te zien geven.
Een fijn geschilderd portret, vermoedelijk dat van Bogerman, president van de
Dordtsche synode ± 1617, behoort tot dezelfde (blijkbaar een) serie als het portret
van Robertus Junius, dat het museum reeds bezat en dat ook 1660 gedateerd is.
Omstreeks dien zelfden tijd zal ook een bordje met landschap gemaakt zijn, dat
zoo niet door Frijtom (van wien het belangrijke groote landschap op tegel in het
Nederlandsch museum), dan toch geheel in zijn manier is geschilderd. En evenzoo
een paar kleine landschappen op ovale plaques.
Naast de tegels treft ons een zeer bizonder kannetje met het opschrift Dirck Janse
van Yselsteyn en het jaartal 1658. Afb. I maakt een beschrijving overbodig. Slechts
willen we even de aandacht vestigen op de fijne teekening van de origineele
bloemversiering in zacht genuanceerd blauw.
Den naam van een fabriek konden wij tot hiertoe nog niet noemen. De letters A.K.,
die voorkomen op vier fijne schoteltjes met Chineesch radiair bloempatroon,
beschouwt men gewoonlijk als het merk van de fabriek van Aelbrecht de Keizer.
Hier is op inderdaad bedriegelijke wijze Chineesch porselein nagebootst. Slechts de
lichtheid der schoteltjes en het zachte aanvoelen bewijzen dat het Delftsch aardewerk
is.
Een zeer zeldzaam stuk is voorts de origineele intkoker met de wapens van Oranje,
Delft en Leiden. Het fijn geschilderde blauw vertoont overeenkomst met dat van een
roompot, welke 1687 gedateerd is, zoodat we wel mogen aannemen dat de intkoker
van ongeveer dienzelfden tijd dagteekent. Een serie van zes bordjes, met
voorstellingen o.a. uit den bijbel, moeten met hun wit gelaten rand hier eveneens
genoemd worden.
De fabriek van Samuel van Eenhoorn is vertegenwoordigd door twee vazen met
verheven medaillons. Zij vertoonen den voor deze fabriek steeds zoo kenmerkenden
donkeren ‘trek’. Van de fabriek van Hoppesteyn is er, behalve een polychroom
kannetje, waarover straks nader, een zeer groote vaas te noemen in dezelfde techniek
als het werk van Samuel van Eenhoorn, maar met donkerpaarse omtrekken en
blauwiger van wit, welke, hoewel niet gemerkt, geheel het karakter van die fabriek
vertoont.
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Afb. II. Tegel beschilderd door G. Verhaast.
(Collectie Loudon, Nederlandsch Museum, Amsterdam).

Van het 18deeuwsche blauw noemen we een theebus, gedateerd 1700, schotels
van 1712, 1725, een fijn geschilderde theebus van 1727 en schotels van 1728 en
1729, waarvan een, met middentafereel van Christus voor Caiaphas naar een prent
van Hendrick Goltzius, om de teekening in helder blauw afzonderlijk vermeld dient
te worden. Dezelfde prent is ook het voorbeeld geweest voor een van de 9 bordjes,
welke alle naar prenten van Goltzius uit één serie zijn beschilderd, waarbij intusschen
de plateelschilder zich eenige vrijheid (uitbreiding) veroorloofde om naar
18deeuwsche wijze de borden met rand en al met de voorstellingen te kunnen vullen.
Van den Rotterdammer J. Aalmis, die ook in Delft werkte, is er voorts een
onderschotel, vervaardigd in de Delftsche fabriek ‘de Ster’, gedateerd 1731. Een
zeldzaam voorwerp, de viool, blijkt bij vergelijking met de voorafgaande stukken
omstreeks dezen zelfden tijd gemaakt. De eveneens zeer zeldzame groote spiegellijst
van het jaar 1736 is geschilderd met een zeer krachtig blauw. Hier als bij de meeste
der voorafgaande stukken valt weer geen imitatie van Chineesche motieven op te
merken.
Nadat we nog hebben gewezen op een groote met Lodewijk XIV ornament
versierde vaas en op een serie borden naar 18deeuwsche prenten, voorstellende de
geschiedenis van den verloren zoon, noemen
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we thans nog een zeldzaam voorwerp, een vogelkooi, met bloemenornament versierd.
De kooi, die wel uit het midden der 18de eeuw zal dagteekenen, komt technisch
overeen met twee bordjes, welke thans op geheel andere wijze dan in de 17de eeuw,
ons het bedriegelijke nabootsen van Chineesch porselein te zien geven. Met de
vermelding van een stel pullen en vazen, een paar fijn geschilderde botervlootjes
van 1750 en een mandje met deksel besluiten wij de bespreking van het 18deeuwsche
blauwe Delftsch.
Wanneer we het Delftsch indeelen in ‘blauw’ en veelkleurig, en het veelkleurige
weer verdeden in 1o. aardewerk, waarbij de versierende kleuren tegelijk met het
glazuur in het groote vuur zijn gebakken, 2o. aardewerk deels met in het volle vuur
gebakken (meest blauw) en deels met in een tweede lichter vuur opgebakken kleuren
en 3o. aardewerk met louter opgebakken of gemoffelde kleuren, dan houden we niet
geheel en al rekening met de ontwikkeling van het Delftsche bedrijf. Polychroom
werk in den zin, zooals we dat thans van de late 16de en vroege 17de eeuw kennen
(zie de artistieke schotels e.a. voorwerpen welke thans bijeen geplaatst zijn in het
Ned. museum), heeft men wel gedurende de geheele 17de eeuw en waarschijnlijk
ook wel later nog gebakken, maar de heldere kleuren tegen prachtig wit, die we zoo
speciaal van Delft kennen, hebben zich toch pas in de late 17de eeuw en later dan het
vroege blauw ontwikkeld. Immers ter zelfder tijd dat Louwijs Fictoor en Lambertus
van Eenhoorn met hun in het groote vuur gebakken kleuren werkten, en mogelijk
reeds eerder, zien we Adriaen Pijnacker en Rochus Hoppesteyn hun veelkleurig
aardewerk deels in het groote vuur bakken, ten deele van gemoffelde kleuren of goud
voorzien.
Van het polychrome aardewerk van Rochus Hoppesteyn, die tusschen de jaren 80
en 90 der 17de eeuw werkte, bevat de collectie Loudon een kannetje met de fijne
kleuren en het bekende bewonderenswaardige goud, de specialiteit van Hoppesteyn.
Het is vooral belangrijk, omdat het behalve met de letters R.H.S. ook gemerkt is met
een moorenkop, het merk van Rochus' fabriek ‘het Moriaanshoofd’. Toen we in het
begin van dit opstel over de keuze van het Chineesche voorbeeld schreven, dachten
we in het bizonder aan het werk van Rochus' fabriek, waarvoor vaak ouder,
16deeuwsch, Chineesch, waarschijnlijk blauw porselein tot voorbeeld diende. Van
zijn tijdgenooten is het alleen Samuel van Eenhoorn, die hierin soms met hem
meeging.
Uit denzelfden tijd als het werk van Hoppesteyn en vermoedelijk
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zelfs uit zijn omgeving is een landschap op tegel (Afb. II) in geheel in het glazuur
gebakken zeer fijne nuances van blauw, bruin, geel, groen en grijs tot rosgrijs, waarbij
vooral de schildering van het verschiet een groot meester verraadt. Als die meester
maakt zich met zijn signatuur in gouden lettertjes G. Verhaast bekend, van wien we
thans weten dat hij als plateelschilder bij Rochus Hoppesteyn - maar ook voor zich
zelf en anderen - werkte omstreeks 1690.

Afb. III. Olie- en azijnstel uit de fabriek van Adriaen Pijnacker.
(Collectie Loudon, Nederlandsch Museum, Amsterdam).

Adriaen Pijnacker's fabriek is bij uitstek en voortreffelijk vertegenwoordigd in de
collectie. Het overheerschende rood en goud tegen blauw met soms als een fijne
verheldering frisch groen doet mooi in een zoo groote hoeveelheid bijeengezet. Hier
is minder de keuze - immers de bedoeling moet wel zijn een bepaald soort Japansch
porselein na te maken - dan juist de omwerking van de motieven en kleurencombinatie

Onze Kunst. Jaargang 15

78
belangrijk, welke zoo een afzonderlijk palet deed ontstaan. We gevoelen hier als het
ware de vreugde over het goed gevonden rood. We zullen niet alle de vele schotels,
borden, pullen, kannen en andere voorwerpen noemen, die veelal gemerkt zijn met
A.P.K., het bekende merk van Adriaen Pijnacker, of eenige met A.R. (vroeger
verklaard als Augustijn Reygens, die omstreeks 1660 werkte, maar het aardewerk
vertoont een later karakter) gemerkt zijn. We wijzen slechts op de decoratieve grootere
en kleinere schotels, de mooie pullen, de theebussen, het fijne olie- en azijnstel, (Afb.
III), het dito trekpotje en bakje met veel goud. Een groot waschbekken met
bijbehoorende kan is al even zeldzaam als verschillende andere der opgenoemde
stukken. Belangrijk om zijn volledigheid is een stel van 12 zeer fijne bordjes. Ook
de koeien met hun eigenaardig bloemendek ontbreken niet. In één woord een prachtige
verzameling Pijnacker.

Afb. IV. Veelkleurige schotel, met in het glazuur gebakken kleuren.
(Collectie Loudon, Nederlandsch Museum, Amsterdam).

Ook bij de fabrieken, welke de Pijnacker techniek toepasten, kan men de zucht
om nauwkeurig te imiteeren waarnemen. Eenige bordjes en doozen, alle ongemerkt,
nabootsing van Japansch porselein (al is dan ook de vorm van twee er van wel echt
Hollandsch), zijn er om
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dit te bewijzen. Een klein stel van vijf pullen en bekers draagt weer een eenigszins
ander karakter.

Afb. V. Veelkleurige spaarpot.
(Collectie Loudon, Nederlandsch Museum, Amsterdam).

Maar technisch heeft de Delftsche pottenbakker nog meer bereikt, toen hij al zijn
kleuren in en tegelijk met het glazuur in het groote vuur bakte. Dit gelukte hem met:
blauw, roodbruin tot rood, geel, groen, paars en zwart. Goud moest steeds opgemoffeld
worden; dit vinden we dan ook niet op het werk van de fabrieken, die het mooiste
aardewerk van het ‘groote vuur’ hebben geleverd, onder welke Lambertus van
Eenhoorn en Louwijs Fictoor genoemd moeten worden. Hun palet: zacht blauw, dito
rood, paars en groen, soms verhelderd door een kras geel, heeft soms iets mats, maar
is zeer smaakvol. Vaak is de vorm geribd, z.g. cachemire. Wij noemen o.a. een stel
van vijf pullen en vazen, een zeer groote pul met deksel, twee piramides,
hyacinthenvaasjes, een mooi trekpotje en andere stukken, welke allen het palet zonder
geel vertoonen, terwijl een prachtige zeldzame koffiekan met lange tuit, een
opengewerkte mand met gemodelleerde engelfiguurtjes, welke wel van iets later tijd
zal zijn dan de voorafgaande stukken, en een kleine tegel door het krasse geel
vervroolijkt worden. Een van twee zeer mooie muurplaten met Chineesch
bloempatroon, waarin eveneens het
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frissche geel, geeft door zijn dateering, namelijk 1739, het bewijs dat dit werk ook
in het tweede kwart der 18de eeuw nog werd vervaardigd.
Met beperkter palet van zachtblauw en rood bootsen twee aardige muiltjes met
hun fijn bloempatroontje het Rouaansche ‘rouille et bleu’ na.

Afb. VI. Tegel van 1765, door P. Vizeer.
(Collectie Loudon, Nederlandsch Museum, Amsterdam).

Het aantal der kleuren, welke het groote vuur konden verdragen, is met zwart
volledig. Dit zwart vinden we allereerst op twee borden met wapens en het jaartal
1704. Op eenige andere geheel zwarte voorwerpen wijzen we hier meteen. Dezelfde
techniek als de bordjes vertoont een trekpotje met in zwarten fond uitgespaarde
versiering van blauw, rood, zacht groen en wit. Het merk A.P.K. zou als bewijs
kunnen dienst doen dat ook Pynacker zich voor andere procédés interesseerde en er
goed geslaagde specimina van kon vervaardigen. De andere stukken zwart zijn geheel
zwart geëmailleerd en met op het zwart gebakken of gemoffelde kleuren versierd.
Het zijn een borstelrug en een bordje, dat meer aan lakwerk dan aan aardewerk doet
denken.
Technisch op dezelfde wijze versierd, maar op blauwen fond, zijn twee aardige
pulletjes, waarop losse bloemtakken in kleuren zijn aangebracht.
Van de vele polychrome borden, die we, ongemerkt als ze meestal zijn, niet aan
een fabriek kunnen toeschrijven, maar waarvan we moeten aannemen dat ze meest
alle in de 18de eeuw door verschillende fabrieken werden vervaardigd, kunnen we
natuurlijk slechts enkele noemen.
Nog uit de 17de eeuw dagteekent wel een groote schotel, waarop in blauw met wat
geel en paars het laatste oordeel is voorgesteld. Een tweede groote schotel vertoont
met zijn volledig palet van in het glazuur gebakken kleuren geheel het karakter van
het Roos gemerkte werk in het Nederlandsch museum en kan dus van de fabriek de
Roos afkomstig zijn.

Onze Kunst. Jaargang 15

De 18de eeuw wordt vertegenwoordigd door een rijkdom van polychrome schotels
met bloemvazen of bloemboeketten en voorstellingen naar Europeeschen of
Chineeschen trant. Prachtig kras van kleur tegen
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helder witten fond zijn er vele, fijn van palet zijn andere. De meeste zijn ongemerkt.
Slechts een paar zijn voorzien van een jaartal: 1756, 1776.

Afb. VII. Veelkleurige schotel met opgemoffelde kleuren.
(Collectie Loudon, Nederlandsch Museum, Amsterdam).

Een groote groep van schotels vertoont een blauw landschap binnen polychrome
randversiering, welke 18deeuwsche stijlmotieven vertoont. Onder de schotels, welke
met bloemtakken en bloemvazen versierd zijn, noemen we er vooral twee met min
of meer Chineesche bloemen en vogels in prachtige heldere kleuren (Afb. IV). Voorts
spreken twee schotels met Chineesche figuurtjes met hun fijne kleurencombinatie
een eigen taal.
Van de muurplaten noemen we, behalve eenige met boeketten en bloemranden in
krachtige kleuren, de fijn geschilderde licht getinte ovale plaques met zittende figuren.
Ook bij de muurplaten draagt een enkele een datum: 1754.
Van twee tegels, die met een zeer fijnen smaak gedecoreerd zijn en de jaartallen
1752 en 1765 (Afb. VI) dragen, is één voorzien van den naam van den plateelschilder:
Piet Vizeer. Het goed gekozen palet en de fijnheid van de teekening toonen ons dat
ook hij een meester in zijn vak was. De 18de eeuw heeft hier in het polychrome
aardewerk
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van het groote vuur zeer zeker een hoogtepunt bereikt als de 17de in Verhaast's werk.
Bezien wij thans een aardigen spaarpot die door zijn bizonder palet (weinig rood)
en door de teekening de aandacht trekt (Afb. V) en een fleurige, mooi geschilderde
fopkan, welke in letters aan den opengewerkten hals het jaartal 1758 draagt. Met de
vermelding van verschillende gemodelleerde figuurtjes o.a. beeldjes en verschillende
soorten van dierfiguren, waaronder twee papegaaien van 1729 en twee van 1784,
kunnen we deze opsomming besluiten om ten slotte het prachtige palet der in het
glazuur gebakken kleuren nog eens in zijn volle kracht vertoond te zien op twee
tegeltableaux, het ééne met een bloemvaas, het andere met verschillende Chineesche
voorstellingen, waarin het zeldzame zwart, waarmee eenige mooren erop geschilderd
zijn, een rol speelt en dat wel van een zeer bizondere kwaliteit is.
Van Lambertus van Eenhoorn en Louwijs Fictoor af tot - zooals de jaartallen
aantoonen - ver in de 18de eeuw toe is dit palet van vuurvaste kleuren in zijn vele
variaties toegepast.
Maar de zucht om alle porselein na te maken, die den Delftschen plateelbakker
zoo bij uitstek eigen blijkt te zijn, had hem reeds in den loop der 18de eeuw tot
uitbreiding van het palet gebracht. Maar de kleuren voor het groote vuur waren
uitgeput. En voor de namaak van de 18deeuwsche soorten van Chineesche en
Europeesche porseleinen moest de pottenbakker goud, zachte kleuren en
tusschentinten aanbrengen. Welnu, Pijnacker en Hoppesteyn hadden hier reeds den
weg gewezen. En voortgaande op dien weg heeft men tenslotte alle kleuren, ook het
blauw, in een tweede lichter vuur opgebakken. Ook van deze soort van Delftsch biedt
de collectie Loudon een ruime keuze. Eigenaardig is het dat we hier nergens een
jaartal, zelden een merk vinden, maar de voorstellingen zoowel als de keuze van het
voorbeeld geven ons duidelijke wenken.
Twee mooie schotels (merk: A.R.) en een langwerpig vierkante bak zijn zeer fijne
imitatie op eigen wijze van het z.g. familie verte. De kleuren van famille verte, maar
Hollandsche voorstellingen ziet men op een stel van vijf pullen en vazen.
Familie rosé bootst een klein bord nauwkeurig na. Variaties op famille rose zijn
er vele. We wijzen o.a. op twee prachtige schotels met bloemen, vogels en een paar
figuren op den achtergrond (Afb. VII), op een tegel met bloempatroon, een fopkan
met Chineesche figuren, op de kleine bordjes met Europeesche bloemenvazen en
manden, waar-
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Afb. VIII. Veelkleurige fontein.
(Collectie Loudon, Nederlandsch Museum, Amsterdam).

Onze Kunst. Jaargang 15

84
onder een met rood tegen gouden grond en komen zoo tot de nabootsing van
Europeesch porselein.
Namaak van Saxisch porselein bedoelen verschillende stukken te zijn. De grootste
en belangrijkste daarvan zijn de groote fontein (Afb. VIII) die in zijn ornament- en
bloemrand een prachtig fijne kleurenscala te zien geeft, voorts de soepterrine, mandjes,
theebusjes en intkokers, sauskommen, botervlootjes en andere voorwerpen, waaronder
een aardig fijn mosterdpotje met kleurige bloemtakjes en gouden randen niet
ongenoemd mag blijven.
Veel stipte ik aan, veel moest ik onvermeld laten. Maar ik meen toch een indruk
gegeven te hebben van de schitterende verzameling Loudon.
ELISABETH NEURDENBURG.
Amsterdam, Eind Mei 1916.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Parijs
Tentoonstelling van Belgische kunst galeries G. Petit
Deze belangrijke tentoonstelling omvat meer dan tweehonderd oudere en nieuwere
werken van hedendaagsche Belgische schilders, beeldhouwers, graveurs - gedeeltelijk
door de kunstenaars zelven ingezonden, gedeeltelijk door verzamelaars in bruikleen
afgestaan. Zonder een volledig overzicht te geven van wat de Belgen op dit gebied
hebben voortgebracht, kan deze tentoonstelling bijdragen tot betere kennis en
waardeering, bij het Fransche publiek, van eenige onzer merkwaardigste kunstenaars,
welke in het museum van het Luxembourg onvoldoende of zelfs in het geheel niet
zijn vertegenwoordigd. En niet enkel de kunstenaars, het land zelve openbaart zich
hier in zijn veelvuldige uitzichten, zooals het in zijn innigste wezen met liefde
bestudeerd en weergegeven werd.
Een reeks landschapjes van Leo Frédéric voeren ons naar de Ardennen, langs de
heuvelen met afgebrokkelden bodem, die wat droog van lijn zijn, en de dalen waar
een beekje kronkelt langs de schrale beemden: het zijn fijne noteeringen uit zonnige
dagen, waar scherpe schaduwen het relief afteekenen. De zon triomfeert in de doeken
van Claus, die hier vertegenwoordigd is met zes werken uit particuliere Parijsche
verzamelingen: het merkwaardigste stelt een dier rustige hoekjes van het Vlaamsche
land voor, op een namiddag in den na-zomer: enkele huisjes met fel-rood dak en
krachtig groen-omlijste luiken, overschaduwd door het gouden gebladerte van hooge
boomen, waarvan de stammen met mos zijn bedekt; dat alles is krachtig en kalm,
hoog van toon en rustig van atmosfeer.
Twee onlangs geschilderde stukken van Victor Gilsoul roepen het uitzicht van het
vrij gebleven hoekje van België, over den Yzer, voor ons op; het zijn echter geen
oorlogstafereelen; de natuur heerscht er, en verbindt zich met den vreedzamen en
vruchtbaren arbeid van den mensch; het sterke licht der ondergaande zon glijdt onder
een dreef van hooge boomen, die gebogen en gebukt gaan onder den zeewind, bij
Nieuwpoort; een ander stuk, waar de indruk van grootheid wat kunstmatig wordt
opgewekt, geeft het dorpje Mannekesveere weer, vóór de verwoesting, met zijn
stompen toren, zijn op den donkeren, zwaar bewolkten hemel afgeteekende kerk.
Ensor brengt ons aan de zee zelve; met genoegen vinden we hier zijn reeds oude
werken weer - uit 1880 en later: een Marine, de Vuurtoren te Oostende, en een ets,
Vaargeul, met gestrande schuiten - subtiele werken, met zachte en wazige tonen,
zeer luchtig getoetst, die ten zeerste afsteken tegen de heftige effecten, de dikwijls
brutale tegenstellingen welke heden ten dage gebruikt worden. Laermans schilderde,
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naast zijn haast caricaturale boeren, die hem beroemd maakten en waarvan de
tentoonstelling verschillende staaltjes bevat, teedere landschappen, zooals de Laatste
Stralen, die schijnen over een weemoedige en stille plek van midden-
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België, met matte tonen en wazige omtrekken. Met Baertsoen vinden wij de kanalen
van Gent weer, en de zware schuiten op het slapende water, waarin de weerschijnen
der lantarens bij valavond schitteren. Twee gezichten van de Theems getuigen van
den indruk door den kunstenaar ondervonden aan den grooten, geheimzinnigen en
steeds wisselenden stroom, die reeds zoovele moderne kunstenaars en dichters heeft
aangetrokken, en die beter geschikt schijnt om visionairs dan om realisten te bezielen.
Gezichten van de Theems ontbreken niet op de tentoonstelling. De merkwaardigste
zijn die van Pierre Paulus, die getracht heeft de tooverachtige atmosfeer weer te
geven van dezen met zon doorgloeiden mist, die men te Londen dikwijls ziet, en hij
is daarin bijzonder geslaagd in een gezicht op Charing Cross Bridge, waar de rook
der treinen zich mengt met kleurige dampen en de silhouët van het Parlement
onduidelijk in den nevel opdaagt1).
In het ensemble der tentoonstelling traden de coloristische verdiensten der Belgen
geheel op den voorgrond, niet alleen bij de landschapschilders, maar ook bij degenen
die zich vooral op de studie der menschelijke figuur toeleggen. In de eerste rij van
dezen schittert Theo van Rysselberghe, die een reeks buitengewoon levendige
portretten tentoonstelt uit den tijd van 1911 tot 1916: verschillende portretten van
Mevr. van Rysselberghe, een portret van den architect Perret, en ten slotte een
uitstekend zelfportret, dit jaar geschilderd. Het schijnt wel of zijne techniek steeds
wint aan eenvoud en oprechtheid. Het voornaamste stuk dat hij tentoonstelde, le Tub,
is een fraaie naakt-studie waaraan noch kennis van compositie, noch schoonheid van
vorm, noch het begrip van het levende vleesch ontbreken; dit laatste vooral is bij
onze tijdgenooten vrij zeldzaam.
Stillevens en bloemen zijn talrijk, zooals ze in de Vlaamsche schilderkunst steeds
geweest zijn. De kunstenaar kan er naar wensch de warmste en schitterendste kleuren
samenbrengen en er feesten aanrichten voor het oog. Onder de belangwekkendste
werken van dien aard dienen die van een jongen schilder vermeld te worden: M.
Sterckmans, welke er als bonte en rijke tapijten uitzien.
De beeldhouwkunst is o.a. vertegenwoordigd door werken van Meunier, Rousseau,
Lagae, welke ons geen nieuwe of onverwachte openbaringen brengen.
Op heel de tentoonstelling treft men te nauwer nood een half dozijn werken aan,
welke rechtstreeks doen denken aan den oorlog en aan de rampen, die België getroffen
hebben. Deze reserve, deze oprechtheid door de Belgische kunstenaars aan den dag
gelegd, zijn in hooge mate opbeurend. Niets ware droeviger geweest, dan hen op het
ongeluk van hun vaderland te zien speculeeren, hen op rhetorische wijze
oorlogsthema's te zien behandelen, alleen wegens de actualiteit, hen te zien
voorstellen, wat ze niet gezien hebben, hen hunne inspiratie te zien vervalschen kortom, hen te zien doen wat zoovele literatoren, in Frankrijk en elders, dagelijks
bedrijven. Zij hebben eerbied voor hunne kunst, en behouden, met hun
kunstenaarsgeweten, die goedjonstigheid, welke men in België nog zoo dikwijls
aantreft. Al deze kwaliteiten dagteekenen niet van gisteren, en zoo men den oorlog
heeft afgewacht, om België's verdiensten ten volle te waardeeren (la Belgique
désormais si grande, zegt de heer Léonce Bénédite in de voorrede van den Catalogus)
komt dit, omdat in onzen zoogezegd beschaafden tijd, de volkeren nog steeds te
uitsluitend geschat worden naar de brutale kracht, die ze weten te ontwikkelen.
J. MESNIL.
1) Afgebeeld in Onze Kunst, November 1915, blz. 125.
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Rotterdam
W. Degouve de Nuncques
WAT verleden maand van den zeventigjarigen van Ingen gezegd werd, is sterker nog
op den Belgischen schilder Degouve de Nuncques van toepassing. De eenvoud, het
superieure van den eenvoud bindt het werk van beide schilders aaneen. Toch Degouve de Nuncques is eenvoudiger nog. Met minder dan zelfs van Ingen weet de
schilder diep te ontroeren. Het
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eenigszins romantische dat den Gelderschman in zijn werk nog wel eens kenmerkt,
zoekt men bij Degouve de Nuncques vergeefs. Deze, uit Katholieke landstreken
afkomstige, die blijkens den lijdensweg voor een Katholieke Kerk geschilderd, zelf
tot het R.K. geloof behoort, heeft een - men zou mogen qualificeeren - Protestantsche
nuchterheid in zijn schilderwerk. Wilde men de landschapskunst van dezen kunstenaar
kenschetsen, men zou kunnen spreken van een vergeestelijking, die vroomheid is.
Het tafereel van Jezus in Gethsemané is in zijn argeloos wezen gelijk te stellen met
dat glooiend landschap, waar in de laagte een in zijn on-schilderachtigheid oprecht
weergegeven boerenhuis deemoedig ligt. Deze man verwerpt elk toevallig
schilderachtig détail, dat de natuur zoo dikwijls aan de hand doet en dat dan ook zelfs
door de beste schilders gewoonlijk gretig wordt aangegrepen. Hem is de rust en de
eenvoud genoeg om in ons een stralend besef te kweeken van de schoonheid van een
avondval, van een wintermorgen. Zijn stem klinkt bijwijlen als die van den
Engelschman Duff doch superieur aan deze is de zijne. De sublieme eenvoud heft
dit werk in de sfeer der grooten.
ALB DRAAYER-DE HAAS.

Boeken & tijdschriften
La Belgique Monumentale 100 planches en phototypie tirées de:
Sluyterman, intérieurs anciens en Belgique et des documents classés de
l'art par Van Ijsendijck La Haye. Martinus Nijhoff, 1915. prijs in
portefeuille: f 15
EEN uitstekende gedachte was het, om uit twee kostbare uitgaven, waarvan de tweede
even zeldzaam als onhandig is, een keuze te doen, en deze thans op meer practisch
formaat en tot betrekkelijk geringen prijs de wereld in te sturen. De monumenten
van België! Alle oogen, die gevoelig zijn voor schoonheid, zijn daarop gericht; alle
harten die liefde gevoelen voor de kunst, hebben gebloed bij hetgeen daarvan vernield
werd. Van hoevele kunstwerken zonder weergâ, blijft er niets meer over dan onze
weemoedige herinnering... Wat deze herinnering, ook bij latere geslachten, levendig
kan houden, is ons in hooge mate welkom en zoo begroeten wij deze nieuwe reeks
afbeeldingen dan ook met vreugde.
De uitvoering is in alle opzichten voortreffelijk. De lichtdrukken, naar de bekende
uitstekende documenten aangemaakt, laten aan scherpte niets te wenschen over, en
zijn door den technicus zoowel als door den eenvoudigen kunstminnaar met vrucht
te gebruiken. De zoogezegde ‘classificatie’ bij Van IJsendijck, welke erin bestond,
de voorwerpen of monumenten te rangschikken volgens de aanvangletters van vaak
geheel willekeurig en soms absurd gekozen benamingen - is hier gelukkig niet
gevolgd, maar werd de meer rationeele, topografische groepeering in alfabetische
volgorde gekozen, zoodat een bepaald monu ment steeds zonder moeite te vinden
is; de inhoudstafel maakt het overzicht overigens gemakkelijk.
Zoo beantwoordt deze uitgave aan alle eischen, welke men er aan mag stellen. In
één opzicht echter laat zij iets te wenschen over, en dat iets is: een kunsthistorische
toelichting. Ik weet het wel, de kunstwerken spreken luid genoeg voor zichzelf -
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maar hoe weinigen zijn er, die voldoende archeologische kennis bezitten, om deze
platen te kunnen genieten, zonder eenige behoefte te gevoelen om er méér over te
weten, of enkel maar om hun geheugen even op te frisschen. De titeltjes onder de
platen gedrukt (één regel), zijn daartoe niet voldoende, en een aanwijzing als b.v.
‘16me siècle’ zegt weinig of niets in verband met de ingewikkelde en tegenstrijdige
stroomingen welke dit tijdvak karakteriseeren. Door toevoeging van b.v. één vel
tekst, waarin door bevoegde hand over elke plaat een zakelijke karakteristiek en
archeologische toelichting werd gegeven, ware de waarde der uitgave in niet geringe
mate verhoogd geworden. Wij leven nu eenmaal in een tijd, waarin kunstkennis
bezwaarlijk van kunstgenot te scheiden valt!
P.B.
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Villes Meurtries de Belgique Bruxelles et Louvain, par L. Dumont - Wilden
Anvers, Malines et Lierre, par Emile Verhaeren Bruxelles - Paris, G. van
Oest & Cie, 1916 twee deeltjes. prijs, elk: 1 fr. 50 ingen.; 2 fr. gebonden
Twee Belgische litteratoren hebben, in de ballingschap, hunne liefde voor den
vaderlandschen grond geuit; Verhaeren doet het met lyrisme; Antwerpen, Mechelen
en Lier bezingt hij, en na zijn begeesterd proza volgt een ode aan Rubens en aan de
Schelde. Dumont-Wilden heeft zijne taak objectiever opgevat en geeft een fijne,
historische karakteristiek van de twee oude, Brabantsche steden: Brussel en Leuven
Beide boekjes zijn lezenswaard, voor den Belg, die ze niet zonder ontroering zal
doorbladeren, zoowel als voor den Nederlander, die er een beter inzicht in het wezen
en karakter der oude, geteisterde steden van het diepbeproefde zusterland door zal
verkrijgen.
De uitgever zorgde voor een passende illustratie. Fotografieën van monumenten,
zooals ze vóór en na den oorlog bestonden, repro ducties van oude prenten,
schilderijen enz zijn met smaak en oordeel gekozen en be hoorlijk weergegeven. Dat
de firma Van Oest, uit België verjaagd, hare werkzaamheid onder zeer moeilijke
omstandigheden toch weet voort te zetten, is een feit waarover wij gaarne onze hooge
waardeering uitspreken.

Collection des Guides-Joanne. Italie du nord - rédigé par Jacques Mesnil.
Précédé d'un apercu historique sur ‘les arts en Italie’ par Emile Bertaux.
11 cartes et 49 plans. paris, librairie hachette & cie, 1916. prix: 7 fr. 50
Het is een verheugend verschijnsel, dat aan het kunsthistorisch gedeelte van deze
bekende reeks reisgidsen steeds meer zorg wordt besteed. We zeiden het herhaaldelijk
te dezer plaatse: een degelijke reisgids is, ook in de studeerkamer, een kostbaar
document voor al wie zich met kunstgeschiedenis bezighoudt. De bevoegdheid en
de smaak van onzen medewerker Jacques Mesnil op het gebied van Italiaansche
zoowel als van Vlaamsche kunst, staan er borg voor, dat hier uitstekend werk geleverd
werd. Men weet hoe rijk Noord-Italië aan Vlaamsche meesterwerken is, en hoe
boeiend de problemen zijn die daar oprijzen voor hen, die de stroomingen tusschen
de beide groote kunsteentra van Noord en Zuid: Vlaanderen en Italië, willen
bestudeeren. Door heldere, zakelijke toelichtingen, door treffende kenschetsingen,
draagt Mesnil er in niet geringe mate toe bij, om de waarde van dezen gids als
kunsthistorisch document te verhoogen. Het spreekt vanzelf dat de tekst in alle
opzichten op de hoogte werd gebracht van de vorderingen der kunstgeschiedenis.
Het boek is verdeeld volgens de oude provincies van Noord-Italië: Piemonte,
Ligurië, Lombardië, Venetië, Emilia, Toscana. Elk dezer hoofdstukken is
voorafgegaan door een geografische, geschiedkundige en kunsthistorische inleiding,
die den lezer de streek, die hij bezoeken gaat, doet kennen en begrijpen. Binnen deze
afdeelingen wordt de stof dan op de gewone wijze behandeld, uitgaande van de
hoofd-verkeerswegen welke het gebied doorkruisen. Het geheele werk is voorafgegaan
door een zeer lezenswaardige studie van Emile Bertaux over de kunst in Italië. Ook
het zuiver practische gedeelte schijnt ons aan alle eischen te beantwoorden.
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In twee opzichten laat deze gids nog te wenschen over, en weet hij zijn geduchten
concurrent, Baedeker, nog niet te evenaren. Vooreerst zijn de plans en kaarten
technisch niet zoo volmaakt en niet zoo aantrekkelijk, als zij dit zouden kunnen zijn,
en als men in onzen tijd mag vergen. Ten tweede weten de uitgevers zich niet te
ontdoen van de advertenties, en noodzaken den lezer aldus een niet onaanzienlijke
massa nutteloos papier mee te voeren (circa 200 pagina's!) Hoe groot onze sympathie
voor deze uitgave wezen mag, meenen wij deze desiderata niet te mogen verzwijgen.
B.
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Naar aanleiding van de Frans Halstentoonstelling in 's Rijksmuseum
DE Hals-tentoonstelling, waar tijdelijk het geheele bezit van 's Rijksmuseum aan
werk van den meester kon bijeen gebracht worden, moge niet in staat zijn om aan
ieder stuk een even goede plaats aan te wijzen als het gemeenlijk heeft, van den
rijkdom en de verscheidenheid dezer verzameling geeft zij een indruk die men niet
licht zal vergeten. Zeker er ontbreekt nog wat aan. Wanneer de lach bij Hals, in alle
schakeeringen, misschien het meest eigene in zijn kunst is, dan missen wij hier de
zilveren belletjes gorgelend in een kinderkeeltje en het luide gieren van een malle
Babbe. Maar meer levenskennis spreekt bij verre toch uit dien satyrlach van den
jongen echtgenoot, in zijn mannelijke liefde gekenmerkt door de forsche distel nevens
hem, die zich schaterend afwendt van zijn vrouwtje, om zijn nog wat al te gewaagde
aardigheid uit te laten werken, of het blosje waarmee zij zoo witjes lacht, zij die door
de aanhankelijke klimop, die haar van het hoofd tot de voeten zoo in het oog loopend
omgeeft, in den aard van haar vrouwelijke liefde wordt aangeduid.
Dit is altijd een van de verwonderlijkste dingen bij Hals, dat hij in een portret zulk
een uitdrukking heeft weten vast te houden, zooals hij te Haarlem zelfs een verhoogde
feeststemming aan een geheel schuttersgezelschap liet. Hij was er bij geweest, het
is waar, hij had goed waargenomen die uitgelatenheid van den een, die eigenaardige
dronkenmans deftigheid van den ander, dat met moeite zich recht houden en de
behoefte te bewijzen dat men nog op een schreef loopen kan, de verhoogde kleur
van al die verhitte gezichten, maar hoe ter wereld is het hem mogelijk geweest dat
alles vast te houden toen de volgende dagen die kolonel, die kapiteins en luitenants
en verdere officieren, dood nuchteren bij hem kwamen om geschilderd te worden.
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Zulk een roes laat zich niet kunstmatig opwekken, zelfs niet door den besten
Frankforter rinschen wijn, zooals misschien een goed gekozen woord de
gelukkige-bruîgomstrek wel weer zou kunnen te voorschijn roepen.
Een werk van die beteekenis heeft 's Rijksmuseum niet, maar buiten Haarlem is
er nu eenmaal geen voltooid regenten of schutterstuk van Hals. Een half ei is beter
dan een leege dop zegt men, en waarlijk het schutterstuk ten voeten uit, van kapitein
Reael en luitenant Blaeuw heeft nog genoeg waarin wij Hals bewonderen mogen en
meer dat uiterst leerzaam is om onze eigen kennis van zijn kunst aan te toetsen(1).
Zijn er figuren als de Vaandrig die op-en-top ‘Hals’ zijn, anderen waar men geen
spoor van zijn hand meer in kan herkennen, de geheele schikking is toch zonder
twijfel van hem en in haar soberheid en eenvoud niet zijn minst geslaagde. In sommige
koppen die hij niet voltooid kan hebben herkennen wij toch dadelijk zijn geest.
Het is een eigenaardige geschiedenis met deze schilderij geweest, Zooals de akten,
die de Heer Bredius(2) vond, ons leeren. In 1633 aanbesteed en waarschijnlijk
begonnen, was er in den zomer 1635 opnieuw over onderhandeld en werd in Maart
1636, Hals, ‘die sieckelyck aen een quaet been te bedde lach’, nog gesommeerd om
het werk te komen voltooien. Hij had zijn bezwaren. Wel had Breero zijn drinklied
gedicht, een uitdaging van de Amsterdamsche aan de Haarlemsche schutterij:
Haarlemsche drooghe harten nu
Komt toont hier wie ghy zijt,
Wij Amsterdammers tarten u
Te drinken ons om strijt

en de proefstukken der dronkemansgelagen van de zijne daarbij verheerlijkt, maar
het ziet er toch wel uit of de Amsterdamsche kooplieden, door de bank soberder
waren dan de Haarlemsche jonkers en brouwers en wevers, met hun droge keelen.
In elk geval Hals beklaagt zich dat hij ‘tot Amstelredamme in de herberg veel verteert
heeft, in plaetse dat geseyt was dat men hem zoude defroyeren’ en dat niettegenstaande
bij nader accoord hij ‘soude van yeder personagie oft Conterfeytsel hebben ses
guldens meerder, te weeten sesentsestich guldens, mits dat hij daartegens weder
alhier ter steede en niet tot Haarlem de personagien, soowel van Lichamen als
Troniges, ende sulcx alst behoort soude schilderen ende volkomentlyck opmaecken,
gelyck hij oock

(1) Oud-Holland XI, 1893, blz. 102.
(2) Oud-Holland XXXI, 1913, blz. 81.
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alreede eenige personagien hier ter stede alsoo heeft beginnen te doen.’
In Juli verklaart Hals dan: ‘dat hij tevreden is, het stuck schilderije in deselve Acte
verhaelt datelijck van Amsterdam te haelen en tot sijnen huyse te brengen, omme
bij hem de ongeschilderde clederen aldaer eerst opgemaect te werden; Ende deselve
gedaen synde, d'Troinges van de goetwillige personen, van hier tot Haarlem te comen,
tot synen huyse, doordien niemant daarbij om den corten tijt es geïnteresseert, ofte
oock niet vertrouwt dat daer yemand tegens es, te schilderen. Ende oock soo het
mochte gebeuren, dat daer onder ses ofte seven onwillige ofte die het haer niet gelegen
en soude mogen comen, moeten zijn, dat hij om alle voldaens willen d'selve ses ofte
seven personen, het stuck soo nae voltoyt hebbende, tot Amsterdam schilderen, ende
't selve stuck wercxs naar behooren voltrecken sall.’
Dit laatste is blijkbaar nooit gebeurd, zoodat Codde het werk in 1637 heeft moeten
voltooien, maar veel meer dan ‘ses ofte seven’ portretten heeft hij niet af te maken
gehad. Ik telde er indertijd acht van de zestien en zie, bij herhaald onderzoek, geen
reden op mijn meening van voor drieëntwintig jaren terug te komen. Die acht anderen
zijn zeker meer dan de ‘eenige personagien’ dien hij reeds te Amsterdam had beginnen
‘volcomentlijck op (te) maecken.’ Zoo schijnt het wel dat de enkelen van de
Amsterdamsche schutters hebben toegegeven en naar Haarlem zijn getogen, maar
velen kunnen het toch niet zijn geweest. De anderen bracht hij nimmer verder dan
den aanleg.
Jammer voor ons dat die niet juist zoo zijn gebleven. Hoe gaarne zouden wij zulk
een opzet van Hals leeren kennen, zooals wij meenen die door de koppen op het
tweede plan rechts te zien doorschemeren, misschien in ‘gedoodverfde’
onderschildering.
Placht Hals dat ook bij andere koppen nog te doen of heeft zijn snelle blik hem
veroorloofd onmiddellijk de gelijkenis in volle kleur op te zetten? Wie zal het zeggen?
Er zijn hier en daar ook in het werk van Hals toetsen, men kan ze onder anderen
in den kanten kraag van den man met het wijnglas vinden - in het voorbijgaan gezegd
geen drinkebroer, maar een eerzame wijnroeier, zooals wij uit van Manders
beschrijving van het werk van Ketel kunnen leeren, een man van aanzien bovendien,
die van een vorst een gouden keten en penning met beeldenaar kreeg - toetsen die
aannemelijk maken dat Hals zou hebben kunnen zeggen zooals Houbraken(1) vertelt:
‘Nu moet er het kennelijke van den meester nog in.’

(1) I, blz. 92.
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Maar eigenlijk is toch de snelle geestigheid van zijn penseel meest niet zoo gezocht.
Zooals die oranjevlag van het schilderstuk breed gezwadderd is, leert het ons evengoed
als de kleurmenging van haaren huid bij den Hasselaer die naast malle Babbe in
vlotheid van streek niet zou afvallen. Men zie eens met aandacht dat vroege portret
recht van voren, dat bezwaarlijk John Barclay zijn kan - er zijn wel meer namen in
het legaat van Papenbroek die kant noch wal raken - en lette er op dat van de hand
van den meester alleen het gezicht met het haar kan zijn. Men doorvorsche vooral
den kop van den man met den roemer. Als men zich goed rekenschap gegeven heeft
hoe nat vloeiend de vegen van het penseel de verf vonden waarmee zij zich mengden,
lette men in het bijzonder op die drie haartjes in zijn knevel die licht tusschen de
anderen staan en merke op dat de punt waarmee zij zijn ingeteekend de verf nog zoo
week vond dat de plamuur geheel schoon kwam. Van die snelheid van werken getuigt
ook de schriftelijke overlevering en Hals zelf in de aangehaalde woorden waar hij
op den ‘corten tijd’ wijst die hij voor een zitting noodig heeft.
In elk geval, als er iets is waar Hals aan te herkennen is en te onderscheiden van
zijn beste nabootsers, dan is het deze eigenaardigheid van zijn toets. De zaal geeft
de gelegenheid tot vergelijking met twee geteekende werken van Judith Leyster, die
in dit opzicht zeer leerzaam zijn. Indien ik het denkbeeld van deze tentoonstelling
heb opgeworpen, dan was het mij daarbij ook te doen om de vergelijking te
vergemakkelijken met stukken aan Frans Hals toegeschreven die mij allang verdacht
voorkwamen.
Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om den nar, die vooral met het stuk van
Baron De Rothschild(1) te vergelijken zou zijn, al schijnt mij ook hier de drogere toets
en het ontbreken van het skelet in de vingers van de linkerhand naar Judith Leyster
als kopiïst te verwijzen. Het zijn de portretten van Lucas de Clercq en Trijntje van
Steenkiste (1635) waaraan ik reeds lang twijfel en die in deze omgeving wel
onmiddellijk in de oogen moeten springen als even onmogelijk voor Hals als zij
Halsachtig lijken. De schilderes, want niemand anders is haar leermeester zoo nabij
gekomen, heeft met de vrouwelijke overgegevenheid van geheel haar aanleg hier
weer bereikt, dat men bij den eersten oogopslag haar werk niet van den meester te
onderscheiden weet, al is er iets zwaarders in dan de ongeëvenaarde losheid van

(1) De opmerking is niet nieuw, maar toch weet ik niet of iemand reeds gezien heeft dat het
snijwerk in de guitaar bij De Rothschild een mannelijk geslachtswapen door een kroontje
gedekt is, in de Amsterdamsche kopie niet terug te vinden.

Onze Kunst. Jaargang 15

93
Hals, iets harders dan zijn wonderbaarlijke soepelheid. Zoo hebben haar meeste
werken voor Hals gegolden, de guitaarspeler tot ik het monogram vond, de man met
de bierkan nog in een veiling van 1890 en andere meer.

FRANS HALS: Mansportret (z.g. John Barclay).
(Rijksmuseum, Amsterdam).

Gaat men zich afvragen waar het hier hapert en zich rekenschap geven van de
bijzonderheden, dan wordt men weldra getroffen én door de drogere verfbehandeling,
waardoor de toets meer is blijven staan én door de minder geslaagde teekening. Laat
ik niet te veel nadruk leggen op de ongelukkige houding van het hoofd van De Clercq.
Wie kan ons verzekeren dat de man geen stijven nek had? Staan wij ook niet stil bij
zijn houterigen rechterarm. Het zou kunnen wezen dat hij zijn gebroken arm in een
slinger droeg en de gewraakte onbeholpenheden dus maar schijn waren, in
werkelijkheid den man kenmerkend teruggaven.
Maar een jukbeen zooals Trijntje van Steenkiste vertoont, kan zij toch bezwaarlijk
gehad hebben. Hoe Frans Hals licht en schaduw daar aan de grens van wang en
voorhoofd, onder zulk licht behandelt, leert ons beter dan Hasselaers vrouw, Maritje
Voogt uit de verzameling
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Van der Hoop. Prachtig zien wij daar ook hoe gevoelig in al zijn vastheid een
neusvleugeltje in licht en schaduw zich afteekent. Men vindt bijna dezelfde opvatting
bij de jongere vrouw terug, maar hoe koud en droog, vergelijkenderwijs gesproken,
want zonder Hals er naast, blijft toch dit portret een achtenswaardig stuk werk.

FRANS HALS (?): Lucas de Clerck.
(Rijksmuseum, Amsterdam).

Hetzelfde geldt van het waarlijk op zich zelf fijne trekje dat de lippen scheidt en
nog gemakkelijker is de vergelijking van de plooien van den gepijpten kraag met de
anderen die hier van de hand van Hals zelven aanwezig zijn, de oudere van het
echtpaar, de bijna gelijktijdige van het schutterstuk, de vier jaar latere van de oude
vrouw van 1639. Die van Sara Wolphaerts van Diemen, de tweede
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vrouw van Nicolaas Hasselaar, leent zich minder ter vergelijking(1).

FRANS HALS (?): Trijntje van Steenkiste, de Clerck's huisvrouw.

In de kleederen der figuren van Hals steekt altijd een mensch, hoe weinig de
kleeding de menschelijke vormen ook volgen moge, men behoeft maar rond te zien
om zich te overtuigen. Trijntje van

(1) Moes heeft, in de Iconographia batava, reeds opgemerkt dat dit portret Geertruid van Erp,
in 1620 overleden, niet kan wezen. Aangezien Hasselaer zelf niet te miskennen is, moet het
dus zijn tweede vrouw zijn met wie hij in 1622 trouwde. De naaste vergelijking voor haar
dracht, kapje en kraag, vind ik bij Rembrandt in zijn vrouw van Beresteyn van 1632. In elk
geval kunnen deze stukken niet later dan 1635 zijn toen Hasselaer stierf. Ik zou ze liever
vóór dan na 1632 plaatsen, om den leeftijd van de vrouw, die in dat jaar reeds 38 werd en
vooral om kleur en stijl. Waarom Hofstede de Groot Dirck Pietersz noemt als hoogst
waarschijnlijk, wiens vrouw in 1618 stierf, is mij een raadsel, vooral daar wij beiden kennen
uit de portretten van Van der Voort in 's Rijksmuseum.
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Steenkiste is van hout, op zijn best een ledepop en dan nog een die niet in de juiste
verhouding tot het hoofd staat.
Ik meen het hierbij te moeten laten. Wie oog voor deze dingen heeft vindt zelf
spoedig genoeg meer vergelijkingspunten. Wien het aan voldoenden kijk er op
ontbreekt, dien helpt het niets of men hem verder den weg tracht te wijzen.
De tijd pasl voor Judith Leyster uitnemend. Haar werk loopt van 1629 tot 1635.
Uit dit laatste jaar wordt zelfs een vrouwenportret vermeld dat vroeger voor Hals
doorging. Nadat zij in 1636 met Jan Miense Molenaer gehuwd was, schijnt zij geen
werk meer geteekend te hebben. Toch is, blijkens de hand, een Molenaer van het
provinciaal Museum te Bonn grootendeels door haar geschilderd.
Er zijn nog andere vragen die ons de bijeengebrachte werken voorleggen. Haarlem
met de bosschen en de buitens van zijn omgeving verbaast ons niet wanneer wij zijn
burgers zien feest vieren in parken als bij Dirk Hals. Zoo groot is ook Frans als
landschapschilder, dat onze eerste indruk van den achtergrond van het jonge paar
ons niet doet twijfelen of hij gaf weer wat hij zag. Gaan wij ons echter afivragen of
er eenig spoor is van de aanwezigheid in Kennemerland in dien tijd van zulke
gebouwen, fonteinen en beelden, ja van zulk een parkaanleg, dan geloof ik dat wij
spoedig tot de overtuiging zullen komen dat wij bij Frans Hals, nog meer dan bij zijn
broeder, in plaats van de hem omgevende natuur, gegevens vinden, waarvan de
herkomst nergens anders dan in Italië te zoeken is.
Hoe komt Frans Hals daaraan?
Vóor 1602 de leerling van Van Mander, leeren wij van zijn werk niets kennen
voor 1613 of 14.
Zijn figuurtjes op het tweede plan vinden hun voorloopers reeds bij Hendrick
Cornelisz. Vroom, op den voorgroond van zijn schilderij van 1597 in 's Rijksmuseum.
Zijn eerste belangrijke werk, het schutterstuk in 1616, lijkt mij duidelijken
samenhang te vertoonen met de zeldzame geschilderde portretten van Goltzius en
door dezen, die den opbloei der Haarlemsche kunst in de eerste jaren der 17de eeuw
overheerschte, zou hij zeker ook schetsen van Italiaansche villa's der 16de eeuw
hebben kunnen leeren kennen(1).
Maar deze mogelijkheid bevredigt mij maar ten deele. Er is te veel in den geheelen
opzet dat mij min of meer aan vroeg werk van

(1) Binder denkt aan invloed van Esaias van de Velde, maar deze is niet alleen jonger, wij kennen
ook geen werk van hem vroeger dan van Hals. Wel zijn zijn boomen en die van Dirk Hals
zeer verwant.
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FRANS HALS: Portret van een jong Echtpaar.
(Rijksmuseum, Amsterdam).

Onze Kunst. Jaargang 15

97
Rubens, als het portret van hem zelf met zijn eerste vrouw, herinnert. Het is ook
opmerkelijk dat de groote familiegroep te Munchen met die Vlaamsche gezichten
en de Vlaamsche behandeling van het fruit zoolang voor werk van Hals heeft kunnen
gelden. Lijken niet ook de meisjesportretten van Cornelis de Vos te Berlijn wel wat
op het mooie kinderportretje van Hals in dezelfde verzameling? Hals kan naar Italië
zijn geweest en de overeenkomst dus op gemeenschappelijk ondervonden invloed
berusten, maar daar is tot nog toe geen enkele aanwijzing voor. Hij komt daarentegen
in vroege Haarlemsche stukken voor als: ‘van Antwerpen’ (1611, 1617, 1624, 1628,
1631) terwijl hij in 1662 burger en zoon van oude burgers der stad heet. Volgens de
overlevering, die bevestigd wordt door de herkomst van zijn vader(1) was hij geboren
te Mechelen waarheen zijn ouders uitgeweken zullen zijn geweest. Zij waren bij de
geboorte van Dirk in 1591 allang weer in Haarlem terug.
In de geslachtslijst van Van der Willigen ontbreekt blijkbaar een lid. Claes Fransz
Hals (1350), Pieter Claesz Hals (1386-1462), Jan Pieterz Hals (-1473-79-) Frans
Janz Hals (-1525), Claas Franz Hals (-1568), Pieter Claesz Hals (-1574-1579
uitgeweken-) Franchois Pieterz Hals (-1591-) Frans Hals (1680-1766?) Pieter Fransz
(-1637-). In deze bewogen tijden heeft het niets bevreemdends den zoon van een
uitgeweken schepen als droogscheerder te zien terugkeeren.
Hun oudste zoontje brachten zij natuurlijk mede naar Haarlem waar Van Mander
zijn leermeester werd. Deze kan hem wel naar de Antwerpsche kunstwereld hebben
doen verlangen. Zijn naam komt wel is waar in de Liggeren niet voor, maar in 1604
hebben bijvoorbeeld Nicasius Lambert en Cornelis Bets ieder een leerling wiens
naam ontbreekt en in 1606 Josuwe van Male zelfs twee.
Een verblijf in Antwerpen zou verklaren hoe Brouwer zijn leerling werd en Van
Dijck zijn portret schilderde.
Al deze aanwijzingen wegen echter niet op tegen wat zijn kunst zelve ons leeren
kan in het groen der boomen en het blauwende verschiet, ja in de warme tinten van
een kop als de z.g. Barclay waarin een ik weet niet wat mij aan Rubens zelf herinnert.
Behalve de alleerste en allerlaatste tijdvakken van Hals, zijn uitvoerig zorgzaam
werk van den aanvang, zijn zeldzaam, merkwaardig uit de verf geschilderde stukken
van zijn ouderdom, haast onstoffelijke droombeelden, zijn de verschillen in den toets
door de jaren heen hier goed te volgen. Vlot reeds en luchtig in den Barclay en het
lachende paar, dan breeder, wild bijna in den Hasselaar, van de uiterste

(1) Zie: Bode-Binder, Frans Hals, Nachtrag.
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soberheid in diens vrouw, in vergelijking daarmee bezadigd in den wijnroeier en het
schutterstuk, zelfs bijna uitvoerig weer in het oude vrouwenportret van 1639 en van
een forschheid van bouw die niets gezochts of gewilds meer heeft in zijn breedheid
in den Nicolaas Tulp (1644) der verzameling Six en het wonderlijk mooie
mansportretje, dat dank zij der Vereeniging Rembrandt voor 's Rijksmuseum
aangewonnen werd(1).
Hals is ernstiger geworden en soberder in die latere werken die nader bij het
machtige regentenstuk van 1641 staan, maar ziet de lieden nog niet in die verwildering
van zijn laatsten tijd. Zij lachen nog slechts met de oogen, bij Tulp bijvoorbeeld met
die eigenaardige tinteling die ook zijn borstbeeld van Quellien, zijn portretten van
Ovens kenmerkt.
Dit werk geeft mij aanleiding terug te komen op een vermoeden vroeger geuit.
Voordat ik Tulp hier herkend had en ik dus van generlei betrekking tot Hals wist,
heb ik gemeend in dien schilder wien naulix iemand gelijk was, waarvan het XVIII
lid van de Geneesinsichten(2). spreekt, Rembrandt te moeten herkennen.
(1) Afgebeeld in het Augustus-nummer van dit tijdschrift (tegenover blz. 58).
(2) EEN MURWERD. Gelijk 't niet allen mans werk is over schinderhoofden te gaan, so worden
ook niet als met de grootste bevalligheid van de wereld, hun uit het hoofd gestoten de
muisenesten, die de zwarte gal daer in geplant heeft; van welke aerdige vonden, en geestige
streken als eertijds de Geneesmeester Philodotus een uitmuntende proef wilde nemen (wie
staet hier niet verset?) stelde hij met een lode hoed, sulken lijmstang, het hoofd dat hij sik
meende al over lang afgeslagen te zijn, geluklik weder op, waar op als het oog van Cornelius
Celsus, in 't XVIII lid van zijn III boeck viel, seide hij dat men deze grillen en de selsame
parten, eerder moet strelen ende wat bots geven als vlak in 't schil vallen; ende hun voor de
vuist ontfutselen, ende in 't ope veld te benemen, 't welk hun lang in de zinnen gespeelt heeft,
Een vermaard schilder, een wijle tijds van 't overlopen van de zwarte gal gequeld, maekt sik
selven verkeerdlik wijs, alle het gebeente sijns lichaems (wie hoorde oit sulke grillen?) so
week, ende buigsaam te zijn, dat ze als murwe was, ligt souden te samen vallen; so hij 't
alderminste op deselfden steunden of leenden, welke inbeelding als sik vast ingeprint hadde,
bleef hij den ganschen winter te bed leggen; uit vrese, so hij sik daer uit begaf, van eenig
ongemak, en dat hem schielijk over den hals zoude comen, daer hij dus lang voor bedugt
was geweest, die miswrochte samenrolling syner benen, ofte veel eer van 't gansche lichaem
en allen den leden van dien.
Welke vrees gewaer wordende, wilden wij hem niet tegen spreken, maar veel liever ter smuik
als opentlik ontdraien 't geen hem dus lang in 't hoofd gemaelt hadde, versekerde hem
derhalven, dese weekheid den Geneesmeesteren niet onbewust te zijn; maer veel liever al
over lang waar genomen te wesen van den vermaerden Fernelius in zijn II boeck van d'
oorsaeken der verholen dingen, en gelijk het was week en hard word gemaeckt: dat also
mede de geneeskunst in de benen vrij wat vermocht, als de kranken slegs aan de hand wilden
gaan, ende nae goeden raed luisteren, ende dat zijn gebeente wel binnen drie dagen syne
voorige vastigheid ende voor den sesten de starkte om te gaan wandelen gegeven werden,
so hij sik maer gehoorzaem wilde instellen.
Tis met geen tonge uit te drucken, wat een hope van 't becomen der gesondheid, dese beloften
in hem verwekten; en hoe willig sy hem maakten, in alles te lijf te slaen, wat tot de zwarte
gal nut en oirbaer gekeurd was. Wiens onboen uit het lichaam gezuivert zijnde, voldeden
wij ligt onze beloften; belastende hem t' bed, daer hij den gantschen winter gemeukt hadde
zoude verlaten, en sik daaruit begeven, maar onder dat beding, dat hij alleen pal op zijn
voeten moste blijven staan, zonder een strobreed voort te gaan, indien hij 't anders dede, dat
het op zijn cap zou druipen, ende wij buiten schuld blijven, maar dat wij op den sesten dag
hem katteruimte genoeg zouden geven, sik overal wijd en syd te gaan vermeien als hij maar
de kunst behoorlik te willen was.
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Zeker ten onrechte. In het forsche lichaam van Rembrand woonde een door en door
gezonde geest, door tegenspoed slechts tot grooter scheppingskracht aangedreven.
In zijn werkzaam leven is geen plaats te vinden voor een ziekte van zoo langen duur.
Bij Hals is dit anders. Het portret van Tulp draagt op de achterzijde van het paneel
het jaartal 1633 in 1644 veranderd en onder een vierkanten kraag is die van 1633
met platvallende plooien nog terug te vinden. Tusschen de talrijke werken van Hals
van 1630-31 en 1633-36 is er maar éen van 1632. Zijn ziekte zou dus uitnemend te
plaatsen zijn in 1632 en den winter van 1633. Daarna zou hij Tulp voor de eerste
maal hebben geschilderd en zijn Amsterdamsche schutterstuk hebben aangevangen.
Het kan toeval zijn dat wij hem in 1636 weder met een ziek been te bed vinden liggen,
al geeft het te denken dat ook 1637, toen Codde zijn werk afmaakte, een jaar is van
vrij groote werkeloosheid, vergeleken met de voorafgaande jaren en de niet minder
bedrijvige van 1638-40 en 1641 met zijn regentenstuk.
Maar uit 1642 hebben wij ook geen werk met een jaartal en zelfs betaalt hij dan
zijn gildepenningen niet, terwijl 1643-1644 weer vele werken aanwijzen en hij zelf
in het laatste jaar vinder van het gild wordt.
Of Tulp hem ook toen behandeld heeft, zooals men uit de vernieuwing van het
portret zou kunnen vermoeden, kan uit de Observationes, in 1541 verschenen, niet
blijken. Ik mag alleen misschien wel in herinnering brengen dat ook het portretje dat
Elias van Tulp

Welk voormaen voorwaer niet als te ernster geschiede, hoe 't minder diende, dat hij lond
rook, ofte gesien hadde dat men mompte, en met bedekte schotelen aanregte. 'T welk om dat
hij dies te min zoude gewaer worden, gingen wij te smuik al vast voort, met het afdrijven
van de zwarte gal, maer nakende nu de tijd van de twede derden dag; stonden wij ons woord
en gaven hem vrijigheid niet alleen gins en weder over de camer, maar ook op straat te
wandelen ende alles te doen nevens anderen gesonden. Welke vrijheid hem so verheugde,
dat hij niet (wist) hoe hij de Geneeskunst, die hem so te paard geholpen had, hoog, hoog
genoug zoude loven en prijsen, staende hier verset over de kragt van de kunst; en daer
verfoeiende syn mistrouen, dat hij so lang geen geloof gegeven hadde, aan die hem sulken
goeden raed, ende so merkliken ruiterdienst gedaan hadden.
Hij sag wel dat syn gebeente weder vast, ende stevig was; hij vernam wel de frissigheid in
syne voeten; hij sag wel syne rasse, en snelle gang en ook wel wat meer: maar dat hem de
grillen, en vreemde kueren, die hem den gantschen winter in 't hoofd gewrocht hadden heimlik
en met een ae(r)dige slingerslag ontnomen wierden dat sag, nog voelde hij in genen delen,
andersinds nog lomp, nog plomp, maar in zijn kunst snedig genoug, en naulix iemand gelijk.
Het oorspronkelijk latijn heeft hier: homo coeteroquin minimè stupidus, sed in arte suâ
abundé sagax, et vix ulli secundus.
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schilderde met de spreuk: aliis inserviendo consumor, klaarblijkelijk zijn dank
uitspreekt voor de hulp in de langdurige ziekte aan zijn dochter verleend.
Mogen wij dus in Hals een melancholicus herkennen, zooals ook reeds Binder aan
zijn gelaat meende te zien, dan verklaart zich allicht veel in zijn leven, zijn
uitgelatenheid allerereerst, die zoo vaak met zwartgallige zwaarmoedigheid gepaard
gaat.
Segt mij of hij
die lacht is blij,
of wesens schijn
verbercht geen pijn.

Staat onder een prent van Cornelis Dankerts, naar een vroolijk stukje van Hals, dat
er op zich zelf geen aanleiding toe geeft. Zouden het geen woorden van den schilder
zelven, of die hij tot de zijne gemaakt heeft, wezen?
Het zijn geen verzen die boven het vermogen gaan van een beminnaar van de
rederijkerskamer ‘de Wijngaardranken’, die wij bij zijn echtpaar zich van de
bloementaal hebben zien bedienen.
De geschiedschrijvers spreken van dronkenschap. De eene berisping daarover in
1616 moge niet voldoende zijn om dit te bevestigen, de geestelijke minderwaardigheid
van zijn zoon Pieter, het slecht gedrag van zijn oudste dochter, de werkeloosheid en
armoede waartoe hij vervalt, zijn treurige aanwijzingen die in verband met de
overlevering maar al te veel te denken geven.
Kan zelfs die wonderlijk wilde kijk op een Tymau Oosdorp (1656), een Ruyll (?)
en de eerwaardige regenten van het Oudemannenhuis uit zijn geestestoestand te
verklaren zijn?
Beter te begrijpen, om niet te zeggen te verontschuldigen, wordt de neiging zijn
leed te verdrinken zeker bij een zwaarmoedige natuur.
Men moge het bejammeren, als men wil, dat de grootste kunstenaars niet steeds
de bezadigste, de matigste menschen zijn geweest, het weg te willen praten is louter
zelfbedrog, even verkeerd als rechtsstreeks verband te willen leggen tusschen hun
ongeregetd leven en grooten aanleg. Tegenover de gevallen van losbandigheid kan
men voorbeelden stellen van hoogen zedelijken ernst. Het eenige wat men misschien
zou kunnen vaststellen is, dat daar niets menschelijks hun vreemd is, rijk begaafde
naturen, meer dan de gemiddelde menschheid, aan heftige aandoeningen, zoo ten
goede als ten kwade onderhevig zijn.
J. SIX.
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Jan van de Velde, Hollandsch graveur van landschappen, 1593-na
1641.
In het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
HET landschap draagt voor een aanzienlijk deel bij tot de faam van de
oud-Hollandsche schilderkunst en, tot haar aantrekkelijkheid. Het landschap van
Van Goyen, Van der Neer, Hobbema, de Ruisdaels en zooveel anderen nog, staat in
de wereldkunst volkomen zelfstandig als beeld van een zeer eigenaardige emotioneele
natuuraanschouwing. Als kunstuiting was het hierdoor van een ongerept-natuurlijke
leefkracht, die eeuwen later vermocht door te werken bij den opgroei van nieuwe
generatie's, ver buiten d'eigen kring. In Engeland, en daarna, vooral in Frankrijk bij de Barbizoners - waren het de zeventiend' eeuwsche Hollanders, die een jonge
beweging in rechte baan leidden. Wat een bergachtige streek met schuimende
watervallen is voor het begrip van natuurschoon bij den burgerman, die naar
ontspanning zoekt uit den sleurgang van zijn bestaan, dat was in de vorige eeuw voor
den kunstenaar, die na de deftigheid van het klassicisme en de uitbundigheid van de
Romantiek de waarheid terug zocht in den eenvoud, het onopzichtige hollandsche
landschap en de hollandsche atmosfeer, uit de werken van die zeventiend' eeuwers.
En toen in ons eigen land, waar de schilders ook vooral op vóórlichting uit den
vreemde, tot het besef waren gekomen van het onderscheid eener navolging naar de
letter en naar den geest (want kunstmatige schilderijprutsers in den trant van hun
groote voorvaderen hadden van geslacht tot geslacht elkaar de traditiën wel
overgedragen) er een herleving weer kwam met de Haagsche School, regelde zich
daarnaar de smaak van de kunstzinnige wereld tot een bijzondere neiging voor het
hollandsche landschap in de schilderijen van Mauve, Maris, Gabriël en meer anderen.
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Zoo was, vóór den grooten keergang in de strooming van ideeën en opvattingen, die
kan worden beschouwd als aanvangende met de fransche Impressionisten - of
Luministen - in het laatste kwartaal der 19e eeuw, de oud-hollandsche kunst het meest
aanlokkende voorbeeld, hier en elders.
Van af het begin der zeventiende tot aan het wegvallen der negentiende eeuw,
beweegt en ontwikkelt zich de landschapkunst vrijwel in één richting uit. Het is een
evolutie, die in zooveel fasen, naar de wisseling der opeenvolgende tijden, in
verschillende vormen aanschijn neemt - een lange periode van geestelijke inzinking
ook doormaakt - maar toch langs een zelfde lijn zich voortzet. In grondwezen bestaat
er geen verschil in gewaarwording of opvatting bij de vroegere landschapschilders
Jan van de Velde of Jan van Goyen en de tegenwoordigen als Gabriël of Roelofs.
Wat hen van elkaar onderscheidt is de tijdsafstand, met de noodwendige aanwinst
van psychische ervaringen en een daaruit verwijd en verscherpt observatievermogen.
Het is een verrijking - niet een versterking nog - van vooral picturalen aard.
Het stadsgezicht geschilderd in de negentiende eeuw (nemen we tot tegenstelling
Jacob Maris en Jan van der Heyden) karakteriseert misschien nog het treffendst den
afstand tusschen de tegenwoordige en de vroegere visie van den landschapschilder.
Het is het natuurlijk verloop van de objectieve tot de subjectieve waarneming. Na
de liefdevolle, nauwlettende aandacht op de wezenlijkheid der dingen, de sensitieve
beschouwing van hun verschijning. De verhaaltrant, de vertelling, in het begin der
zeventiende eeuw, ging geleidelijk over in de lyrische uitzegging; het landschap,
aanvankelijk om het plaatselijk geval belangrijk geacht, in de voorstelling
verlevendigd door eenig menschelijk bedrijf of vertier, wordt later waargenomen in
de verschijnselen van zijn atmosferische gesteldheid. Bewust geworden van zijn
stemming onder het verwijlen in de buitenlucht, zoekt de schilder een
uitdrukkingsvorm voor het vervloeien der tinten, het nevelend spel van licht en donker
met de vluchtige schakeeringen, waarmee de illusie wordt gewekt aan het ruime en
onbegrensde. De betrekkelijkheid van het aanschijn der dingen buiten wordt beseft.
Een gelijke ontwikkeling is er op te merken bij de marineschilders als Aert van Antum
of Cornelis Vroom, tot de jonge Van de Velde, De Vlieger en Dubbels. Ook hier was
de zee aanvankelijk het tooneel van gebeuren, het stereotiepe blauw-groene waterveld,
dat de statige driemasters draagt, rustig zeilend, of in volle actie met opgeblazen
zeilen bij roemrijke zeeslagen,
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totdat latere schilders er ontdekten de oneindig wisselende kleurspelingen onder de
spiegelende luchten.
Bij den ook lateren, hollandschen landschapschilder blijft intusschen altijd iets
van den zin voor vertellen aanwezig. De stoffage lijkt onontbeerlijk en is soms
ruimelijk aangebracht; indien hij zelf zich daartoe onbekwaam acht, laat hij de figuren
door een kunstbroeder schilderen. Is echter eenig landelijk bedrijf hoofdmotief en
zijn de figuren overheerschend in het landschap, zoo verhaalt hij toch van zijne
omwandeling in de vrije natuur met de wijd-uit liggende gezichteinders, de grillig
bochtende vaarten en de teekenachtige boerenwoningen onder boomen langs bevoorde
wegen, in de gestemdheid van een, die buiten een gewaarwording ondervindt van
behagelijkheid en gezelligheid.
Jan van de Velde kan bij een overzicht der ontwikkeling van het hollandsche
landschap in de 17de eeuw tot uitgangspunt genomen worden, naast enkele anderen
als Esaias van de Velde en Avercamp. Bij den laatste nadert het verhalende element
in zijn wintergezichten met ijsvermaak op een bevroren vaart in de nabijheid van
een dorp, nog 't meest aan het anecdotische. In de kunst van Jan van de Velde, evenals
in die van zijn broeder (?) Esaias, valt er echter meer waar te nemen een
invloedwerking uit den vreemde. Bij den eerste van verscheiden aard. Want, mocht
in het stellig expressieve van zijn vormduiding en in den geest van zijn
buitenvoorstelling er iets van Breughel (via Corn. Cort) nog voortleven, dan toont
hij bij zijn opvatting en uitduiding van vormen weer een zekere geschooldheid, die
op andere voorgangers doet wijzen. Voor de behandeling der boomen met hun volle
bladertwijgen kan hij evenals Esaias, zich Coninxloo tot voorbeeld hebben gesteld,
maar dan ook wel schijnt het, dat hij zich aanpaste aan de zienswijze van den
idiëel-gezinden Elsheimer, bij zijn formatie van dichte heesters en bladerpartijen.
Die kon hij styleeren soms als vegetatie's met zwaar uitbollende vormen; de boomen
steken hun takken uit als poliepen en de bladeren hangen er aan als sierlijke trossen.
In zijn argeloosheid meende hij wellicht, daarmee het aspect van zijn prenten een
zekere deftigheid bij te zetten. Die neiging tot styleeren, of vorm-vermooien, is
uiteraard niet vreemd aan den plaatsnijder, vooral bij een die bij 'n graveur als Matham
geleerd had, de vormen ‘welstandigheid’ te geven en de teekening te verzorgen met
geserreerde lijnen.
Overigens was hij als Esaias uit de Haarlemsche School en in de werken van de
daaruit voortgekomen vrij gevochten talenten, blijft altijd

Onze Kunst. Jaargang 15

104
nog een groei op den academischen grondslag van Goltzius en Van Mander te
onderkennen, zelfs bij Frans Hals.

JAN VAN DE VELDE: De maand Januari. Uit de reeks maanden, uitgegeven door Cl. J. Visscher,
(Rijks-Prentencabinet, Amsterdam).
Ao 1616.

Voor Jan van de Velde is het plantgewas het ornement van het landschap, de boom
een met haar schoone vormen prijkende gedaante. En gelijk Goltzius en anderen, bij
hun anatomisch zeer verzorgde menschenbeelden de spieren buitenmatig doen
zwellen, zoo geeft deze landschapteekenaar aan de rijzing van boomen, den wrong
der takken en het getros van het gebladerte, gaarne een tournure die eerder op het
sierlijk-welstandige dan op het wààrschijnlijke is aangelegd.
Dat hij door Elsheimer - wellicht langs Goudt - geboeid werd, is ook merkbaar uit
zijn nachtvoorstellingen, of wel tafereelen met spookachtige maanverlichting, terwijl
hij een enkelen keer een avondlandschap composeert, dat overeenkomstig de visie
van dien dichterlijken droomer, nagenoeg een klassiek voorkomen heeft. Een nog al
kinderlijk bedachte voorstelling van roovers die een diligence overvallen, maakt
daarmee dan weer in eens een onverwachte tegenstelling. Die fantastische tooneelen
der duisternis zijn overigens in zijn werk als intermezzo's te beschouwen, maar toch
ook zelfs dààr valt op te merken, dat een navolging door de mate van opgetogenheid
en goede trouw tot iets eigens kan worden, met een afzonderlijke bekoring.
In zijn landschappen, of beter, in zijn landelijke tafereelen, komt ondanks alle
invloedwerkingen, die zelfstandige waarde van Jan van de Velde eerst volkomen uit.
Hij teekende een reeks: ‘Playsante Lant-
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schappen ende vermakelijke gezichten’ en herhaaldelijk bracht hij, op verschillend
formaat, in prent de vier Jaargetijden en de verschillende maanden.

JAN VAN DE VELDE: De maand Juni. Uit de reeks maanden, uitgegeven door Cl. J. Visscher, Ao
1616. (Rijks-Prentencabinet, Amsterdam).

Die eigenaardige betiteling van een reeks schetsen en teekeningen naar de natuur,
en de verscheidenheid van die Jaargetij-verbeeldingen, karakteriseeren den geest en
het wezen van zijne kunst - tegelijk de hollandsche uit het eerste deel der 17de eeuw
in 't algemeen. Het eerste doet hem kennen in zijn vergenoegdheid van waarnemen
der dingen van buiten, het tweede wijst op zijne opvatting van het landschap zelf.
Uit verschillende tafereelen bij die jaargetij-voorstellingen kan er blijken een intieme
gestemdheid en nuchter-genoegelijke opmerkingszin, als de verluchters van het
Brevarium Grimani, een honderd jaar vroeger, reeds betoonden. Voor dezen echter
was het landschap van nog meer secondair belang, althans de behandeling ervan was
vormelijker. Maar toch ook bij Van de Velde werd het nog niet waargenomen in de
betrekkelijkheid van het aanschijn der dingen; hij beeldde voornamelijk de
wezenlijkheid der verschijningen af en stond ervoor nog niet in verrukte aanschouwing
om de verrassende atmospherische wisselwerkingen, gelijk de schilders uit den
bloeitijd. Het landschap was hem belangwekkend om de eigenaardigheden van de
plaatselijke gesteldheid; de landelijke bekoring, die er van uitgaat, werd door hem
in innigen samenhang bevonden met den handel en wandel van de menschen in de
buitenlucht. Een landschap was een tooneel van handeling - als het binnenhuis, alleen
met heel
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andere proportie's van de figuren tot hun omgeving. Het was het huishoudelijk leven
buitenshuis, gelijk een paar eeuwen later het tot omlijsting diende van arcadische
tafereelen. In het landschap werd nog niet zoozeer de ruimte uitgedrukt, als aangeduid
de onbeperktheid van afstanden in de vrije natuur.
Van beteekenis is het verder, dat bij die jaargetij-verbeeldingen, meestal die van
de wintermaanden het aantrekkelijkst zijn - de meest ‘playsante’. De zomermaanden
vertoonen meer de neiging tot het opstellen van een statieus landschapsbeeld, met
landstreken die weinig hollandsch schijnen: breede stroomen langs rotsige oevers
met begroeide ruïnen, oude burchten en klassieke tempeltjes soms, wijduit golvende
terrreinen, etc. Opvallend is, dat in de maand April de boomen reeds vol in blad
staan.
Bij de wintermaanden echter is Van de Velde geheel de typisch hollandsche,
gezonde en kernachtige meester. Het zijn eerder buurtschappen dan landschappen
die hij teekent, illustratie's van het familieleven met zijn bezigheden en genoegens
buitenshuis.
De maanden December, Januari en Februari veraanschouwelijken veelal het
ijsvermaak - schaatsenrijden, kolven of sleetje rijden. In alle bijzonderheden wordt
er van verteld, met luimige opmerkingen soms, gelijk Avercamp, waar hondjes in
schichtige houding over de gladde baan voortschuivelen. Die opmerkingszin voor
nietigste kleinigheden blijft ook in geheel andere landschappelijke situatie's aanwezig.
Zoo op een andere prent die voorstelt een onder hevigen wind woest golvende vaart;
op den voorgrond aan den oever bevinden zich, geheel als stoffage aangebracht, twee
figuren, van wien den een zijn hoed is afgerukt door den wind en nu dobberend is
in de geulen van de zware golven! Het is de luimigheid van den vroeg-hollandschen
kunstgeest.
November is de slachtmaand. Het latijnsche versje, dat Van de Velde onder ieder
blad placht aan te brengen, zinspeelt op de werkzaamheden in deze nevelige maand.
In de onmiddellijke nabijheid van een huis zijn de mannen bezig alles voor de slacht
in gereedheid te brengen, met kinders erbij die toekijken; een man drijft verscheidene
varkens aan - de candidaten voor de winterprovisie! De omgeving illustreert mee de
bedrijvigheid van dit huishoudelijk leventje, dat zich verderop bij de buren herhaalt.
De huizen met hun puntig oploopende hooge gevels, zijn de steeën en aan allerlei
typische eigenaardigheden van die bouwsels is het kennelijk, dat zij bewoond zijn,
en waren, reeds geslachten hèr. Het gesletene: afbrokkeling van steenen, de onttakeling
van een pannendak, het scheef in de hengsels hangen van een schuurdeurtje,
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het opgelapte van een muurtje met ruwe planken, is daar nadrukkelijk
gekarakteriseerd. Het geheele tafereel, met de huizen meer verderop, met de
duiventillen, de hoog in de lucht uitstekende armen der waterputten, de tolbruggen,
de voorwerpen en werktuigen over den grond verspreid als toevallige getuigen van
het bedrijvig leven, vertoont die teekenachtige rommeligheid uit den kleinen
bestaanskring van menschen, die zich in de wijdheid der velden tot een familiare
gemeenschap, als buurt of gehucht hebben aangesloten.

JAN VAN DE VELDE: Vervallen hut. Uit een reeks van 60 landschappen. (Rijks-Prentencabinet,
Amsterdam).

De intieme gezindheid en de genoeglijke kijk van Jan van de Velde komen bij
deze verbeeldingen van het landelijk bestaan in het bijzonder uit. Hij leeft dat leventje
geheel mee en alle dingen zijn er hem gemeenzaam. Maar toch ook, al is in zijn
landschappen met de alle gedaantevormen nadrukkelijk bepalende teekening, het
atmospherische element nog vrijwel afwezig, vermocht hij soms in het effen vlak
van een huisgevel, die even wit is als de hemel er achter, een helderheid van lichtschijn
te geven, die sterk suggereert de luchtige ijlheid van een klaren winterdag, terwijl
ook, al zijn op verren afstand de voorwerpen onwaarschijnlijk zichtbaar, tot vlak bij
den getippelden horizon, de opeenvolgende plans van vóór- tot achtergrond natuurlijk
schuiven.
Buiten zijn maanden en jaargetijden, etste en graveerde Van de
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Velde landschappen van verschillenden aard (meermalen naar teekeningen van
anderen) waarbij ook het buitenbedrijf meer of minder aandeel heeft. Het onderwerp
van de vogelaars, loerend bij hun over het veld uitgespannen netten - dat ook in het
Brevarium Grimani reeds behandeld werd - blijkt nog al geliefd. Maar toch ook wel
werd soms buiten zijn aandacht alleen geboeid door een teekenachtig geval, een
landschap-fragment, zooals het door een tegenwoordigen schilder tot voldoend motief
voor een werk zou worden geacht. Zoo is zelfs de maand Juni verbeeld door de
voorstelling van een ouden waterput, omgroeid door wat struikgewas en geflankeerd
door een kreupelen boom. Het karakteristieke van het geval maakt hier den inhoud
uit. Dan weer graveert hij een heel mooi prentje van een vervallen hut: ruïne van een
menschenwoning met stuk gereten dak, hangend over een muur, die gestut moet
worden door wat planken. Naast de hut staat, eenigszins op een hoogte, een armelijk
boompje, dat, mede een beeld van vervallenheid, de wortels in den mullen grond
gedeeltelijk ontbloot heeft, maar toch met de buigzame kruin sierlijk nog wuift over
het dak van de woning.
Een scheepstimmerwerf doet zich met zijn teekenachtige rommeligheid voor,
zooals men die heden nog ziet, en zooals een schilder met krachtig zelfstandig talent,
die ook nu nog zou kunnen opvatten. Aan de voorstelling is nu eens het verhalende
element geheel afwezig; de inhoud bepaalt zich hier tot de eigenaardigheden van een
plaatselijke gesteldheid en de waarde is uitsluitend gelegen in de karakteriseering
daarvan. De strakke en overtuigde teekening toont aan hoezeer de schilder door het
geval geboeid werd en alles met open oog er scherp heeft aangekeken. In deze
expressieve en uitvoerige prent is de onbevangenheid van de primitieve
natuurwaarneming nog aanwezig en men kan zich bij een zoo stellige en direkte
uitzegging weer eens afvragen wat er in een verderen staat van de ontwikkeling,
naast picturale aanwinst, toch aan karakter is verloren gegaan. Alleen Vincent van
Gogh had de realiteit nog zoo kunnen zien.
Maar ook andere teekeningen of prenten komen er in het oeuvre van Jan van de
Velde voor, waaraan alle bedachtheid van het landelijk tafereel vreemd is, en die
zelfs niet een besloten situatie als die Scheepstimmerwerf tot motief hebben, waar
hij aan allerlei met vast omlijnde vormen voor het uitbeelden een stevig houvast had.
Hij teekent ook een landstreek, om de opene ruimte zelf, die hij dan echter eerder
lineair dan atmospherisch ziet. Het is dan geen landschap, ingedeeld in zooveel
opeenvolgende plans, die de onderlinge afstanden
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JAN VAN DE VELDE: Scheepstimmerwerf. (Rijks-Prentencabinet, Amsterdam).
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aanduiden, maar een wijde kom van de aarde, een terreinsgesteldheid met zijn
heffingen en dalingen, zijn bultigheden en allerlei toevalligheden, die zich verzamelen
en in lijnverloop aaneensluiten tot een wijd overzienbare uitgestrektheid. Op den
voorgrond een scheefhangend hekje met figuurtje, als nietigheden tegenover de
ruimte.
Hieruit blijkt wel, dat de ruimere opvatting en de mildere ontvankelijkheid bij de
ontwikkeling van het landschap ook bij hem aan 't groeien zijn.
Het grafisch werk van Jan van de Velde is deels van de etsnaald, deels van het
graveerijzer. Het is technisch soms kwalijk te onderscheiden. De hoedanigheden van
den lijn-zoekenden en ordelijken graveur zijn echter ook in zijn etsen te herkennen.
Tot de subtiele wisselwerkingen van toonwaarden en lijnspelingen, dat het meest
eigenlijke is der uitkomsten van het procédé met etsnaald en sterkwater, was de geest
van zijn stellige of verhalende kunst ook minder aangelegd. In sommige prenten als
een vervallen schuur, naar Molijn, en nog anderen waar de graveertechniek zeer
kennelijk is, snijdt het burijn geestkrachtig zijn strakke en regelmatige voren in het
harde metaal, maar met dien ruimen vrijen streek steeds, welke de graveurs van later
tijden niet meer konden machtig worden.
Er wordt vermoed, dat Van de Velde ook geschilderd heeft, maar geen enkel
schilderij is er van hem aan te wijzen. Met zijn prenten alleen echter is hij onder de
vroeg-hollandsche landschapschilders een figuur van aanmerkelijke beteekenis en
het Rijks-prentenkabinet deed goed die eens door een tentoonstelling nadrukkelijk
te doen uitkomen.
Alles wat ons het hollandsche land, om het primitieve rustieke karakter bekorend
doet zijn, al wat ons daarin dierbaar is om den geest van intimiteit en gezelligheid,
heeft Van de Velde in zijn werk verzameld. Zijn oeuvre is als een volledige inboedel
van het oudhollandsch huishoudelijke landschap.
W. STEENHOFF.
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JAN VAN DE VELDE: Vergezicht. Uit een reeks van 18 landschappen, uitgegeven door Cl. J.
Visscher, Ao 1615. (Rijks-Prentencabinet, Amsterdam).
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Den Haag
Tentoonstelling J.G. Heijberg bij Biesing.
Merkwaardig mag het wel heeten, dat het zeevarende Holland zoo weinig zijn
schilders stof leverde voor hunne schilderijen. Wij bedoelen dat het leven aan boord,
het visschersbedrijf geen enkelen schilder of teekenaar heeft geïnspireerd tot het
maken van kunstwerken, zooals het soldatenleven een gansche bende van schilders
opwekte tot het vertolken van het franke, vrije bestaan van den soldenier. Opmerkelijk
is dit te meer, daar de Hollander als soldaat niet zijn grootste triomphen heeft gevierd,
maar de zeeman in hem nog steeds in zijn nationale helden Tromp en De Ruyter
wordt gevierd.
Wouwermans, De Moulijn, Huchtenburg, Verbeeck en Gael, om maar enkelen te
noemen, hebben het soldatenbedrijf in al zijn chevalereske schoonheid uitgebeeld.
Philip Wouwermans vooral was de penseelvoerder, die een ruitercharge met de
steigerende, brieschende paarden, de wapperende vaandels en de kruitdamp uit musket
en kanon tot een schilderachtig ensemble wist te verwerken. Ook in wachtlokalen,
kortegaards geheeten, groepeerden een Duyster en een Terborg gaarne hun kaartende
en drinkende krijgslieden, wier fleurige kleedij hun een dankbaar sujet voor delikate
kabinetstukken leverde.
In de achttiende eeuw gingen Troost en Dirk Langendijk voort de gerokte,
gepoeierde krijgsknechten in hun doen en laten uit te beelden. De laatste gaf een
serie van het krijgsleven in verschillende tafereelen.
Met Pieneman deed de romantische bombast zijn intree, die zijn hoogtepunt bereikte
in den Slag van Waterloo, het zoo door en door bekende stuk uit het Rijksmuseum.
Om vaderlandsliefde, heldenmoed, trouw en doodsverachting te manifesteeren was
het hier te doen; niet uit een zuiver picturaal oogpunt werd die groote machine
vervaardigd.
Van de modernen zijn het Hoynck van Papendrecht en Luyt, die hun bewondering
voor het militaire leven op illustratieve wijze te kennen geven. Breitner en Isaäc
Israëls, in hun jonge jaren, zagen het meer als schilders. De eerste gaf op
impressionistische wijze het schilderachtige weer van een huzarencharge of van een
rijdende artillerie-manoeuvre met al het beweeg en het geflonker van de zon op het
staal der wapens.
Heyberg is een bezoeker van de chambrées, van de wachtlokalen, waar de soldaten
in négligé of in uniform bezig zijn te werken of zich den tijd verdrijven met praten
en spelen aan de lange, ongeverfde tafels. Hij weet het armzalige van zoo'n interieur
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sterk voelbaar te maken, weet het vervelende in zoo'n wachtlokaal goed uit te drukken,
de houdingen der soldaten juist te typeeren.
Sterke actie behoeft ge bij hem niet te zoeken. Als een morceau-schilder is hij te
beschouwen, die met groote liefde en gesteund door veel kennis de figuren van
minderen, korporaals en sergeanten weet uit te beelden.
De kleur is soms zeer fijn, gewoonlijk wat zwaar, de atmospheer zeer juist gevoeld.
Rust spreekt er uit deze doeken, die wel
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eens iets van groote stillevens krijgen, door de weinige beweging er in gegeven en
door de zorg waarmee de stof werd uitgedrukt tot in alle onderdeelen.

Rik Wouters bij d'Audretsch.
Voor het eerst waren wij in de gelegenheid gesteld een overzicht te krijgen van het
werk van Rik Wouters, door de tentoonstelling in de kunstzalen d'Audretsch gehouden.
Den Haag kwam in dezen achteraan, waar reeds Amsterdam en Rotterdam in hun
bewondering voor het talent van den jeugdigen Belg voor waren gegaan.
Welk een levenslust werd ons hier geopenbaard, hoe getuigen deze schilderijen,
deze landschappen, stillevens en figuurstukken, door hun vroolijke kleuren van de
blijde natuur van den maker, hoe vertellen de beeldhouwwerken, het portret van
Ensor en de vrouwenkop met het teere gebaar van het sproedelende leven, dat dezen
genialen werker in alles geopenbaard werd. Ver van alle academisme is deze arbeid
de uiting van een natuurtalent, dat door frischheid steeds bekoort. Wonder-frêle zijn
de beeltenissen van zijn vrouw met het fijne ponyhaar, in de helderste kleuren
gehouden tegen de lichtste achtergronden, waarop de kleurige arabesken der
behangselpatronen een zeer modern accent tooveren.
Het werk van deze exubérante natuur is als een spel van licht en kleur, van
beweging en leven, vol passie, als dat van Rubens, overtuigend door het echte, het
onstuimige van den scheppingsdrang.
Uiterst subtiel zijn de interieurs gegeven, waar de tegenstelling van ongebroken
kleuren een rijkdom en een weelde evoqueeren, als bij de Japansche prenten. Zijn
werken zijn echter niet zoo gestyleerd, zijn impressionistisch opgevat, komen daardoor
misschien het dichtst bij den naturalistischen Hokusai. De kleuren werden niet
uitgehaald, staan zonder eenig vernis op het witte doek, dat overal doorkomt en
hebben een charme, door de uiterst gevoelig waargenomen atmospherische werking,
die van zeer persoonlijken aard is.
In het licht, zóó eenvoudig te zijn en zóó kleurrijk tevens, zóó krachtig en zóó
subtiel, is het geheim van dezen kunstenaar, die als een gebenedijde zijn visie van
het leven wist uit te zingen.
Veel meer dan Van Tongerloo is hij de gever van het leven, dat daar ademt onder
het hooge licht van een expositiezaal, geboetseerd op een wijze, als in Holland nog
niet werd gedaan, breed en kloek, teer en innig, van een opvatting als we alleen van
Rodin kennen, die zijn ‘tranches de vie’, misschien grootscher weet te houwen, maar
zeker niet speelscher, luchtiger en beminnelijker dan dit wondermensch uit
Vlaanderen, dat door de oorlogsomstandigheden in het Noorden is gekomen, om er
gedurende zijn kort verblijf wat vreugde te geven, wat licht te doen schijnen, wat
geluk te brengen.
Een slepende ziekte heeft deze zon, zooals Houbraken zoo gaarne Rubens noemt,
kort geleden tot dalen gebracht; moge hij meerdere kunstfakkels met zijn licht
ontstoken hebben, moge een vonk van zijn genie de nog sluimerende kunst der
jongeren in Holland tot bewustwording hebben gebracht.
Frans Marc, de streng Germaansche stijlvolle geest, bracht de oorlog aan een
ontijdig einde; Wouters met het levendige, blijde, eeuwig-jonge Vlaamsche karakter,
vond eveneens door dezen krijg een te vroegen dood.
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Tentoonstelling van den heer en mevrouw R. Wijtsman in Pulchri Studio.
De landschappen van dit schilderend echtpaar lijken zeer veel op elkaar. Eerst bij
aandachtige beschouwing komt men er toe het onderscheid te constateeren. Zoo op
het eerste gezicht is alles van één palet, uit één potje geschilderd.
Kranig werk leverde Mevrouw Wijtsman, waar zij op verbluffend knappe wijze
de weelderige vegetatie aan de oevers van de Maas uit elkaar wist te houden, de
plannen in hare composities deed wijken. Zij heeft dat zoo dikwijls gedaan, heeft
daarvan zulk een routine gekregen, dat het in tooneel zetten van hare vergezichten
daardoor iets receptmatigs heeft gekregen. De eenigszins droge schildering op het
ongekleurde doek geeft iets pastelachtigs aan de kleur, waardoor
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hare werken het aspect van Gobelins bezitten.
De schilderijen van Rodolphe Wijtsman vertoonen, bij nadere kennismaking, de
hand van een meer impulsief kunstenaar.
Sommige zijn om het sterke licht uit te drukken gemaakt, andere weer om een
stemming op te wekken vervaardigd, als de opkomende maan te Houx, dat nochtans
weinig émotioneert.
Krachtig doet het rotsgezicht met de boot op den voorgrond aan.
Het fijnst gevoelde vonden we de Waalsche Hoeve, waar het zonlicht zoo petillant
door het teere groen speelt.
Hevige, diepgaande indrukken geven de werken van deze echtelieden niet, wél
verrassen ze door het gemak waarmee technische moeielijkheden in de perspectief
zijn opgelost, verbazen ze door het uitdrukken van het licht in elk onderdeel.
Waar het plaatselijk typische zeer goed tot zijn recht komt, zijn het gemakkelijk
te begrijpen werken; ook voor den eenvoudigsten van geest toegankelijk.

Tentoonstelling van werken van Th. Goedvriend bij Kleijkamp.
Th. Goedvriend, een der meest verstokte van het drietal, waartoe ook W. van den
Berg en D. Bautz behoorden, die dweepten met de oude schilderkunst en een herleving
van de donkere, gloedvolle toonaard beoogden, die niet schroomden, waar noodig,
te glaceeren en te sausen om maar het antieke aspect te bereiken, Th. Goedvriend,
de schilder van de fonkelende paddestoelen, buiten ergens in een tooverwoud, van
de bruin gerooste Geldersche landschappen met donkere, zware eiken, de kruinen
dicht van geblader, de romanticus, die van bergen en ruïnes droomde, is geheel en
al over slag gegaan, is naar het kamp der lichtschilders overgeloopen. Hij is blauw
geworden, en niet maar zoo half en half, als iemand die een overgang doormaakt,
maar door en door.
Een stilleven en vele riviergezichten zijn de gevolgen van deze veranderde
overtuiging.
Voor hem is het zien der Belgische kunst, met zijn ruimheid, met zijn lichte,
atmospherische qualiteiten, is het begrijpen van wat Vincent wilde, de reden van den
overgang tot het moderne schilderen geworden.
Bij voorkeur geeft hij panorama's, een sujet dat Wiggers zoo gaarne schildert,
maar dan gedaan op de kernachtige, streperige manier van Vincent van Gogh.
Zijn liefde voor volle kleur bestaat nog. Iedere streep van de divisionistisch
opgevatte schildering is als uit gestolten email.
Romantisch is nog de watermolen, waar echter te veel gloed het karakter schaadde,
het geheel meer door kunstlicht, dan door daglicht beschenen lijkt.
Het landschap met de katten lijkt ons het best geslaagde. Het heeft een fijnheid,
welke ook bij de goede Fransche impressionisten als Pisarro en Sisley wordt
aangetroffen.
Eenige vroeger gemaakte teekeningen van boomen doen dezen kunstenaar als een
zeer conscientieus teekenaar kennen, die het karak ter van het hout uitnemend begrijpt.
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Bij zijn streven naar pleinair-schilderen zal dit bestudeeren van details hem zeker
van groot nut zijn. Hij kent daardoor de structuur der boomen en kan nu al zijn talent
aan het uitdrukken van het zonlicht besteden.

Pulchri Studio. Exposition d'oeuvres Belges.
In de zalen van Pulchri Studio werd, geheel op zijn Belgisch, sous le patronage van
verschillende adellijke heeren, gezanten en invloedrijke personen, wier namen in
den Franschen (niet Nederlandschen) Catalogus voorkomen, een tentoonstelling ge
houden van Belgische kunst.
Van de meeste hier exposeerende kunstenaars was ons reeds van vroeger werk
bekend. Zóó van Walter Vaes, die met een drietal portretten, zeer gedistingeerd in
halftoon gehouden, bijzonder naar waarde voor den dag kwam; zóó Bosiers, die met
de binnenplaatsen uit Antwerpen, op de typisch wroetende manier van werken
vervaardigd, vroeger bij den kunsthandel Hollando-Belge debuteerde. Zijn groot
havenstuk gaat boven zijn krachten. Hij is niet iemand om krachtprestaties te leveren;
intimiteit te geven is zijn fort.
Opsoomer was hier minder bekend. Zijn gezichten op Delft zijn kloek gezien, vlot
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gegeven, met frissche, heldere kleuren geschilderd. Het is werk dat aan dat van
Breitner en van Isaäc Israëls doet denken. Het is lichter van toon, maar niet zoo fijn
van valeurs. Eenzelfde schilderslust komt u er uit tegemoet, door eenzelfde liefde
voor de natuur is het bezield.
Van Viérin hadden wij nimmer iets gezien. Hij is een fijnvoelend kunstenaar, die
in zijn straatjes een doordringen in de détails geeft, als geen ander hier doet. Daarbij
weet hij een zacht, getemperd, niet te sterk zonnetje buitengewoon bekorend op de
oude muurtjes te doen spelen.
Een krachtig figuurschilder is Smeers, wiens portret van een meisje in het blauw
te midden van een bloemenveld een uitnemende prestatie van het pleinair-schilderen
is. Uitstekend is de figuur getroffen; het weergeven van het licht is niet ten koste
geweest van het peilen van de psyche van dit buitenkind, waarvan de luchtige gracie,
het natuurlijke van de allure, zonder eenige vermoeiing, frisch en vlot werden gegeven.
Het echtpaar Wijtsman was met werken vertegenwoordigd, bekend door hun
tentoonstelling van eenige weken geleden. Weder verbaasde ons het gemak, waarmee
de verschillende planten uiteengehouden waren, welke den voorgrond van de
schilderijen aan de Maas ontleend, van Mevr. Wijtsman, vormden. Met genoegen
zagen we het knappe stuk ‘la Sapiniere’ van haar echtgenoot terug.
Geudens kenden we niet. Zijn ‘Koster’ is een serieus bekeken portret, dat echter
niet op erg prettige manier is geschilderd. Deze beeltenis is wat knoeierig, wat
protserig, wat onfrisch in elkaar gezet, schoon de uitdrukking van den kop te loven
valt.
Gouweloos had een zeer handig geschilderd figuurstuk ingezonden, dat den
expressieven titel droeg van ‘Robe noire et pain gris’, een toespeling op den
wereldkrijg.
Van de overige inzenders noemen we nog Pol Dom, R. Kenedy, Paerels met
teekeningen van Deventer, J. Posenaer, met wel gevoelige maar wat sombere
landschappen, Rik Wouters, niet bijster goed vertegenwoordigd en de beeldhouwers.
Toon Dupuis, die als geboren Antwerpenaar was uitgenoodigd, Van Asten en G. van
Tongerloo.
G.D. GRATAMA.

Sterfgevallen
Rik Wouters
Het is nauw vijf maanden geleden dat een der eerste Nederlandsche autoriteiten op
kunstgebied, de heer Dr. A. Pit, door een bondig maar scherp analyseerend opstel,
in dit tijdschrift de aandacht opeischte voor dezen, onder de jongste Belgische
kunstenaars meest begenadigden schilder-beeldhouwer. En nu reeds valt mij de
treurige taak te beurt, te zelfder plaatse een ‘in memoriam’ over hem neer te schrijven.
In den vollen bloei zijns levens, op het oogenblik dat hij, zonder den minsten
twijfel, de glorieuze toekomst intrad, heeft de dood hem ongenadig weggerukt. De
jonge Belgische kunst verliest in hem haar schoonste en sterkste kracht; zijn vrienden
betreuren hem als den hartelijksten, als den edelsten aller menschen...
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Hij was pas 33 jaar oud, geboren te Mechelen op 21 Augustus 1882. Zijn vader
is een van die, in de kleine, schilderachtige Dylestad zoo talrijke houtbeeldhouwers,
die voor de plaatselijke meubelnijverheid niet zelden uitnemende kunstwerken leveren.
De jonge Wouters volgde, gedurende zeer korten tijd slechts, de lessen van de
kunstacademie te Antwerpen, maar verkoos weldra die van Brussel, waar hij
onderricht kreeg o.a. van Van der Stappen, na vooreerst nog te Mechelen te hebben
gewerkt op het atelier van Blieckx. Van den beginne af voelde hij neiging zoowel
voor schilderen als voor beeldhouwen.
Al heel spoedig gaf hij toe aan den drang van zijn uitbundig en vrijheidlievend
temperament en maakte zich los van alle academische schoolschheid. Dadelijk
openbaarde zich bij hem een kunstenaar van zeer ongewoon gehalte. De roep
verspreidde zich dat te Mechelen een beeldhouwer was opgestaan, die verrassende
beloften deed voor de toekomst, en dat zelfs, door zijn overtuigend voorbeeld en
aanstekelijke levenslust, een gansche schare jongeren hem geestdriftig volgde.
Het was dan ook reeds in 1909 dat Kunst van Heden, de Antwerpsche vereeniging,
die er steeds op uit was jonge opkomende krachten met waardeering en sympathie
te helpen, hem uitnoodigde een gedeelte van zijn werk op haar jaarlijksch salon ten
toon te stellen.
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Van dan af, is er haast geen jaar voorbij gegaan, of we zagen het talent van Wouters
winnen aan diepte van inzicht, verruiming van vizie, aan sterkte van techniek. Zijn
inzendingen, in den beginne alleen beeldhouwwerk, later ook schilderijen, vormden
steeds een der allerinteressantste gedeelten dezer merkwaardige Antwerpsche salons.
De jongeren, degenen die den drang der onafhankelijkheid in zich voelden, gingen
er heen als naar een heilige plaats, om er telkens en telkens weer, een les van frissche
werklust op te doen. Zijn begeesterend voorbeeld staalde en sterkte, en we beginnen
nu reeds te bevroeden wat een ontzaglijken, heilzamen invloed de kunst van Wouters
op de ontwikkeling onzer jonge schilders en beeldhouwers heeft uitgeoefend.
Het is hier, in dit helaas noodzakelijk te korte bericht, niet mogelijk om het genie
(want dit woord is voorwaar niet te sterk!) van dezen, ofschoon nog zoo jongen, toch
reeds tot zoo verbazende hoogten gestegen kunstenaar, te karakterizeeren(1). Al het
goede dat over zijn zeer omvangrijk werk reeds gezegd werd, zal heel spoedig tot
vaste omlijning komen; zijn figuur en ver in de toekomst reikende beteekenis van
zijn verschijning zullen ongetwijfeld in de eerstvolgende tijden nog dieper worden
ontleed, en dan zal het blijken dat de Belgische kunst hier een wereldfiguur baarde,
van dezelfde reus achtige grootheid van een Vincent van Gogh, van een Paul Cézanne,
van een James Ensor. Want ofschoon zijn blijmoedige, gezonde, levensblije en nat
uur-geestdriftige aanleg in wezen zeer verschilt van de tragiek of van de melancholie
zijner drie groote voorgangers, toch is zijn werk evenals het hunne, een mijlpaal op
den evolutieweg der moderne kunst.
Het einde van dezen tot dan toe door de goden begunstigde was diep tragisch.
Opgeroepen om mede vóor Luik zijn vaderland te gaan verdedigen, kwam hij,
oogenschijnlijk althans, ongedeerd uit den slag. Na den val van Antwerpen werd hij
met zijn regiment in Nederland geïnterneerd. Heeft hij, zooals men beweert, in het
kamp van Zeist de ongenadige ziekte opgedaan, of zat hem die reeds vroeger in het
bloed? Iets is zeker, dat de vermoeienissen en emoties van den oorlog het einde
hebben bespoedigd.
De vrienden, in België achtergebleven, volgden angstig maar nog met hoop, de
schaarsche berichten over zijn ziekte. Niemand onzer kon aanvankelijk vermoeden
dat de dood. dengene dien we zoo innig lief hadden, slechts gespaard had om hem
des te wreeder te treffen te midden van zijn werk en zijn geluk.
Het groote talent van Wouters was in Holland spoedig opgemerkt geworden.
Vermogende invloeden hadden weten gedaan te krijgen dat hij uit de eentonigheid
van het interneeringskamp ontslagen werd, en te Amsterdam zijn intrek mocht nemen,
om er weer in kalmte en rust zijn zoo ruw onderbroken arbeid voort te zetten.
En hij werkte met koortsigen ijver, alsof hij voorvoelde dat hij zich haasten moest,
wilde hij nog iets geven van al wat in hem leefde. De heer Pit toonde ons in het Febr.
nummer van Onze Kunst eenige van die laatste werken, en wij, die bij vergelijking
met het vroegere ons konden voorstellen wat zeldzame schoonheid hier nog tot uiting
kwam, zagen nu pas ter dege in wat het genie van Wouters op het punt stond te
verwezenlijken.
Maar de ziekte verklaarde zich plots met schrikbarende snelheid. Nadat onze onrust
telkens door vijf achtereenvolgende heelkundige operaties was aangegroeid, kwam
ten slotte het verpletterend bericht dat er geen hoop meer overbleef. Na een
(1) Men leze, behalve de uitmuntende karakteristiek van Dr. A. Pit (Onze Kunst, Febr. 1916) de
verslagen over de salons van Kunst van Heden (Onze Kunst, Mei 1913 en Mei 1914).
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afgrijselijken doodstrijd van twaalf dagen onzeggelijk lijden, stierf hij op 11 Juli te
middernacht...
Door zijn Hollandsche vrienden bleef Wouters tot het einde toe omringd met de
teederste zorgen. Men schrijft ons dat het bijna aan het ongeloofelijke grenst wat
men te Amsterdam gedaan heeft om zijn laatste pijnlijke dagen te verzachten...
Namens de enkele Belgische vrienden, wier groote levenssmart het blijven zal, het
heengaan van den grooten doode niet te hebben mogen bijwonen, hem niet als uiterst
vaarwel de hand te hebben mogen drukken, en die zelfs tot heden toe den troost
moesten ontberen eigenhandig wat bloemen op zijn graf te leggen, spreek ik hier een
diepbewogen dank uit tot al die bekenden en onbekenden, waartoe wij ons, in ons
nameloos leed, in vriendschap voelen aangetrokken...
ARY DELEN.
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Over enkele Vlaamsche Pieta's
IN mijn boek: L'Art au Nord et au Sud des Alpes à l'Epoque de Renaissance(1),
vermeldde ik, bij het bestudeeren van den invloed door de Vlaamsche schilderkunst
in Italië uitgeoefend, de door Francisco de Hollanda, in een zijner samenspraken aan
Michelangelo toegeschreven meening, dat de Vlaamsche schilderkunst vooral in den
smaak valt van vrome of sentimenteele lieden, die zij verteedert, en zij haar succes
te danken heeft aan oorzaken, die vreemd zijn aan hare esthetische waarde.
Het is stellig dat in Italië, ten tijde dezer samenspraken (1538), de bijval der
Vlaamsche schilderijen bij een zeker soort lieden te danken was aan de behandelde
onderwerpen, aan de bekoring van het detail of aan technische hoedanigheden,
veelmeer dan aan hunne specifieke verdiensten als kunstwerk.
Een groot aantal van deze schilderijen behoorden tot de voorwerpen van
godsvrucht: dit was n.l. het geval met de voorstellingen van het H. Aangezicht, Pietà's,
O.L. Vrouwtjes van Barmhartigheid. O.L. Heeren in 't Graf, omringd door de
instrumenten der kruisdood, - in een woord alle voorstellingen der smart, alle
tooneelen die deden denken aan het lijden van den Zaligmaker, aan het drama der
Passie, welke de vrome zielen verteederden en de tranen deden vloeien; - dit was
met Italiaansche schilderijen nooit het geval, zooals Michelangelo fijn deed opmerken,
aldus het onderscheid doende uitkomen tusschen esthetische emotie en de
sentimenteele uitstorting, verwekt door het zien van een ware gebeurtenis of een
voorstelling welke de illusie der werkelijkheid geeft.
Men behoeft er zich dus niet over te verbazen, dat men in volle Renaissance, op
't oogenblik dat de kunstopvattingen der Italianen alom

(1) G. VAN OEST & Cie, Brussel-Parijs. 1911. blz. 20-21.
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zegevieren, nog motieven ziet voortbestaan van Vlaamschen oorsprong, waarvan de
prototypen soms ver in de 15de eeuw opklimmen, en dat men deze motieven tot
vervelens toe met kleine varianten herhaald ziet door schilders van zeer diverse
verdiensten en voor afnemers van allerlei rang.

ONBEKEND MEESTER DER 16E EEUW: Pietà.
(Verz. van Mej. J. Pataud, Parijs).

Ik wil hier in oorsprong en ontwikkeling een dezer motieven bestudeeren, welke
door godvruchtige zielen bijzonder werd op prijs gesteld.
Het bestaat voornamelijk - zóó, als wij het in de 16de eeuw gekristalliseerd zien uit de figuren der H. Maagd en van O.L. Heer, halflijfsch of in buste: de Maagd
omarmt teederlijk het hoofd van Christus, waar ze zich overheen buigt en dat zij met
de lippen nadert. Hare handen kruisen zich om den kostbaren last te dragen; het
naakte torso van Christus helt over; beide aangezichten raken elkaar aan, dat der
Maagd, met een wit doek omringd, bevindt zich iets hooger dan dat van haar Zoon.
Doorgaans is de achtergrond dezer groep een rotsachtig landschap met een
Kalvarieberg, door de drie kruisen bekroond.
Aldus is de bewerking, welke wij b.v. in het Antwerpsch Museum, no. 565,
aantreffen(1), en welke tot de school van Quinten Matsijs behoort, niet alleen door
den stijl der figuren, maar ook door het karakter van het landschap.
Ik ken een letterlijke copie van dit stuk, op het landschap na, dat door een donkeren
achtergrond vervangen is, in een particuliere ver-

(1) Volgens den Catalogus is het een kopie van een grootere compositie, waarvan zich een
exemplaar bevindt bij de Cellebroeders te Leuven, en een ander in de ‘Strop’ te Gent (moderne
kopie); een derde zou voorkomen in de kerk (sic) van Krakau. Mij is geen dezer exemplaren
bekend.
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SCHOOL VAN QUINTEN MATSIJS: Pietà.
(Kon. Museum van Schoone Kunsten, Antwerpen).
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zameling te Parijs (vgl. de afbeelding): men vindt er tot de minste details van de
kleeding der H. Maagd terug (b.v. het bont aan den rand der mouwen), maar het is
het grove werk van een ambachtsman, die niet meer met de zorg en het geweten van
de primitieven arbeidt: ik geloof niet dat het vóór het einde der 16de eeuw werd
uitgevoerd.
Andere replieken herhalen met enkele varianten het Antwerpsche stuk of staan in
betrekking tot hetzelfde origineel; één daarvan, in het Museum te Wiesbaden, vertoont
het kruishout onmiddellijk achter de groep; een ander, in de crypt der kerk te Ossuna
(Spanje) vertoont om zoo te zeggen alleen de twee hoofden(1). Maar de merkwaardigste
bevindt zich in de Sacristia de los Calices van de Kathedraal te Sevilla(2). Dit stukje
vertoont de H. Maagd en Christus ten halven lijve, dus ruimer dan de bewerking te
Antwerpen, dat den indruk maakt van aan de beneden- en zijkanten te zijn afgesneden.
De lichamen zijn hooger opgericht dan op het Antwerpsche stuk: het bovengedeelte
van het hoofd van O.L. Vrouw teekent zich af op den hemel; de Kalvarieberg met
de kruisen is naar rechts verschoven, insteê van midden in, boven het gebogen hoofd
der H. Maagd te zijn geplaatst; de figuren schijnen het landschap te overheerschen
en er niet in verzonken te zijn zooals in het andere stuk. Kortom, zoo we te Antwerpen
den indruk krijgen van een fragment uit een grootere compositie gesneden, herkennen
we te Sevilla een werk dat zoo niet volkomen oorspronkelijk is, dan toch een bekend
motief behandelt met zoodanige wijzigingen en omwerkingen, dat het eenheid en
harmonie in de onderdeelen en het karakter eener kunstschepping verkrijgt. Enkele
details, aan dit werk eigen, verdienen opgemerkt te worden: de Christus-figuur is er
op zeer realistische wijze behandeld: de mond is geopend, de oogkassen diep
uitgehold, alle sporen van een langen en pijnlijken doodsstrijd zijn op het aangezicht
gegroefd. De handen der H. Maagd zijn niet meer gekruist als op de andere bewerking,
maar worden achter elkaar gehouden, in dezelfde richting, de vingertoppen omhoog,
wat dan ook meer in overeenstemming is met de bijna verticale houding der lichamen.
Ten slotte ziet men op het voorplan, links, de doornenkroon.

(1) Ik ken dit stuk slechts door de onvoldoende reproductie in S. Reinach's Répertoire, II, 76.
(2) Dank aan de dienstvaardigheid van den uitstekenden geschiedschrijver der Sevillaansche
kunst, den Heer Gestoso y Perez, zijn wij in de gelegenheid hierbij een goede afbeelding van
dit weinig bekende werk te geven.
Mejuffrouw J. Pataud, Parijs, Prof. Jhr. J. Six, Amsterdam, Prof. W. Martin, Den Haag, en
de Heer John G. Johnson, Philadelphia, verleenden ons bovendien hun welwillende medehulp
bij het verzamelen der illustraties voor dit artikel.
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SCHOOL VAN QUINTEN MATSIJS (De Meester van het H. Bloed?): Pietà.
(Sacristia de los Calices, Kathedraal, Sevilla).
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WILLEM KEY (?): Pietà.
(Kgl. Aeltere Pinakothek, Munchen).

Ik zag dit stuk voor 't eerst acht jaar geleden, en ik schreef het toen toe aan de
school van Quinten Matsijs (vgl. Guide Joanne, Espagne et Portugal), en deze
toeschrijving schijnt mij thans bevestigd door de afstamming van het werk. Volgens
mijne reisaanteekeningen herinnerde het mij aan dien navolger van Quinten Matsijs,
die bekend is onder den naam van Meester van het H. Bloed, volgens zijne Afneming
van het Kruis in de H. Bloed-kapel te Brugge.
Een der meest bekende replieken is die, welke toegeschreven wordt
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WILLEM KEY: Pietà.
(Verz. Six, Amsterdam).
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aan Willem Key in de Pinakotheek te Munchen (no. 134 van den Catalogus). We
vinden er dezelfde groep, in dezelfde houding, maar in omgekeerde richting terug.
Terwijl in alle tot nu toe beschouwde exemplaren het aangezicht der H. Maagd links
van den toeschouwer is en dat van Christus rechts, is hier de verhouding omgekeerd.
Wellicht werd het motief, wegens grooten bijval, ondertusschen gegraveerd, en heeft
W. Key zich op een prent geïnspireerd, al verleende hij aan het onderwerp een heel
andere uitdrukking dan zijne voorgangers. Wellicht ook heeft hij de compositie
omgekeerd om de Christusfiguur van zijn groote Pietà uit de verzameling Six, te
Amsterdam, te kunnen benuttigen, welke onderteekend en van 1553 gedagteekend
is(1).
Wij staan midden in de 16de eeuw: de Italiaansche Renaissance triomfeert en haar
invloed laat zich niet langer met bescheidenheid gelden in bijzaken en ornamenten,
welke aan de vroegere vormen werden aangepast. Het is de kunst der Renaissance,
zooals ze door de groote genieën der 16de eeuw werd geschapen, met haar sterken
bijsmaak van het Antiek en haar aristocratisch karakter, welke zich thans tot in het
noorden doet gelden.
Wat in Key's stuk het meest treft is het lichaam van Christus, hier tot aan de knieën
gezien, dat zich volgens een diagonale van de compositie uitstrekt: een breed, vol,
krachtig, haast athletisch lichaam, dat dadelijk aan sommige antieke torso's doet
denken, waar alle spieren onder de inspanning zwellen en uitpuilen, en dat niets meer
gemeen

(1) Vgl. K. VOLL, Vergleichende Gemäldestudien. Neue Folge. München u. Leipzig, 1910. De
toeschrijving van het stuk te München aan W. Key is alleen gegrond op het feit, dat de
Christusfiguur op beide voorstellingen bijna volkomen identiek is; dit is echter niet heelemaal
het geval; op het schilderij in de verzameling Six rust deze figuur op den grond; te München
heeft zij een lichte wenteling om de as ondergaan, tot aanpassing aan hare nieuwe houding.
Voor het overige vertoonen beide werken niet de minste verwantschap. De Pietà der verz.
Six is van een Romanist, die niets meer van de wat droge en uitvoerige schilderwijze der
Primitieven heeft behouden: het is een groote, decoratieve en theatrale voorstelling, zooals
vele Italiaansche werken van dien tijd. Het landschap in den achtergrond wordt, als
gewoonlijk, gevormd door den Kalvarieberg, en verder in de laagte de stad die Jerusalem
moet voorstellen. Maar dit landschap is niet meer geschilderd met die fijnheid en die
miniatuurachtige nauwkeurigheid, welke men bij alle primitieven weervindt, en die ook nog
in het stuk te München aanwezig is; het is nalatiger en vluchtiger geborsteld, zooals de
Italianen een achtergrond schilderden. Kortom, het onderscheid tusschen beide werken is
zooveel grooter dan de overeenkomst, dat men zich mag afvragen of de toeschrijving van
het Münchensche stuk aan W. Key, op de overeenkomst van een enkele figuur berustend,
wel gerechtvaardigd is. Men weze op zijn hoede voor dit systeem van bijziende critiek, dat
voornamelijk door de Duitschers misbruikt werd en waarbij veel meer belang gehecht wordt
aan overeenkomsten die men als het ware mechanisch kan nagaan, dan aan de diepere
analogieën welke in de eigenaardigheden van toets en van geest gelegen zijn. Alvorens een
oordeel te kunnen uitspreken zou ik de origineelen moeten weerzien, wat thans onmogelijk
is.
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heeft met de door de foltering vermagerde, afgeteerde, verdroogde Christussen, met
die smartvolle en uitgemergelde Christussen welke wij op de schilderijen der
Vlaamsche primitieven aantreffen, en wel juist op de stukken waarvan, zooals we
zullen zien, het motief is afgeleid, dat het onderwerp dezer studie uitmaakt.

SCHOOL VAN GERARD DAVID: Pietà.
(Eertijds in de verz. Pacully, Parijs).

Men vergelijke deze bewerking van Key met die uit het Antwerpsche Museum,
en men zal het belang beseffen van de hervorming die binnen een kort tijdsbestek ongeveer een kwart eeuw - voltrokken werd. Vergelijk b.v. in beide stukken den
schouder van Christus, door een arm der H. Maagd omlijst: hoe mager is die schouder,
hoe droog en scherp van omtrek, hoe raadt men het gebeente in het andere stuk(1);
hoe voelt men daarentegen het vleesch en de spieren bij Key, hoe vol is de omtrek
en hoe afgerond de lijn! Hoeveel onderscheid ook in de uitdrukking! Hoe heeft het
pathetische in de nieuwe lezing een meer theatraal accent verkregen!

(1) Het ontvleesde karakter van het lichaam van Christus is nog duidelijker uitgesproken in het
middenpaneel van Quinten's groot drieluik in het Museum te Antwerpen.
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G. DAVID: Pietà.
(National Gallery, Londen).

Alleen het landschap heeft zijn oud uitzicht behouden: het is het bergachtige,
samengestelde landschap bij Quinten Matsijs en zijne tijdgenooten welbekend, een
uitvoerig in alle onderdeelen behandeld landschap, dat echter zonder verband en
buiten verhouding met het voorplan blijft.
Wanneer wij thans den loop der jaren opklimmen om te trachten den oorsprong
van dit motief te ontdekken, vinden wij het reeds in zijn hoofdtrekken samengesteld
in een stukje uit Gerard David's school, eertijds in de verz. Pacully te Parijs (verkocht
op 4 Mei 1903) en te Brugge tentoongesteld in 1902 (no. 218). Het stukje meet 20 ×
18 c.M. en vertoont alleen het middengedeelte van het motief: de twee hoofden
geplaatst als in de Antwerpsche bewerking, met deze wijziging, dat de Maagd hier
van vóór gezien is. Von Bodenhausen beschouwt het stuk als een Spaansche kopie
van een verloren origineel(1).

(1) Gerard David und seine Schule. Het schilderijtje is uit Spanje herkomstig.
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Hoe groot was dit origineel? En bevatte het slechts deze twee figuren? of waren er
méér personages, behalve Christus en de H. Maagd op voorgesteld? Niet enkel de
absolute, maar ook de relatieve afmetingen der verschillende replieken zijn zeer
uiteenloopend: zij reiken, zooals we gezien hebben, van die uit G. David's school,
waarop slechts twee hoofden voorkomen, tot die van W. Key, waarop de twee figuren
tot aan de knieën zijn voorgesteld. Maar deze geeft zelfs den indruk van een fragment
uit een meer volledige compositie.
Ik weet niet of het schilderij, waaraan ons motief zou ontleend zijn, nog bestaat.
Maar men mag veronderstellen dat het herkomstig is uit het werkhuis van Gerard
David en verwant aan de Pietà der National Gallery te Londen(1). In dit werk, dat niet
minder dan zeven figuren bevat, omarmt de neergeknielde H. Maagd met den
linkerarm het lichaam van Christus, en, terwijl zij het hoofd met de rechterhand
ondersteunt, drukt zij haar aangezicht met teederheid tegen het Zijne. Er blijft nog
slechts één stap te doen om tot ons motief te komen. Een variante in het Ermitage te
Petrograd brengt er ons nog dichter bij. Het is weer een schilderijtje met twee
hoofdfiguren in buste. De linkerarm der Maagd omvat niet enkel het torso maar ook
den rechterarm van Christus; deze arm is hier gebogen in plaats van recht langs het
lichaam te hangen. In deze twee bewerkingen bevindt de H. Maagd zich ter linkerzijde
van Christus, en beider aangezichten zijn nagenoeg ter zelfder hoogte, terwijl in de
verz. Pacully de verhouding is omgekeerd en het gelaat der H. Maagd, bijna vlak
van voren gezien, boven dat van Christus oprijst. Hoewel slechts het bovengedeelte
der figuren zichtbaar is, maakt de houding den indruk, dat Christus op de knieën der
Maagd ligt, en niet meer, als in het schilderij te Londen, half op den grond is
uitgestrekt. Van dat oogenblik af was het motief, waarvan wij talrijke replieken
hebben aangetroffen onder de godsdienstige schilderijen van de 16de eeuw, definitief
vastgesteld.
Maar indien wij er den eersten oorsprong van ontdekken willen, moeten we veel
hooger opklimmen. Ten slotte, wat er essentieels is in dit motief, en daarvan het
geestelijke karakter uitmaakt, is het gebaar van onuitsprekelijke moederlijke
teederheid, het gebaar van het uiterste en smartelijke afscheid van de Moeder, die
haren Zoon omhelst alvorens er voor altijd van te scheiden. Het wordt aangeduid op
die ontroerende

(1) Dit werk behoort tot het laatste gedeelte van G. David's loopbaan. Volgens Von Bodenhausen
zou het niet vóór David's verblijf te Antwerpen zijn ontstaan (hij werd in de St. Lucas-gilde
ingeschreven in 1515) en zou het den invloed van Quinten Matsijs verraden. Men kan dus
niet à priori de hypothese uitsluiten, dat het motief waarover wij hier spreken in Matsijs'
werkplaats zijn definitieven vorm zou gekregen hebben.
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GERARD DAVID: Pietà
(Verz. John G. Johnson, Philadelphia).

Onze Kunst. Jaargang 15

127
bladzijde waar de schrijver der Meditatiën, toegeschreven aan St. Bonaventura, zich
de laatste woorden voorstelt door de H. Maagd gesproken, op het oogenblik dat de
voorbereidselen tot de Graflegging zijn afgeloopen en zij er zich moet toe besluiten
om het lichaam van haar Zoon te verlaten(1).
We zullen ons niet verbazen, wanneer wij het terug vinden bij Rogier van der
Weyden, die er zich bijzonder heeft op toegelegd om de meest pathetische tooneelen
uit de Passie te behandelen, en die in zijne werken steeds bijzonder nadruk legt op
de sentimenteele noot.
Hier ook is de afstamming onbetwistbaar. De Gerard David in de National Gallery
behoort tot het einde van 's meesters loopbaan. Men vindt er, ontwikkeld en hervormd,
een motief weer, dat hij in zijne jeugd had behandeld. De Pietà der verz. Johnson, te
Philadelphia, vertoont ons een eenvoudiger compositie, met slechts vier personages:
de hoofdgroep is hier samengesteld uit den uitgestrekten Christus, wiens torso door
St. Jan en de Maagd opgeheven wordt: de onderlinge verhouding der figuren is
analoog, de gebaren zijn nagenoeg dezelfde, maar het lichaam van Christus wordt
meer van terzij, en niet van voren gezien, zooals op het schilderij der National Gallery.
Het verkort, de meerdere ingewikkeldheid der compositie, de savantere groepeering
der figuren, waarvan gebaren en houdingen naar eenzelfde centrum zijn gericht en
er toe bijdragen een zelfden indruk te verwekken, de minder droge omlijningen, het
meer versmolten modelé zijn evenveel trekken welke de geleidelijke evolutie
aantoonen van een kunstenaar, die in de zuivere tradities der Nederlandsche kunst
der 15de eeuw werd opgevoed, maar die meer en meer den invloed der Italiaansche
renaissance-strooming onderging.
De Pietà der verz. Johnson is, inderdaad, slechts een transcriptie der Pietà van Van
der Weyden in het Brusselsch Museum, met eenige kleine wijzigingen. De schikking
is dezelfde: op beide stukken is de H. Magdalena rechts neergeknield, naast de
hoofdgroep, waarvan de figuren geheel op dezelfde wijze zijn geplaatst: het lichaam
van Christus is wat meer opgericht in het schilderij van G. David, en heel de groep
is wat hooger en minder breed geworden, om zich bij een ander formaat aan te
passen(2). De linkerarm der H. Maagd gaat bij Van der Weyden onder den arm van
Christus, die hier opgeheven wordt in plaats van

(1) De tekst zegt: ‘ponit vultum super faciem dulcissimi filii et dicit:...’ Men merke ook op aan
't einde dezer passage: ‘abstergit autem faciem ejus et deosculans os et oculos ejus in quodam
sudario caput ipsum involvit...’
(2) 84 c.M. hoog bij 62 c.M. breed; de Pietà te Brussel meet 31 c.M. bij 46 c.M.; zij is herkomstig
uit de verz. Pallavicini-Grimaldi te Genua.
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langs het lichaam te hangen; met zijn linkerhand tracht de H. Johannes het hoofd der
Maagd zachtjes weg te duwen, terwijl zij haar aangezicht met heftige innigheid tegen
dat van haar Zoon drukt. Een dergelijk gebaar, nog heftiger en pathetischer, vindt
men weer op het middenpaneel van het triptiek van het Kartuizerklooster te Miraflores,
waarvan het origineel zich bevindt in de Kathedraal te Granada(1) en een kopie in het
Museum te Berlijn: de Maagd drukt het lichaam van haar Zoon met wanhoop in de
armen, en buigt zich over zijn smartvol gelaat, terwijl St. Jan haar tracht te
weerhouden.
Het motief der schilderij te Brussel had een groot succes in de 15de eeuw, want
het werd dikwijls met kleine varianten herhaald in de ateliers der meest beroemde
schilders, als Van der Weyden zelf. (Verkooping Otlet, 1902, verz. van den Hertog
van Powis)(2), Bouts (Louvre) en Memlinc (St. Jans-Hospitaal, Brugge; verzamelingen
Doria, Rome, en Von Kaufmann, Berlijn).
Men weet dat de Pietà een der meest gevierde onderwerpen is der 15de en 16de
eeuw. Onder de tallooze bewerkingen van het onderwerp zou het niet moeilijk vallen
enkele voorname typen te onderscheiden en er het ontstaan en de ontwikkeling van
te bestudeeren, zooals we het hier voor één dezer doen. Ik meen dat de nuchtere en
schematische verklaring, die na de schitterende studies van E. Mâle algemeen ingang
schijnt te gaan vinden, en die erin bestaat om in het tooneel van dien tijd den
oorsprong der motieven te zoeken, hier nogmaals gansch onvoldoende zou blijken.
De mysteriespelen populariseerden de motieven, maar zij schiepen ze eigenlijk niet.
De schilders kunnen er zekere iconografische details aan ontleend hebben en in hunne
composities zekere tooneelschikkingen hebben overgenomen. Maar slechts in een
beperkt aantal gevallen is het mogelijk het bestaan van dergelijke suggesties te
bevestigen en men zal goed doen om hier slechts omzichtig den weg der hypothesen
in te slaan.
Zoo is het zeer twijfelachtig dat de Vlaamsche schilders zich op het tooneel zouden
geïnspireerd hebben bij de keuze der houdingen, welke zij in de Pietà gewoonlijk
aan het lichaam van Christus verleenden, zooals de Heer Van Puyvelde aanneemt(3).

(1) Vgl. GOMEZ MORENO: Un trèsor de peintures inédites du XVe siècle. Gazette des Beaux-Arts,
3e pér., vol. XL, p. 289.
(2) De repliek van graaf Powis te Londen wordt door zekere auteurs voor het origineel gehouden.
(Vgl. WINKLER, Der Meister von Flémalle und R. van der Weyden). Het Museum te Berlijn
bezit een repliek van een Nederlandsch meester omstreeks 1440 (No. 526 A) waar de H.
Magdalena door een donateur vervangen is.
(3) Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het einde der Middeleeuwen. Vgl. het artikel met
denzelfden titel, door C. POUPEYE, in Onze Kunst, April-Mei 1916.
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ROGIER VAN DER WEYDEN: Pietà.
(Kon. Musea, Brussel).

In de reeks werken welke wij beschouwd hebben, vertoont het lichaam van Christus,
ten minste in alle werken van de 15de eeuw, de stramheid van een lijk, welke de
Vlaamsche primitieven, als goede realisten, in dit geval hebben weergegeven. Het
Evangelie zegt, inderdaad, dat Christus ter negender ure den geest gaf (3 uur 's
namiddags)(1) en dat Hij pas des avonds van het kruis werd afgenomen; ter andere
zijde moet, tengevolge der smarten en van de groote krachtsinspanning welke aan
de kruisiging voorafging, de verstijving bijna onmiddellijk na den dood zijn
ingetreden; de schilders waren dus volkomen gerechtvaardigd om het lichaam stram,
uit één stuk voor te stellen, met armen die als stukken hout neerhingen, zooals dan
ook in de 15de-eeuwsche schilderijen het geval is.
De Italianen pasten deze opvatting nooit systematisch toe, hoewel wij haar
aantreffen in de vrij talrijke werken waar zij het lichaam van Christus hebben
afgebeeld, stijf uitgestrekt op de knieën der H. Maagd, van St. Jan of van de H.
Vrouwen. Wij raken hier andermaal aan het fondamenteele onderscheid tusschen de
kunst der Italiaansche Renais-

(1) Marc. XV, 34-37; Matth. XXVII, 45; Lucas XXIV, 44 plaatst de dood onmiddellijk na de
6e ure.
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sance en de kunst der Vlaamsche realisten, dat ik meer dan eens heb aangetoond(1).
In plaats van de natuur blindelings na te volgen, en steeds bij haar te rade te gaan,
waar het zaak was te beslissen over het gebruik van een motief, vroegen de
Italiaansche schilders zich in twijfelachtige gevallen af, of de waarschijnlijkheid niet
te verkiezen was boven de werkelijkheid, en in welke mate zij de natuur mochten
omwerken of hervormen zonder het denkbeeld, dat de toeschouwer er van had, tegen
te gaan.
Het spreekt vanzelf dat, bijvoorbeeld, het beeld van een doode de meeste individuën
niet volkomen duidelijk voor den geest staat, dat het zich allicht verwart met het veel
meer vertrouwde beeld van een slapende; dat het idee der stramheid van het lijk er
niet noodzakelijk mee verbonden is, en dat de overgroote meerderheid niet weet in
welke omstandigheden en binnen welk tijdsverloop die toestand intreedt.
En, in plastisch opzicht levert deze stramheid, in het onderwerp dat ons bezig
houdt, groote bezwaren op: er ontstaan harde en weinig afgewisselde lijnen door,
welke de compositie doorsnijden, zij leent zich niet tot dien rijkdom en dien overvloed
van verbindingen, welke door het spel van gebogen lijnen mogelijk wordt. Ook
hebben de Italianen het spoedig opgegeven, en de voorkeur gegeven aan het uitzicht
van een goddelijken slaap boven de brutale, stoffelijke werkelijkheid van den dood.
***
Men weet dat het thema der Pietà populair was in Italië, van de 14de eeuw af, lang
vóór zulks benoorden de Alpen het geval was(2), wat niet te verwonderen is, aangezien
het rechtstreeks uit de Franciskaansche literatuur voortvloeit, en bijzonderlijk uit den
tekst der aan St. Bonaventura toegeschreven Meditatiën. De Italiaansche schilders
ontwikkelden dan ook van dien tijd af de verschillende motieven welke door dien
tekst werden ingegeven. Het zal ons dan ook niet verbazen, in de tweede helft der
14de eeuw in een fresco der abdijkerk te Viboldone, bij Milaan(3), een motief aan te
treffen, dat volkomen overeenstemt met de voorstelling die Van der Weyden ervan
gegeven heeft: de H. Maagd welke met innigheid haar Zoon omhelst, wiens lichaam
op hare knieën rust, terwijl Zijne voeten op den grond steunen. Hoewel de
overeenstemming tusschen beide werken, ten opzichte van

(1) L'art au Nord et au Sud des Alpes à l'époque de la Renaissance, p. 60, 68, etc.
(2) Vgl. J. MESNIL, op. cit, p. 98.
(3) Afgeb. bij TOESCA, La Pittura e la Miniatura nella Lombardia, p. 239.
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de schikking der figuren, zeer treffend is, behoeft het nauwelijks een betoog dat er
weinig kans is, dat Van der Weyden dit in de Lombardische vlakte verloren fresco
ooit heeft gekend. De verwantschap der motieven vloeit hier voort uit het feit, dat
beide schilders uit dezelfde bron hebben geput en dat de tekst der Meditatiën uitvoerig
genoeg was om eenzelfde beeld bij hen op te wekken. In kunstopzicht hebben beide
werken feitelijk niets gemeens. Van der Weyden en zijne navolgers, welke het thema
dat ons bezig houdt verder hebben ontwikkeld, hebben m.i. evenmin iets te danken
aan werken als de Pietà van Giovanni da Milano (1365, Academie, Florence), waar
men reeds een aanduiding vindt van de smartvolle teederheid waarmee de H. Maagd
haren in het graf rechtstaanden Zoon ondersteunt, zooals die met zoo groote intensiteit
door Giovanni Bellini in zijn heerlijk schilderij der Brera werd uitgedrukt.
Men behoede er zich voor, al te lichtvaardig verwantschap te willen zien, waar er
enkel generische overeenkomst bestaat. Voorbeelden als het voorgaande bewijzen
het. Het is mogelijk dat het motief der Pietà door tusschenkomst van het tooneel in
het Noorden werd ingevoerd, zooals de Heer Mâle heeft beweerd, maar het is ook
mogelijk dat het tooneel het enkel heeft gepopulariseerd, en dat de tooneelschikker
zoowel als de schilder rechtstreeks hebben geput aan dezelfde bron: de H. Schrift
ontwikkeld en toegelicht door den pseudo-St. Bonaventura.
JACQUES MESNIL.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Amsterdam
Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door A.J.J. de Winter
Stedelijk Museum
In dezen chaotischen tijd, waaruit wellicht een hoogere orde geboren zal worden,
waarbij de spraakverwarring van het oude Babel kinderspel lijkt, moge even het
gebaar en de zielestem van den kunstenaar De Winter gehoord worden. Doch dan
verschijne hij zelf, ridderlijk, in de phantastische wapenrusting zijner schoone ziel
en niet aangekondigd door herauten als Van Eeden en Borel, die de spraakverwarring
slechts verergeren. Waar zij spreken van geestelijke diepten en mystieke
achtergronden, treedt De Winter slechts naar voren als een betrekkelijk eenvoudig
teekenaar en schilder met decoratieve en phantastische verbeelding.
De grillige vormen van een orchidee, de warreling van lijnen en kleuren van een
slootkant, van mossen en varens, van zwammen en paddenstoelen, de
geheimzinnigheden van een aquarium, exotische planten en bloemen of een
luchtwortel, een inheemsch gewas, - zij mogen als natuurherinneringen een
tooverachtig spel vertoonen in de verbeelding van dezen kunstenaar, zij openbaren
geen diepzinnigheid en geen mystiek. Zij zijn even ondiep als de Japansche
phantasieën over de natuur en het menschenlot; maar helaas niet zoo rijk, niet zoo
fijn en edel van lijn, niet zoo stralend van voordracht. Nochtans zijn Japansche
invloeden in enkele teekeningen gelukkig verwerkt. Voor eene Japansche teekening
staande heeft men echter het besef, dat ze niets anders kan zijn dan ze is, dat ze op
zichzelf volmaakt is. Voor menige teekening van dezen modernen kunstenaar staande,
beseft men integendeel, dat ze... op duizenderlei wijze anders had kunnen zijn,
ondervindt men de onvolmaaktheid als een pijnlijk gevoel.
De Winter's meer realistische landschappen verraden slechts hier en daar iets
buitengewoons. Ook het landschap ziet hij ondiep, zelfs onpersoonlijk. Hij heeft nog
niet veel beleefd, nog weinig gezicht gehad op het wereldplan en nog nauwelijks
nagedacht, - dit verraden zijn landschappen. Alleen in enkele zeeën, waarvan de
roode vloed en de aanstormende golf in haar dreiging, door de realiteit heen,
geestelijke beteekenis openbaart, heeft hij gestaan vóór de branding van psychisch
leven.
In een der aquarium-schilderijen heeft hij wel niet de fijnheid van licht en kleurtoon
van Dijsselhof bereikt, maar toch, naast zeer bewonderenswaardige qualiteiten in dit
opzicht, iets bereikt wat phantastischer is. Dit schijnt een zeer gelukkig moment te
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zijn geweest, want andere aquarium-gezichten, en ook zijn paddenstoelphantasieën,
blijven daar ver beneden.
Waarom zouden wij zijne zinnenstreelende verbeeldingen of sensitieve phantasieën,
welke niets anders zijn dan grillige lijnen en kleuren, samengebonden slechts door
smaakvolle keus uit duizend toevalligheden - doch welke verder geen beteekenis
hebben - niet op den koop toe meenemen. Het is waar: zij zijn goedkoop, zulke lijnen kleurmengelingen, die u niets meer van het leven of de wereld vertellen dan wat
windgeruisch in een boom,
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waar men toevallig langs gaat. Maar bedenkelijker is het als dan een dier kakelbonte
kleurphantasietjes in hun nietszeggendheid toch uw aesthetisch gevoel beleedigen;
de smaak van dezen kleurmenger is geenszins futloos.
En toch, - niettegenstaande al deze feiten en zwakheden, treedt hier een bijzonder
talent te voorschijn, dat in dezen verwarden tijd onze aandacht en belangstelling wel
verdient. Gelukkig is er nu weer een moderne ziel, die de vrijheid der verbeelding
niet opvat als bandeloosheid, doch die op zijn tijd deugdwijs weet te zijn, en die
misschien - niet op een dwaalspoor gebracht door zich opdringende gidsen, die
waanwijs het publiek misleiden - eenmaal meer wegwijs wordend, de verbeelding
heenleidt door de realiteit naar de idealiteit, die in aesthetisch opzicht de hoogste
macht der werkelijkheid is.
D.B.

Leiden
Alfons Baeyens,
schilder afkomstig uit Antwerpen en uit den grooten stroom vluchtelingen hier te
Leiden gestrand, is sindsdien een bekende figuur geworden voor de kunstliefhebbers
uit onze stad en daarbuiten. Zijn meesterlijke teekening van het Leidsche stadhuis
is in de collectie Bilderbeek te Dordrecht opgenomen, collectie van Breitners en
andere meesters, waar deze teekening wèl op hare plaats huist. De laatste jaren hebben
dezen zeer intelligenten en daarbij zeer gevoeligen Belg in zijn kunst veel goeds
bijgebracht. Meermalen verzekerde mij de schilder: Holland is het land van de
atmosfeer, die ik mij dikwijls gedroomd heb, doch nimmer mij zóó schoon heb durven
voorstellen. En nu de schilder op 't punt staat naar 't front te vertrekken, hij, vader
van twee kinderen - doch niet in 't minst beklaagt hij zich om het aanstaand vertrek
- nu bereidt hij wel de toekomst van de zijnen voor door zijn werk te toonen dan hier,
dan daar. In Leiden is een kleine groep werk bij een der kunsthandels aanwezig; met
Kleykamp in Den Haag is de schilder thans in besprek. Wat hij hier heeft getoond,
geeft hem volop den naam van meester. Uiterst knappe teekeningen, welgekozen
schilderachtige plekken in Leiden en in den omtrek van Gouda zijn door hem stout
in beeld gebracht, volop kundig, machtig en aangrijpend.
Een volkomen teckentalent stelt den kunstenaar in staat geen opgave te vreezen
en zoo doet hij in een zoo groote afmeting als weinig in ons land is te zien, de oude
kathedralen voor ons oprijzen, slechts door de teere potloodspits opgeroepen. Van
Gouda's groote kerk maakte Baeyens een magistrale teekening, waarbij men Bauer's
naam moet noemen om haar karakter vast te stellen. Ja, deze Baeyens, vrij onbekend
onder zijn landgenooten, zeer snel gegroeid in de atmosfeer van Holland, alsof hij
deze behoefde voor eigen ontwikkeling, voor de vorming van zijn talent, deze
vluchteling, schuchter en tegelijkertijd vol vuur, schijnt geroepen de schoonheid te
vertolken van die oud-Hollandsche kleine steden, waarvan de ‘Ansicht’ nog geen
misbruik heeft gemaakt. Baeyens ontdekt steden als Leiden en Gouda, dorpjes als
Haastrecht, zelfs voor hun inwoners. Van het dorp Haastrecht heeft de schilder een
subliem schilderij gemaakt in een volledig doorgevoerd impressionistisch luminisme.
Een even volkomen geslaagd schilderij is het doek: Ochtendnevel, waar een landhuis
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in de verte opdoemt uit het teere waas van den ochtenddauw. Doch ge kunt er staat
op maken, dat ieder doek door dezen begaafde voltooid, de kennisneming waard is.
Want in elk werk is een illusie van den schilder tot vorm geworden, 't zij een
dagmoment, 't zij een buitengewone schoonheid van lijnen- of kleurengeheel. Van
de vele Belgische kunstenaars in ons land, lijkt ons deze schilder wel een der
merkwaardigste figuren, ongetwijfeld bestemd in de kunstwereld een belangrijke
plaats te veroveren. En het zou de moeite loonen een uitvoerige studie te wijden aan
wat Baeyens in de twee laatste jaren tot stand bracht!
ALBERTINE DRAAYER-DE HAAS.
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Parijs
Exposition de la cité reconstituée.
De tentoonstelling, welke van Juni tot half Augustus een gedeelte van den tuin der
Tuilerieën heeft ingenomen, zal slechts in geringe mate hebben bijgedragen tot het
oplossen, in kunstopzicht, van de tallooze vraagstukken welke zich bij het
heropbouwen van vernielde steden voordoen. Zij had het foorachtige uitzicht van
internationale tentoonstellingen en scheen vooral bestemd om kooplui en fabriekanten
gelegenheid te geven om hunne waren uit te stallen: cement en beton, baksteen van
alle vormen, velerlei composities en stoffen tot het bestrijken van daken en hekken,
allerhande materialen, die er meestal onaangenaam uitzien, en natuurprodukten slecht
nabootsen. Wat de vrij talrijke gebouwtjes betreft, op een der terrassen van den tuin
opgericht, die hadden grootendeels het uitzicht van de barakken, die met der haast
worden opgetimmerd om de overlevenden uit een door een aardbeving geteisterde
streek onder dak te brengen, of van die afschuwelijke hokjes, aaneengeflanst als
kinderspeelgoed, die overal in de buitenwijken van Parijs oprijzen en de vreugde
zijn der winkelluidjes, welke op zomersche Zondagen lucht gaan scheppen en koelte
gaan genieten in hun gebied.
Het was de triomf van het provisoir, het camelote, het verplaatsbare gebouw, het
kampement: de meest noodzakelijke hygiënische inrichtingen ontbreken bijna overal,
en de fameuze ‘goût français’, die zich op eenigerlei wijze had kunnen openbaren
in de keuze der kleuren der beschildering of van het behangselpapier, of in de
meubileering, kwam nergens tot uiting: hierop waren uitgezonderd twee houten
woningen waarvan het eene, uiterst eenvoudig, op landelijke wijze versierd was met
levendige, vroolijke kleuren - het andere (van den architect Sorel) voortreffelijk
ingericht, in alle opzichten gerieflijk, terwijl in heel de meubileering een waar
kunstbegrip werd aan den dag gelegd, maar dat 36000 frs. moest kosten.
Daarentegen geleek niets zoozeer op kinderspeelgoed, op blikken of zinken huisjes,
die men in hun geheel ergens neerzet, dan het ‘village français’ met gemeentehuis,
postkantoor, koffiehuis, kerk, alles even stijlloos, even wanhopig leêg.
In zake wederopbouw vond men hier ideeën, aanwijzingen, verspreide materialen,
ontwerpen van verschillenden tijd en herkomst, alles zonder verband, zonder
samenhang, soms belangwekkend als de kaarten en plattegronden betreffende de
ontwikkeling van oude en moderne steden, welke met zooveel humor door Prof.
Patrick Geddes (van Edinburg) worden toegelicht, - soms fantaisist tot het onzinnige,
als een ontwerp tot hervorming van Parijs, uit 1902, waarop een brug in X-vorm te
zien is, bedoeld tot vervanging van de Pont des Arts, en, aan den ingang van het
Avenue de l'Opéra, een uitzicht op drie lanen, waar aan het uiteinde evenveel
kolommen in den aard der colonne Vendóme oprijzen.
Het belangrijkste in dit opzicht, in de Belgische afdeeling, waren de studies van
den ingenieur Verwilghen tot den wederopbouw van Leuven. Terwijl het problema
onoplosbaar is voor Ieperen, waar de stad vernield en alle oude gebouwen geheel tot
puin geschoten zijn, vergt het een oplossing voor Leuven, waar de schade aan oude
gebouwen toegebracht nog te herstellen is en waar het er vooral aankomt op het
uitleggen en heropbouwen van moderne straten.
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Na verschillende zeer gegronde beschouwingen over hetgeen de schoonheid der
steden van weleer uitmaakte, betoogt de heer Verwilghen dat het verkeerd zou zijn,
om het grondplan der Statiestraat, welke van het station recht naar de Groote Markt
voert, onveranderd te herstellen. Om het oud karakter van die plaats te behouden en
de waarde ten volle te doen uitkomen van hare monumenten, die zooals de meeste
middeleeuwsche gebouwen beter tot hun recht komen in smalle, verrassende
doorkijkjes dan omringd door groote, open ruimten en al te verre perspectieven stelt de heer Verwilghen voor om het drukke moderne verkeer, dat breede straten
met electrische trams vergt, er van af te leiden; de Statiestraat zou niet
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meer op de Markt uitmonden, maar zou op eenigen afstand gesplitst worden, en haar
als het ware met twee armen omvatten, waardoor de Markt buiten de drukste beweging
zou blijven liggen (ongeveer zooals dit met de Groote Markt te Brussel het geval is).
De auteur van dit ontwerp vestigt ook de aandacht op de al te dikwijls begane
vergissing, om rond de gothische kerken een ledige ruimte te maken, en doet
uitschijnen hoe belangrijk, voor het effect, de verhouding is tusschen het hoofdgebouw
en de omrin gende huizen. Al deze punten zullen in aanmerking moeten genomen
worden wanneer men Leuven zoodanig wil heropbouwen, dat het karakter en de
schoonheid dezer stad niet verloren gaan.
Een ander nuttig werk, voor rekening der Belgische regeering uitgevoerd, was het
nauwkeurig opmeten der monumenten van Veurne en het opmaken van uitvoerige
plans, doorsneden en gevelteekeningen, waardoor herstellingswerken desnoods
gemakkelijk zullen kunnen uitgevoerd worden.
J. MESNIL.

Rotterdam
Tentoonstelling C.J. Mension.
Het is een genoegen indien men na veel stotteraars in de kunst, eindelijk eens een
talent beluisteren mag, dat vloeiend tot ons spreekt. Niettegenstaande Mension's werk
de overtuiging wekt, dat er wel degelijk op gestudeerd is en er niet een oer-kracht in
schuilt als in dat van dien andere geboren Rotterdammer: Breitner, is het niettemin
al even weinig te vergelijken met het moeizame gepeuter en de flauwe landschapjes
van de ontelbaren, die de hanteering van het palet tot vak voor het leven uitkozen.
Deze Mension is schilder en met recht. Een portret naar 's schilders moeder schikt
hem onmiddellijk bij de groep der beduidenden. Het is een portret dat zuiver en
nuchter, geheel ontdaan van alle mooidoenerij de vrouw, die uitgebeeld werd, als
lijfelijk en geestelijk voor ons overeind zet. Niet aan eigen kunstinval, die ongetwijfeld
een smaakvoller kleurensemble zou oproepen, doch aan het model alleen, blijkt de
schilder te hebben gehoorzaamd. Dit model, streng in 't zwart gekleed, gansch sober
in heel de uiterlijke verschijning, kon de in-beeld-brenging van Hollandsche
degelijkheid zijn. Dat Mension zelf kleur wèl lief heeft, kan uit de enkel goudig
bruine schilderij blijken, waarop een leeuwin met welpen in luie houdingen zich over
den grond rekken. Als aquarel is 't zelfde gegeven zeer knap nog eens behandeld.
Doch wel het rijkste coloriet is in het meesterstukje van de roodbonte Malki's. De
schilder Mension kan op het oogenblik waarop wij hem bespreken, zoowel wat
kleuropvatting als weergave van karakteristiek betreft, tot de zeer goede schilders
van dezen tijd worden gerekend.
ALBERTINE DRAAYER-DE HAAS.

Musea en verzamelingen
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Akersloot
De Frans Hals van Akersloot.
Door toevallige omstandigheden heeft het kleine Noordhollandsche dorp Akersloot
een kostbaar, lang vergeten bezit teruggekregen.
In het Bisschoppelijk Museum te Haarlem hing sedert jaar en dag een geheel
ontramponeerd doek in zulk een staat van verwaarloozing, dat er niet veel meer van
te zien was. Wel wist men, dat het een Hals moest wezen, maar behoorlijke aandacht
was er misschien toevalligerwijze, eigenlijk niet aan besteed.
De heeren Douwes te Amsterdam hebben dit stuk om zoo te zeggen opnieuw
ontdekt, toestemming gekregen het te restaureeren en zoo in waarde hersteld. Het
portret is 1650 gedateerd en draagt het monogram van den

Onze Kunst. Jaargang 15

136
meester. Het is karakteristiek voor zijn lateren tijd, toen zijn kleuren somberder waren
geworden (wat vooral uitkomt in den monotonen achtergrond) en de joyeuse allure
verdwenen. In dit conterfeitsel spreken weer Hals' geniale manier een
oogenbliks-expressie weer te geven en zijn buitengewone gave, scherp en helder
karakters uit te beelden.

FRANS HALS: Portret van Nicolaas Stenius. (Vóór de restauratie).

De pastoor is in een donkere toga achter een schrijftafel gezeten en kijkt den
toeschouwer aan met een blik van ernstige vriendelijkheid. Er gaat iets stralends uit
van dit intelligente en zielvolle gelaat! - Om de donkere oogen liggen dikke wallen.
De groote, eenigszins waterzuchtige handen rusten op den lezenaar en vooral de
linkerhand is in een bewonderenswaardig verkort geschilderd. Bij het restaureeren
kwam op den voorgrond weer de even blinkende noot van een tinnen inktkoker te
voorschijn; verder laten de bijgaande reproducties voldoende zien welk een
metamorphose de afgebeelde, de eerwaarde Nicolaas Stenius heeft ondergaan. De
kleuren van het schilderij zijn bezonken en ingetogen, en zonder contrasten.
Dit zeldzame specimen van de kunst van Hals is eigendom van de Katholieke
gemeente van Akersloot, waar Stenius van 1631 tot 1670 pastoor is geweest. Men
was zich daar langen tijd niet bewust zoo iets kostbaars in bruikleen te hebben
afgestaan, maar nu het stuk belangrijk blijkt, wil het kerkelijk bestuur het gelukkig
niet verkoopen, maar wel moet het naar de oude, afgelegen pastorie terug.
Voortaan zal dit schilderij dus slechts door enkele reislustige kenners bezichtigd
worden, een feit dat wij betreuren, hoewel wij er ons tegelijkertijd om verheugen dat
ons nationaal bezit van het werk van Frans Hals met een kapitaal doek vermeerderd
is.
J.Z.
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Antwerpen
Museum Plantin-Moretus prentenkabinet
Voor wie het niet weten, zij het hier, wellicht voor de eerste maal, gezegd dat
Antwerpen, om het even zoo goed als welke andere groote stad, over een merkwaardig
prentenkabinet beschikt. Het gaat natuurlijk niet aan deze collectie, die zich vooralsnu
bepaalt bij het werk der Antwerpsche graveerders, die te Antwerpen geboren, en die
welke er gewerkt hebben, te vergelijken bij het zeer uitgebreide en meer algemeene
‘Cabinet des Estampes’ te Brussel.
Maar zooals zij zich nu voordoet, biedt zij een niet te onderschatten hulpbron voor
studeerenden en historici, die verlangen de productie van zekere allervoornaamste
graphische kunstenaars van vroeger en nu te doorgronden, en als zoodanig verdient
het Antwerpsche prentenkabinet wel dat er terloops de aandacht worde op ingeroepen.
De collectie maakt deel uit van de verzamelingen van het Museum Plantin-Moretus.
Toen in 1876 het gemeentebestuur van den toenmaligen eigenaar, Edward Moretus,
de aartsdrukkerij, met al de schatten die ze bevatte, aankocht, zal er heel zeker reeds
een aantal oude gravures aanwezig zijn geweest.
Maar toch is de verzameling slechts later gevormd en uitgebreid, dank vooral aan
het initiatief van wijlen den conservator Dr. Max Rooses, die al spoedig schijnt te
hebben ingezien dat het huis van Plantin, door hem met zooveel geleerde zorgen
bewaard, de aangewezen plaats was tot het bijeenbrengen
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FRANS HALS: Portret van Nicolaas Stenius (1650).
(Pastorie der Katholieke gemeente, Akersloot, Noord-Holland).
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van al wat er ooit te Antwerpen op het gebied der graphische kunsten werd
voortgebracht.
Door talrijke aankoopen is het kabinet langzamerhand aangegroeid, en om
eenigszins een idee te geven van wat de Antwerpsche graveerschool beteekende,
werd er van eerst af voor gezorgd dat een ruime zaal van het museum voorbehouden
bleef tot het uitstallen van een uitgekozen reeks gravuren, kopersneden, houtsneden,
etsen, van de voornaamste der oud-Antwerpsche meesters. In die zaal, welke, behalve
die der platen naar Rubens, Van Dijck en Jordaens, de eenige is waar een gedeelte
van het prentenkabinet voor den gewonen bezoeker te zien is, bevinden zich eenige
van de zeldzaamste prachtstukken. Dit mogen wij aanzien als het neusje van den
zalm, een gedeelte van het allerbeste uit de collectie. Maar in de meer dan 7000 stuks
bevattende portefeuilles berust nog zóoveel moois, dat nog wel een gansch museum
ermee te vullen zou zijn.
Zooals ik zegde bevat het Antwerpsche Prentenkabinet ook werk van moderne
graveurs. Veel dient er in die afdeeling nog te worden gedaan, wijl sommige etsers
nog op al te onvoldoende wijze en soms wel in 't geheel niet zijn vertegenwoordigd.
Een gansch bijzondere plaats neemt in de kleinere maar niet minder merkwaardige
verzameling teekeningen van Antwerpsche meesters. Deze ook strekt zich uit over
de modernen en wordt bij gelegenheid nog uitgebreid. Zij werd geheel bijeengebracht
door Max Rooses die ze aan het museum ten geschenke gaf, en die destijds in dit
tijdschrift besproken werd1).
Deze schatten nu zijn - althans wat het moderne gedeelte betreft - aanzienlijk
vermeerderd geworden. De onlangs overleden Antwerpsche schilder Constant Cap,
tijdgenoot van Henri de Braekeleer en Willem Linnig Jr., van Rik Schaefels, Door
Verstraete en Piet Verhaert, besteedde een groot gedeelte van zijn tijd en middelen
tot het vormen eener collectie gravuren van Belgische en vreemde meesters. Hij
gelukte er in zoo ongeveer het volledige werk van De Braekeleer, Leys en Linnig,
o.a. bij elkaar te krijgen en zijn verzameling, meestal met de verschillende
staatproeven, was zoo uitnemend verzorgd, dat zij bij kenners en kunstenaars een
groote en zeer gewettigde beroemdheid bezat. Toen de Antwerpsche vereeniging
Kunst van Heden destijds het volledige werk van Leys, De Braekeleer en Linnig Jr.
tentoonstelde, was het dank aan de bereidwilligheid van wijlen den heer Cap dat van
deze drie kunstenaars ook de etsen konden worden getoond.
De conservator van het Plantin-museum is zoo gelukkig geweest er tijdig de hand
te kunnen op leggen. Ook de nabestaanden van den heer Cap voelden er veel voor
dat het mooiste van de collectie in een openbare verzameling zou overgaan, en zoo
konden, aan billijken prijs, een 600-tal etsen, waarbij veel van de hoogste kunstwaarde,
voor het Antwerpsche Prentenkabinet worden aangekocht. Daardoor heeft deze
instelling plots een enormen stap vooruit gedaan, en kan zij wat betreft de
Antwerpsche kunst der vorige eeuw, er bijna aanspraak op maken volledig te zijn.
Laat ik hier de hoop uitdrukken, dat Antwerpen weldra een nieuwen bloeitijd
mocht ingaan, opdat men er aan denken kunne het Museum Plantin op zulke wijze
te vergrooten, dat het mogelijk worde al deze opgestapelde rijkdommen door tijdelijke
en telkens varieerende tentoonstellingen, aan het belangstellende publiek te openbaren.
Maar daarvoor moeten we wachten tot de wereldstormen hebben uitgewoed.
Helaas, hoe lang nog?...
1) Onze Kunst, Deel XVIII, Juli 1910.
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ARY DELEN.
P.S. Voor belangstellenden in Nederland zij hier bijgevoegd dat het nog alleszins
zeer aanzienlijke overschot van de collectie Cap, waarin o.a. nog prachtige stukken
aanwezig zijn van Corot, Daubigny, Troyon, Victor Hugo, Fel. Rops, Jongkind,
Storm van Gravesande, Th. Verstraete, Piet Verhaert, W. Linnig Jr., Verlat e.a.
waarschijnlijk nog vóor het einde van dit jaar te Antwerpen onder den hamer komt,
te zamen met een keurcollectie oud porselein, meubelen, antiquiteiten, schilderijen
van Jan Stobbaerts, Is. Meyers, Jan van Beers, W. van de Velde, e.a.
A.D.
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Kunstveilingen
Kunstzaal Kleykamp. Den Haag. Veiling van oude schilderijen.
De eigenaar van de collectie schilderijen, die den 27 Juni in de Kunstzaal Kleykamp
geveild is, heeft wel een speciale voorliefde voor het stillevengenre gehad.
Dit toch was ruimschoots vertegenwoordigd. Meestal is een stilleven nog voor
niet al te hoogen prijs te verkrijgen, doordat dit genre, zeer ten onrechte, als de
minstwaardige tak van de schilderkunst wordt beschouwd.
Voor iedere genre is een bepaald temperament noodig; voor het portret een ander
dan voor het landschap, waar het geheugen en de phantasie zulk een groote rol spelen.
Het stilleven schilderen staat dichter bij het conterfeiten van een beeltenis, daar het
eveneens op een doordringen in de materie, een weergeven van de stof gericht is.
Bij beide is het uitbeelden het voornaamste doel van het schilderen.
Een goed uitbeelder heeft zich precies aan de natuur te houden. Hoe zuiverder hij
die weergeeft, hoe beter.
Vooral de schilders uit de eerste helft der 17de eeuw hielden zich aan deze
opvatting. Zij schilderden de natuur zoo eenvoudig mogelijk na, zonder eenigen
opsmuk, in den beginne als Floris van Dyck, De Ryck en Delf wat hard en
atmospheerloos, later als van Beyeren, De Heem, Van der Velde en Heda met een
fijne atmospherische gevoeligheid. Na hen veranderde de aard van het stilleven, werd
het meer een smaakvol arrangeeren, dan een gewetensvol nabootsen, bracht het te
mooi willen doen een zekere affectatie, die ook in de portretten wordt aangetroffen,
als een uitvloeisel van den wensch de natuur te verbeteren, te verfraaien.
Verschillende stillevens van Van Beyeren toonden hier den vischschilder par
excellence, van zijn beste zijde. Enkele stonden op den naam van Jan van Duynen,
die hem geheel navolgde, maar die veel zwakker van streek, veel onvaster van
teekening, zijn wel smaakvolle arrangementen schilderde. Dank zij Dr. Bredius
werden twee op zijn naam staande stillevens op die van Van Beyeren gebracht, wat
aan de verkoopswaarde zeker geen afbreuk zal hebben gedaan.
Uit diepe, donkere toonen, de verf dikgedopt, dat die glinstert als edelsteen, bouwde
Fijt een compositie van hazen en fazanten op; in een lichter gamma schilderde Jan
Weenix, vlotter, gemakkelijker, met buitengewone uitvoerigheid zijn dood wild.
In zijn vruchten, wijnkannen en Chineesche kommen bewees Jurriaen van Streek
een compositeur van niet geringe waarde te zijn, terwijl het stilleven van Nellius,
door het ernstig overwogene in de schikking der voorwerpen en een aantrekkelijke
uitvoering den Leidschen meester goed vertegenwoordigde. Onder de landschappen
waren eenige opmerkelijke stalen, als een kloeke, lichte Begeijn, een arkadische De
Heusch en P. van Poelenborch, een stille maannacht met de bekende tooneelmatige
enscèneering van Aert van der Neer, terwijl onder de figuurstukken het Romeinsche
bad van Wolfaers met de uitvoerig gemodeleerde figuren, een interieur van Jan
Miense Molenaer met vechtende boeren, en een klein altaarstuk in den trant van den
zoogenaamden meester der Utrechtsche adoratie, vol delicate primitieve aandoeningen,
te memoreeren zijn.
Een damesportret van Ketel, gevoelig en vloeiend geschilderd, fraai gemodelleerd,
was door de opvatting en houding van voornamen, staatsievollen aard.
G.D. GRATAMA.
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Sterfgevallen
Georges Lemmen
Op 5 Juni 11. is te Brussel een der bijzonderste, een der eigenaardigste, tevens een
der sympathiekste figuren uit de Belgische kunstwereld verdwenen. Georges Lemmen,
wiens naam al dadelijk voor ons opwekt een gansche kunstbeweging, en een der
levendigste, een der invloedrijkste voorwaar, n.l. die van de Libre Esthétique, heeft
op nog geen 50-jarigen ouderdom, het leven, dat voor hem, vooral in de laatste jaren,
niet zeer blijde was, maar dat hij versierde met de gracieuze en verfijnd-aristocratische
bloesems van zijn subtielen kunstenaarsgeest, verlaten.
Lemmen heeft een zeer bijzondere plaats ingenomen in de schare Belgische
schilders die, te Brussel vooral, na de revolutie der Fransche impressionisten, een
ommekeer brachten in de opvattingen, en de kunst, die in een academischen sleur
verkankerd was, een geheele, frissche verjongingskuur deden ondergaan. Hij stond,
ofschoon jonger, onmiddellijk naast de groep die in L'Essor vooreerst, naderhand in
Les Vingt en ten slotte bepaald in de Libre Esthétique, werk verzamelde, dat op de
gansche latere beweging een allerheilzaamsten invloed moest teweegbrengen. Men
vierde er de triomfen van de pure, onvermengde kleuren, van het alles doordringende,
overwinnende licht.
Toch bleef Lemmen eenigszins apart staan in de groep der jongeren, die zich
geestdriftig door de nieuwe beweging lieten meevoeren. En ofschoon zijn procédé
het pointillisme zeer verwant is, was zijn kunst toch van een meer innigen aard, dan
die van b.v. een Van Rysselberghe. Hij was een intimist, die de zachte poëzie van
discreet verlichte binnenkamers, waar de gedempte kleuren samensmelten tot een
fijnheid en een voornaamheid, die wel zeer Fransch waren, maar die het
zinnelijk-kleurige, de bloemige sappigheid der Vlaamsche kunst niet uitsloten. Hij
werkte met voorliefde op doeken van kleine afmetingen, in een kleurscala die zeer
beperkt, maar van een bijna schroomvallige innigheid was.
Zijn verfijnde smaak bracht er hem waarschijnlijk toe zich ook met sierkunst bezig
te houden, en in de periode dat Henry van de Velde en Horta voor de decoratieve
kunst in België nieuwe banen openden, moest ook het werk van Georges Lemmen
op dit gebied van beteekenis zijn. Ook daarin kwam zijn voornaamheid, zijn delicate
fijngevoeligheid tot een zeer bijzondere uiting, en zijn vlakornamenten voor grafische
en typografische publicaties behooren tot het allerbeste wat ooit in dit genre
gepresteerd werd. Lemmen's werk werd dan ook, vooral in het buitenland zeer
gezocht. Aan het Fransche tijdschrift L'Art Décoratif zond hij tevens herhaaldelijk
merkwaardige opstellen waarin hij zijn opvatting over decoratieve kunsten betoogde.
Behalve dit, heeft deze vruchtbare kunstenaar ons nog menig belangrijk werk
nagelaten op het gebied der etskunst, en ook op het gebied der in België nog steeds
al te weinig beoefende lithografie.
A.D.

Franç. Stroobant.
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Met dezen schilder, te Brussel geboren in 1819 en onlangs te Elsene gestorven,
verdwijnt de oudste der Belgische kunstenaars. Hij behoorde tot de romantische
school van het einde der vorige eeuw, en schilderde bij voorkeur stadsgezichten en
de door de tijden verweerde monumenten van Brussel en Dordrecht, Brugge en
Venetië, Krakau en Rothenburg.
Hij was tevens werkzaam als illustrator, etser en lithograaf.
Stroobant was de laatste overlevende stichter van den Brusselschen Kunstkring,
en een zijner meest beteekenishebbende daden is de stichting in 1865 van de
Molenbeeksche school voor decoratieve kunsten.
A.D.
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De kunstschilder Willem Paerels
ER ware een belangwekkende vergelijking te maken tusschen het schilderwerk van
Rik Wouters, wiens dood, kort na het overlijden van Georges Lemmen, een zoo groot
verlies is voor de Belgische kunst - en dat van zijn vriend Willem Paerels. Op het
eerste gezicht schijnt er weinig verschil tusschen hen beiden te zijn; beiden zijn ze
mannen uit de voorhoede, vrij van allen academischen invloed, beiden verzot op
heldere kleuren, knap in het vatten der beweging, in het radde vasthouden op het
doek van een houding, van een vluchtig gebaar, van een oogenblik in het eeuwige
gebeuren. En toch heeft ieder zijn eigenaardigheid; Wouters is meer decorateur,
Paerels meer luminist. De eerste verkrijgt zijne effecten, als Cézanne en de Japanners,
door het harmonieuse naasteen plaatsen van enkelvoudige kleuren; de tweede is
minder bezorgd om decoratieve constructie, maar tracht als een Renoir, een Sisley,
als de groote Belg James Ensor, de teedere tinten te noteeren welke het licht doet
schijnen in de fundamenteele kleuren, de trillingen, de vervormingen welke het doet
ondergaan aan de lijn, aan de silhouët van de dingen of van het menschelijk lichaam,
binnen- of buitenshuis. De laatste jaren echter, voelt Paerels, die eerst uitsluitend
belang scheen te stellen in die kleur- en lichtstudies, zich meer bepaald aangetrokken
tot de studie van de levende vormen; ik zal geen ander voorbeeld noemen dan de
aanzienlijke en fraaie reeks naaktstudies - teekeningen en schilderijen - waar de
kunstenaar er zich meer heeft op toegelegd de grillige bochten en het eigen karakter
van een vrouwenlichaam, dan wel de klassieke schoonheid volgens academische
gegevens weer te geven. Dit is een nieuw en belangwekkend uitzicht van een talent,
waaraan de Belgische kunst reeds tal van merkwaardige werken dankt, maar dat nog
lang niet tot volle ontwikkeling is gekomen.
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Willem Paerels, in 1878 te Delft geboren, is van Hollandsche afkomst, evenals
Alexander Struys, Jakob Smits en De Kat, welke laatste als vrijwilliger den oorlog
heeft meegemaakt met de grenadiers van Koning Albert. Maar hij heeft zijn weg in
België gemaakt, - te Brussel, waar hij zich op zestienjarigen leeftijd ging vestigen.
Hij behoort tot de Belgische school, gevoelig als hij was voor alle stroomingen, alle
nieuwe strekkingen welke deze beïnvloeden. Kort vóór den oorlog had hij aan de
Belgische regeering de groote naturalisatie aangevraagd.
De schilder vertelde mij, dat de eenige herinneringen uit zijne kindsheid en zijne
jeugd, kleur-indrukken zijn. Zoo heeft hij een scherpe herinnering bewaard aan het
behangselpapier van een slaapkamer, waar hij, drie jaar oud, weken lang ziek had
gelegen. Uit het raam zag hij, weemoedig, de andere kinderen spelen. Eens waren
de roode wielen van een voorbijrollend rijtuig hem een vreugde, die hij nog niet
vergeten is.... Als kind, als jongeling teekende hij voortdurend, zonder eenig onderricht
te hebben ontvangen, en zonder dat iemand ooit zijn werk verbeterde. Op
vijftienjarigen leeftijd illustreerde hij, met krabbeltjes, een verhaal, dat hij zelf had
bedacht. Van musea, waar zijn vader hem soms heenvoerde, hield hij niet. Al die in
eindelooze zalen opeengestapelde doeken, schenen hem somber en droevig. Te
Brussel ziet hij, achttien jaar oud, in een particuliere verzameling, voor 't eerst werk
der impressionisten, en het is hem een even aangrijpende revelatie als voor Vincent
van Gogh, toen die in het nederige winkeltje van den ouden Tanguy een lichtbad
nam, dat zijne visie bevrijdde en verhelderde.
Men herleze de brieven, die Vincent toen aan zijn broeder Theo schreef! Welk
eerlijk enthousiasme spreekt er uit! Met het vuur van een ijveraar dringt hij bij hem
aan, om alles in het werk te stellen opdat de firma Goupil de verkondigers der nieuwe
kunst te Londen, te Parijs en in Holland zou verdedigen. Tot dan toe was de schilder
der ‘Zonnebloemen’ getrouw gebleven aan de school van den wijzen Mauve en van
de Haagsche meesters. Hij was vol geestdrift voor de kunst van een Dalacroix, een
Daubigny, een Millet, maar hij kende hun werk slechts uit reproducties. Te Brussel,
te Antwerpen kwam hij in opstand tegen het zelfgenoegzame en onnoozele
academische onderwijs. Hij ziet werken van Monet, Pissaro, Renoir, en heel zijn
wezen juicht - hij gevoelt zich als herboren. Die ongerepte kleur, die zuivere tonen
zijn als een bad voor zijne oogen, die zat zijn van het sausige bruin der vaderlandsche
school. Ziedaar de waarheid die hij zocht! Men behoeft de Aardappeleters maar te
vergelijken met het
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heerlijke landschapje te Asnières, in het Stedelijk Museum te Amsterdam, dat aan
de manier van Sisley herinnert. De evolutie is treffend, de verandering, die in de
visie van den schilder plaats greep, radicaal. Zoo was het ook een gelukzalig gevoel,
een soort van moreele bevrediging die de jonge Willem Paerels gevoelde toen hij
voor 't eerst, te Brussel, impressionistische werken aanschouwde. ‘Maar zóó zie ik
ook!’ riep hij vol vreugde uit. Van toen af heeft hij zijn weg gevonden en zal hij geen
twijfel meer kennen.

WILLEM PAERELS: Portret van mijn zoon.

Van Frans Hals tot Monet mag men zeggen dat er tusschen de
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Fransche en de Nederlandsche kunst een uitwisseling van invloeden heeft bestaan,
en volgens de woorden van Jean-Aubry ‘un trait d'union ininterrompu’, waarbij beide
landen enkel bate vonden.

WILLEM PAERELS: Portret van mijn vader.

Er bestaat een Hollandsche invloed in Frankrijk, de invloed die Jean-Aubry heeft
aangetoond. Stellig kan men dien doen opklimmen tot Frans Hals, die door den heer
Gratama treffend den eersten der impressionisten werd genoemd. De invloed dien
hij, met Velazquez, op den schilder der Olympia uit den Louvre heeft uitgeoefend,
is te zichtbaar opdat het noodig weze, er meer nadruk op te leggen. Een Jongkind,
een van Gogh, lang in hun eigen land miskend, omdat zij heftig opkwamen
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WILLEM PAERELS: Het Ontbijt.
(Verz. Welter, Keulen).

Onze Kunst. Jaargang 15

145
tegen de daar heerschende strekkingen, beteekenen een keerpunt in de geschiedenis
der Fransche kunst. Maar beiden, men mag het wel zeggen, ontvingen van Frankrijk
even veel terug als zij het gegeven hebben... Van Gogh erkende, dat de Fransche
impressionisten hem tot zelf-erkentenis hebben gebracht. De wederzijdsche inwerking
van den Franschen en den Hollandschen geest blijft op het gebied der beeldende
kunsten voortduren; laten we hopen dat deze zich na een tijdelijke vervreemding,
weer even sterk op het gebied der letterkunde en der muziek zal doen gelden.

WILLEM PAERELS: Portret van den schilder Blandin.

Te Brussel, cosmopoliete stad, vergaderplaats van alle samenzweerders en stichters
van scholen, kwam de jonge Willem Paerels in aanraking met vooruitstrevende
schilders, met Spaansche of Rus-
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sische uitwijkelingen, met letterkundigen die van fabelachtige kwasterijen houden,
en leidde eenigszins het leven van een ‘bohème’, - maar schilderde veel. Hij deed
zich inschrijven aan de Academie van Schoone Kunsten, maar bracht er slechts één
dag door! Dit is het eenige academische onderricht dat hij van heel zijn leven genoten
heeft. ‘Stellig, zegt Paerels, heeft dit onderwijs nooit een waar kunstenaar gedood,
maar het heeft een menigte knutselaars opgekweekt.’

WILLEM PAERELS: Lentebloemen.

Voor 't eerst stelt hij ten toon in de kunstzaal Boute, te Brussel, in gezelschap van
Lemmen, Jefferys en zijn vriend André Blandin, een geestig Franschman,
bloemenschilder, die begaafd is met een fijne visie, en teekenaar is van een bekorende
fantazie. Paerels was toen 23 jaar oud. Korten tijd nadien stelt hij ten toon in het
kunstverbond
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te Gent. Octave Maus was dadelijk ingenomen met wat hij bij Boute gezien had en
noodigde Paerels uit om deel te nemen aan de tentoonstellingen der ‘Libre Esthétique’,
wat, te Brussel, een consacratie beteekent voor jonge, vooruitstrevende talenten.

WILLEM PAERELS: Kermis op het strand.

Op de tentoonstelling van 1912 kocht de Belgische regeering een doek aan, Dame
in het zwart, dat ongetwijfeld voor een onzer publieke verzamelingen bestemd is.
Verder nam hij deel aan de tentoonstellingen van de kunstkringen le Labeur, Vie et
Lumière, en is sinds 1908 sociétaire van het Salon d'Automne te Parijs. In 1902 stelde
hij voor 't eerst ten toon in het Salon des Indépendants, in een zaal waar men werken
van Vincent van Gogh had bijeengebracht. ‘Ze sloegen mij eenvoudig dood,’ zei
Paerels al lachend, met al te groote bescheidenheid.
Maar pas op de groote particuliere tentoonstelling welke de kunstenaar in 1910 in
den Cercle artistique et littéraire te Brussel hield, trad hij in het volle licht en verwekte
hij voorgoed de aandacht en de waardeering van alle deskundigen. Hetzelfde jaar
stelde hij ten toon
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bij Rekkers, te Rotterdam, en in 1912 bij Schuller te 's-Gravenhage.

WILLEM PAERELS: Lichtbad (teekening).

In 1913 hield hij, te Brussel, een belangrijke tentoonstelling in de Galerie G.
Giroux, welke een beslissend succes was; een groot stuk werd er voor het Museum
van Elsene aangekocht; verdere tentoonstellingen volgen te Antwerpen, te Rotterdam
in het museum te Dusseldorf. We zullen de voornaamste gebeurtenissen uit Paerels'
loopbaan hebben vermeld, wanneer we hier nog aan toevoegen dat hij werken inzond
op tentoonstellingen te Antwerpen (Kunst van Heden), te Rijsel, de
groepententoonstellingen te Venetië, te 's-Gravenhage (Kleijkamp en Pulchri Studio),
en te Berlijn (der Sturm).
Wij meenen reeds met eenigen nadruk gezegd te hebben, wat dezen kunstenaar
in de eerste plaats karakteriseert: de liefde voor de heldere, frissche en vroolijke
kleur. Men begrijpe ons echter niet verkeerd: Paerels is vreemd aan het parti-pris
van het lichte. Men vindt, in zijn werk, naast lichte tonen ook stevig zwart; maar
evenmin als de impressionisten duldt hij conventioneele kleurschakeeringen, en
indien hij, in het licht van een zomerdag, een piano blauw ziet, schildert hij dien
blauw. Wat hem vóór alles interesseert is het licht, krachtig of gedempt, stroomend
over een landschap, een interieur, een gelaat, - hier en daar weerschijnen over de
voorwerpen verspreidend. Het licht schept den vorm, beeldhouwt de lichamen, en
doet de lijnen trillen. Niets is belangwekkender, in dit opzicht, in het zoo rijke werk
van dien jongen kunstenaar, dan een eenvoudige potloodteekening, een tengere en
bekoorlijke naaktstudie, die mij aan zekere teekeningen van James Ensor doet denken,
waarvoor Paerels ongetwijfeld een groote bewondering heeft.
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WILLEM PAERELS: Deventer (teekening).

Echter voelt de schilder zich sedert eenigen tijd aangetrokken tot de studie van
den vorm, waarmede een nieuwe strekking in zijn werk tot uiting komt. Hij begrijpt,
dat men zich nog voor wat anders kan interesseeren dan voor de trillingen van het
licht, bijvoorbeeld, voor een decoratieve schikking of voor de arabesken van de
levende vormen. Vandaar dan ook zijne bewondering voor Degas, dien hij naast
Rembrandt stelt.
Indien ik eene voorkeur voor bepaalde werken van Paerels moest doen blijken,
zou ik vooreerst de interieurs vermelden, die hem overigens zijn eerste succes bij
kunstenaars en kunstzinnigen deden verwerven. De schilder munt uit in het weergeven
van die heldere binnenkamers, waar het licht der schoone zomerdagen slechts
gebroken door de neergelaten gordijnen binnendringt. Jonge vrouwen, meisjes in
witte kleeren zijn om een tafel gezeten, waarop men vruchten ziet, prachtig van kleur
als karbonkels, - of wel vóór een piano met blauwe weerschijnen.
Ik herinner mij ook een reeks bekoorlijke interieurs, waarin een zelfde motief
onder verschillende belichting herhaald wordt, en die
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men zou kunnen betitelen: ‘Fantazieën op een rose en zwart kamerscherm’. In het
portret, is het nauwelijks noodig te zeggen dat een schilder als Paerels groot belang
hecht aan de kleur, de kleeding, het decor. Ik noem geen ander voorbeeld dan het
portret van dien smakelijken jongen (zijn zoon), met volle, blozende wangen, gepakt
in wit bont, rechtstaande op een roode tafel vóór eene kast met blauwe borden. Het
is een der schoonste kleurenfeesten die ik in het werk van den schilder ken. Maar
Paerels munt evenzeer uit in het vatten van het karakter, de psychologie van een
persoon. Het portret van zijn vader, een grijsaard met grooten bril, die rustig in een
rooden stoel zijn pijpje zit te rooken, - van een Brusselsch brouwer, den heer van
H..., - van mevr. D..., - van den schilder André Blandin, - het zijn evenwel
conterfeitsels die getuigen van een sobere en gedragen kunde, die eerbied moeten
afdwingen zelfs bij degenen, die instinctmatig afkeerig zijn van heldere kleuren.
Willem Paerels schilderde een zeer afgewisselde reeks landschappen uit België
en Holland. Wij herinneren ons o.a. zekere gezichten van de haven te Brussel, kijkjes
op de vaart van Willebroeck - een der meest uitgestrekte en luchtige buurten der
Belgische hoofdstad; en verder tallooze gezichten van het strand te Scheveningen,
waarvan de schilder uitstekend het bonte kleurenspel weergeeft, wanneer de
zonnetenten en de gele strandstoelen - of zelfs kermistenten op het strand zijn
opgericht. Elders ziet men, boven dit strand en die steeds wisselende zee een
Maart-hemel, een koude, blauw- en witte hemel, waarin sneeuw hangt; elders weer
een warme zomerlucht met watten wolkjes.
Hij schilderde ook de Maas te Rotterdam. Van een verblijf in een oud, dichtbegroeid
park te Putte, in Noord-Brabant, op twee passen afstand van den electrischen draad
en de Duitsche schildwachten, bracht hij een reeks werken mee, waarvan een groote
bekoring uitgaat, en waar de rose heide, de groene masteboomen, de wilde wingerd,
door den herfst rood gekleurd, heerlijk samensmelten.
Paerels onderteekende fraaie bloemstukken, b.v. met witte rozen op gelen
achtergrond, rose tulpen op rooden achtergrond, ranke narcissen in een rijk groene
kan, behandeld met de moderne verfijning, en distinctie die eigen zijn aan een
Bonnard. Een groot stilleven, voorstellend een enorme groene kool, omringd door
penen, tomaten, citroenen en appelen, is een zijner beste werken.
In de kunst der Nederlanden heeft Willem Paerels zich ontwikkeld
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tot een zeer krachtig en kerngezond talent. En wanneer ik zeg de Nederlanden, denk
ik zoowel aan de zuidelijke provincies als aan het land benoorden Moerdijk, zooals
men het ook verstond ten tijde van Mabuse en van Lucas van Leyden. Indien het
waar is, dat men ook van Willem Paerels mag zeggen, dat geen sant verheven is in
eigen land, hopen we toch, dat Holland hem weldra beter zal leeren kennen en
waardeeren. ‘Maar,’ heeft Herman Teirlinck ergens van hem gezegd, ‘u moogt het
me niet kwalijk nemen, als Holland hem niet wil, dan zullen wij hem graag voor
eigen rekening houden. We hebben er trouwens nog zoo eentje: Jakob Smits!’
LOUIS PIÉRARD.
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Vlaamsche goudsmeden te Rome in de XVIe en XVIIe eeuw
II. (Slot).
AAN het slot van 't eerste gedeelte dezer bijdrage(1) was sprake van het kerkje van S.
Eligio, waar de ‘universitas’ der goudsmeden van ouds te Rome haar zetel had. Het
vakverbond heeft sedert anderen vorm aangenomen, doch nog heden ten dage bestaat
het genootschap der goudsmeden als kerkelijke broederschap. Met de restauratie van
het kerkje werd eenigen tijd geleden begonnen. Waar in de XVIe eeuw het geslacht
de Prato, en in de XVIIe eeuw (zooals men in de volgende bladzijden zien zal) andere
Vlamingen onder de ‘orefici’ te Rome een leidende rol speelden, mag over het kerkje
nog wel iets meer worden gezegd. Het werd gebouwd onder de regeering van paus
Julius II, in het jaar 1509 Burkhardt geeft aan, dat het 't eerste bouwwerk van Rafael
is, die bij de constructie van den koepel gebruik maakte van de teekening door
Bramante voor den St. Pieter nagelaten. De koepel dateert echter eerst van 1524. In
1601 werd het gebouwtje gerestaureerd, maar met behoud van het oorspronkelijke
bouwplan. In de volgende eeuwen liet men het vrijwel intact. 't Inwendige is bovenal
uit bouwkundig oogpunt merkwaardig. Annex is, behalve de sacristie, een bijzonder
vergaderlocaal, waar de bestuurders der broederschap hun bijeenkomsten hielden.
Binnen deze wanden hebben achtereenvolgens Giovanni, Pietro en Flaminio de Prato
het bewind gevoerd.
In het begin der XVIIe eeuw komt te Rome voor Guglielmo Luvino, vermoedelijk
een Willem Lievens. Hij was Vlaamsch goudsmid en

(1) Onze Kunst. Deel XXVII, blz. 157-166. (Juni 1915).
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legde 30 Augustus 1603 getuigenis af onder Andrea Donella te hebben gewerkt en
na diens dood goudsmid van den kardinaal de' Medici geworden te zijn. Hij had o.a.
een brilliantering voor den kardinaal gemaakt, die aan dezen werd ontstolen. De
invatting was ‘a la francese’, zonder ornament, ook wel ‘fattura a la sepoltura’
genoemd. Guglielmo woonde ‘al Pellegrino’ en had een eigen winkel: ‘In den gouden
Fontein’.

Het kerkje van Sant' Eligio, te Rome.

Guglielmo da Liegi, fiammingo orefice (Willem van Luik), die in Januari 1605 in
de herberg op het Campo di Fiori in hechtenis werd genomen, omdat hij een dagger
droeg, is blijkbaar dezelfde. Hij woont nog ‘al Pellegrino all' insegna della Fontana’
doch houdt geen eigen winkel meer. Hij verklaart in de werkplaats van zekeren
Mufatto Sebastiano te arbeiden en beweert tot het dragen van het wapen gerechtigd
te zijn, als behoorende tot de ‘familiaren’ van den markies Filippo Giustiniani en
omdat zijn heer hem verlof had gegeven. Hij had een twist gehad met den ‘kellner’
over de betaling; maar verzekert de dolk niet te hebben getrokken.
Niet dezelfde persoon is Levino di Simeone, Vlaamsch goudsmid,
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die in November 1605 het slachtoffer van een diefstal was. Hij woonde in de Via
Giulia in een herberg waar ‘de Pauw’ uithing. Op zekeren dag miste hij een bedrag
aan geld en verdacht den waard. Hij woonde samen met Daniele de Borcht, zijn
‘compagno’, dien hij geheel vertrouwde. Twee andere vakgenooten, beide Vlamingen,
hadden zich overtuigd dat de diefstal had plaats gehad. Zij heetten Giovanni de Roe,
wonende bij S. Giovanni de Fiorentini en Adriano Arnoldo.
In dezelfde herberg ‘de Pauw’ woonde in 1604-'05 ook een andere Vlaamsche
goudsmid: Jacob Jansz. alias Coppe, die (met andere kunstenaars) betrokken was in
een proces tegen den schilder Maarten Valckenburg, wonende op Piazza Colonna.
Maarten had een Deensch schilder, zekeren Andreas de Never beleedigd, hem
uitmakende voor een spion der Inquisitie en een verklikker. Eerlang werd ook de
goudsmid door den Deen wegens laster aangeklaagd. Het bleek alweer een oude
herbergveete te zijn, begonnen te Napels. Den 16den Januari 1605 werd de aanklacht
ingetrokken. Jacob Jansen alias Coppe moet niet verward worden met den
beeldhouwer Jacob Cope of Cobart, die precies tegelijkertijd te Rome gewerkt heeft
en wiens zonderling, menschenschuw karakter ons door den biograaf Baglione
beschreven wordt.
Een verder niet genoemde Pietro, Vlaamsch goudsmidsgezel, trad in het voorjaar
van 1606 een herberg binnen. Daar zat een palfrenier van den kardinaal Borghese,
die al een flink glas wijn op had en den binnenkomende toedronk. Toen deze niet
gauw genoeg antwoordde, kwam het tot slagen. De Vlaming was niet ‘voldaan’, ging
naar huis en haalde een kameraad en landgenoot, die schoenmaker was van zijn vak.
Samen wachtten ze den palfrenier op straat op en ranselden hem af. Een aanklacht
werd door dezen, wegens toegebracht letsel, 6 Maart ingediend en 28 April weer
ingetrokken.
Den 22sten Maart 1606 klaagde Bernard Maier, Zwitser in pauselijken dienst, een
Vlaamschen goudsmid aan, die in de stukken den zonderlingen naam draagt van
Andrea Turnor-Inferga. De soldaat had van Andreas maar 2 daalders gekregen voor
24 stuks paarlen, maar hoorde sedert, dat de Vlaming ze voor véél meer aan een
Franschman verkocht had. Daar was hij niet content over en vond zich bovendien
benadeeld, doordat de Vlaming zekere papieren met teekeningen had verkocht,
betiteld ‘Nieuwe Vondsten’ (Nova reperta). Deze bladen zouden aan klager zijn
ontstolen of ontfutseld.
18 Mei 1608 werd Nicolaas Dutoit, Vlaamsch goudsmid, in den winkel waar hij
werkte in hechtenis genomen, omdat hij 's nachts door een andere knecht gezien was
dragende een lantaarn. Dit was
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verboden. De aangeklaagde verantwoordde zich met te zeggen, dat hij nog maar twee
maanden in Rome was en de betreffende politieverordening nog niet kende. Wat
meer zegt, in zijn eigen land werden juist degenen gearresteerd die 's nachts zonder
lantaarn liepen!
Lorenzo, fiammingo orefice, in den kerker geworpen als vagebond, protesteerde
tegenover den rechter zulks niet te zijn, daarvoor bewijzen en getuigen aanvoerenden;
den 3den Septemper 1609.
Hendrik van der Goes, Vlaming, wonende op de Piazza della Sma Trinità, diende
17 Dec. 1609 een merkwaardige aanklacht in tegen Giovanbattista Borbè en Gerardo
Tibaut, zijn landgenooten, als volgt:
‘Gerard verkocht mij verleden jaar te Fiorenza een robijnen ring in dezer voege:
dat gezegde ring geschat werd ongeveer 80 daalders waard te zijn, en hij stond mij
toe dezen ring te betalen, wanneer ik een vrouw genomen zou hebben, of wanneer
ik in den geestelijken stand zou getreden zijn, of wel in geval van mijn overlijden;
en wij kwamen zóó overeen: dat ik hem in deze drie gevallen zou hebben te betalen
250 Venetiaansche ducaten. Van gezegden verkoop werden twee polissen opgemaakt,
en op het oogenblik, nu ik rustig in Rome woon, gaat gezegde Giovanbattista Borbè
openlijk rond bij onze landgenooten en snoeft er op machtiging te bezitten mij voor
den rechter te dagen, welke machtiging hem gegeven is door Gerard Tibaut, die
beweert dat ik hem gezegde robijnen te Florence ontstolen heb. En zoo gaat hij rond,
pratende en lasterende en mijn goeden naam schade doende, mij aanduidende als
een schelm; om welke reden ik hier tegen allebei een aanklacht indien.’
De Vlaming Thomas Cottiels getuigt bij het sluiten van 't contract tegenwoordig
te zijn geweest, in het huis van den koopman Jan Lemars, en dat er geen bedrog of
misleiding in het spel was.
't Contract lijkt ons op 't eerste gezicht werkelijk verdacht en meer een
overeenkomst van dronkemannen dan een geregelde acte van verkoop; doch het
blijkt bij nadere lezing een verzekering in optima forma, welke Gerard Tibaut op het
leven (en op den levensloop tevens) van zijn collega sloot. Misschien achtte hij bij
nader inzien de kansen te veel in zijn nadeel: zijn mooien ring was hij kwijt en op
de 250 ducaten, kon hij, vooral als Hendrik v.d. Goes celibatair verkoos te blijven,
lang wachten! Best mogelijk, dat de verdachtmakingen van hem uitgingen, om Gerard
te bewegen de zaak ongedaan te maken.
Voorts kennen wij uit het jaar 1610 een andere aanklacht. Lorenzo Schonbegg,
pelgrim uit het land van Gulik, was naar zijn zeggen door den ketterschen keurvorst
van Brandenburg uit zijn vaderland ver-
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dreven. Op weg naar Rome maakte hij kennis met Giacomo dell'Ast, goudsmid uit
Middelburg, en aan dezen leende hij in zijn goedheid 25 daalders voor reisgeld.
Giacomo beloofde het bedrag bij aankomst te Rome terstond te zullen terug betalen,
doch kwam zijn belofte niet na. Volgens aantijgen van Lorenzo bleek hij niet alleen
een Calvinist, maar zelfs een zeer bemiddelde Calvinist te zijn. Overal, te Keulen,
te Augsburg en te Venetië, had hij op vertoon van wisselbrieven geld ontvangen en
had zijn devoten reisgezel enkel opgelicht, met het boosaardig doel hem het
volbrengen van zijn pelgrimage te beletten. De benadeelde wendde zich rechtstreeks
tot den paus.
Een Vlaamsche goudsmid Pieter Jansz. Bol had in 1610 een atelier ‘al Pelegrino’,
waar hij samen werkte met een vakgenoot: Christoforo, zoon van Gaspar Visscher,
uit Audenaerde, over wien nader beneden.
Hendrik Hartman, goudsmid, gestorven 26 December 1612, werd begraven in de
kerk van S. Maria dell'Anima.
Zooals het eerste gedeelte van deze bijdrage voor een groot deel handelde over de
Vlaamsche goudsmidsfamilie ‘de Prato’, die sedert het midden der 16de eeuw te
Rome werkzaam was, zoo zal in dit vervolg over den goudsmid Reynier van den
Broeck uitvoeriger sprake zijn. Hij deed in de Eeuwige Stad een drukke nering en
werkte evenals Giovanni en Pietro de Prato, geregeld voor den paus.
Voor het eerst komt hij voor 25 November 1605, op welken datum hij borg bleef
voor zekeren Daniël Pietersz., een Vlaming, die zich in hechtenis bevond. Hij had
toen reeds zijn winkel bij de Cloaca di Santa Lucia, aan het einde der Via del
Pelegrino, waar wij hem ook later aantreffen. Den 10den April 1611 wordt hij voor
het eerst onder de leden van de Duitsch-Nederlandsche broederschap van Santa Maria
in Campo Santo genoemd, en in 1613 was hij beheerder van deze Instelling voor
‘Germania Inferiore’. Toen hij aftrad werden voor het ambt candidaat gesteld de
schilder Paulus Bril en Hendrik Corvin, de apotheker uit Delft, met wien o.a. Rubens
te Rome bevriend was. De laatste werd gekozen. Reinier van den Broeck komt nog
in 1614 op de presentielijst der vergaderingen voor, later echter zelden meer: één
maal 15 Jan. 1617, één maal 13 Aug. 1623. In 1621 lag hij ziek en werd van wege
de Broederschap bezocht. Den 12den Mei 1624 ontving hij betaling voor zeker werk,
schoon Flaminio de Prato in deze jaren meestal voor de kerk werkte. Ook later komt
hij nog slechts zeer zelden ter vergadering: 25 Aug. 1626, 27 Jan. 1627, 16 Jan. 1633;
8 Jan. 1634. Zooals men ziet met groote tusschenpoozen.
Als ons geen andere berichten ten dienste stonden, zouden wij over
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hem en zijn werkzaamheid weinig wijzer zijn. Een notarieele acte, gepasseerd 27
September 1618, onderteekent hij ‘Raynerius Bruchus quondam Floridii flander,
aurifex ad Peregrinum’. Uit een andere acte van 14 Februari 1621 blijkt nogmaals,
dat Reinier de zoon was van wijlen Floris. Op gezegden datum deed hij met zekeren
Giovanni Cheller, goudsmid als hij, het testament openen van den borduurwerker
Oswald Schreter uit Neurenberg. Van den Broeck en Cheller waren namelijk de
erfgenamen. In de acte heeten ook zij beiden uit Neurenberg afkomstig te zijn, 't geen
wat Reinier aangaat zeker een vergissing is. Met waarschijnlijkheid mag men
vermoeden, dat hij familie was van de Mechelsche schilders Crispijn en Hendrik van
den Broeck, waarvan de laatste sedert 1561 in Italië werkzaam was en in 1597 te
Rome overleed.
Dat Reynier van den Broeck, al was hij dan ook privisor van Campo Santo geweest,
op zijn tijd ook zijn vuisten gebruikte, blijkt uit rechterlijke bescheiden. Tweemaal
werd hij gedaagd omdat hij den 18den Januari 1616 een dienstman van den hertog
van Bracciano zoo had geslagen, dat deze was komen te vallen en zich ernstig aan
het hoofd verwondde. Den 22sten Maart 1623 had hij met zekeren Luigi Gomes
ongenoegen over betaling van uurwerken en deelde weder vuistslagen uit. Gomes
sloeg terug. Voor den rechter beweerden beide partijen uit rechtmatige zelfverdediging
gehandeld te hebben, en bij gebrek aan getuigen had de zaak verder geen gevolg.
Meer waard dan de kennis van zulke anecdotische bijzonderheden is het, dat wij
aangaande de werkzaamheden van geen Vlaamsch goudsmid over zoo volledige
gegevens beschikken, als juist over de kunst van dezen Reynier van den Broeck.
Men sta ons toe de volgende opgaven, uit de pauselijke rekeningen getrokken, hier
te doen volgen.(1)
Den 25sten April 1613 werden aan Raynero di Bruc 100 scudi betaald in afrekening
voor het goud en zilver, waarmede hij twee kruisen van lapislazuli had te monteeren.
(Verdere posten niet vermeld).
Den 16den Juli 1613 ontving hij nogmaals 100 scudi in afbetaling van twee
reliekhouders van ebbenhout voor den paus gemaakt. Dit was onder Paulus V, die
zooals wij reeds zagen, ook andere Nederlandsche kunstenaars met kennelijke
voorkeur voor zich liet werken. Gedurende de tien volgende jaren arbeidde Van den
Broeck dan niet meer voor het pauselijk hof; doch als in 't eind van 1623 Urbanus
VIII aan de regeering komt, heeft hij met de Italiaansche goudsmeden

(1) Zie reeds A. Bertolotti, Artisti belgi ed olandesi a Roma (Firenze 1880) blz. 273 vgg.
Gecontroleerd en over de regeering van Urbanus VIII aanmerkelijk aangevuld.
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Jacomo Filippo Curto en Pietro Spagna het leeuwendeel der klandizie. Voor hem
moet dit een tijd van groote welvaart geweest zijn, want Urbanus VIII was een van
de meest weelderig levende pausen en deed de eene dure bestelling na de andere.
Het begint al met een staatsie-koets.
30 Januari 1624. - ‘Scudi 160 di moneta a Raniero Sbruco, orefice a bon conto de'
lavori fatti e da farsi per servitio della carrozza di Nostro Signore’. Behalve
timmerlieden en wagenmakers werkte ook een schilder en vergulder, Simone Lapi,
aan het rijtuig mede en den 18den Maart werden betaald aan Francisco Benzi 79.20
scudi ‘per il prezzo di 18 vacchette di Fiandra rosse’ versta: 18 roode Vlaamsche
koevachten of -huiden. Behalve kunstenaars moesten dus zelfs de Vlaamsche runderen
de sierlijkheid van het vervoermiddel helpen verhoogen! - Op 26 Mei 1624 vinden
wij vermeld: 375.20 scudi, betaald voor vier vergulde zuiltjes voor het rijtuig van
Z.H., - en op 1 Juli: ‘Scudi 140 di moneta a Raniero Crugo, orefice, per resto de'
lavori fatti per servitio della carrozza di Nostro Signore.’
Verder werden den 12den Februari 1624 aan Van den Broeck nog voldaan 145
daalders voor twee omlijstingen van ebbenhout, versierd met zilver-ornament (due
quadri d'ebano guarniti d'argento smaltato). Een van deze lijsten bevond zich om
een beschilderden spiegel, de ander om een schildering op verguld koper. - Op
denzelfden datum werden ook nog verschillende kleinigheden voldaan: 41.50 scudi
voor 427 gouden knopjes en 72 gouden rozetten, voor 't herstel van een zilveren
inktkoker, voor het maken van vier kistjes om reliekhouders in te bergen, ten slotte
nog een lijst of lijstje van verguld zilver; alles ten dienste van Z.H.
De rekening over het jaar 1625 bestaat uit de volgende posten:
Twee groote vazen van verguld metaal, sc. 200
versierd met blauw email en met reliefs
Twee andere dito, doch kleiner; zeskant sc. 60
Twaalf andere voor zetels(1)

sc. 180

Een groote lijst van ebbenhout,
sc. 150
gemonteerd met steenen en met inlegwerk
van zilver en van verguld zilver
Zes vaasjes voor zetels

sc. 72

Op last van Mons. Steffanucci, hem
sc. 60
voorgesteld hebbende het plan van den
Tabernakel van St. Pieter, voor
verschillende teekeningen, modellen en
voor onkosten opzettelijk gemaakt
_____
Totaal

sc. 722

De rekening werd met 530 scudi voldaan! Op de rekening van
(1) ‘Da sedia’. Versta wellicht: knoppen van verguld metaal, in vaasvorm, ter versiering van
staatsiezetels. Zie beneden. De vergulde knoppen en rozetten hebben denkelijk ook gediend
om meubels te monteeren.
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1626 komen alleen voor achttien vaasjes van verguld brons met hun voetstukjes
voorzien van het wapen van Z.H. - zes zeskante ballen (‘pomi a sei faccie’ = met zes
vlakken) voor de staven van de gebroken lansen van Z.H. voorzien van het pauselijk
wapen; de staven zelf van serpentijn. - Totaal 219 scudi.
Den 6den April 1628 werd betaald 225.85 scudi, als rest van 425.85, zijnde het
bedrag voor materiaal en maakloon van een zilveren kistje, bezet met bergkristallen,
die leverant in facetten heeft doen slijpen op zijn kosten. Onder het mandaat is
bijgeschreven: Bovengezegd kistje is gemaakt op last van Onzen Heer en door Zijne
Heiligheid geschonken aan den Groothertog van Toscane.
Dit kistje, dat door den paus naar Florence werd gezonden, is het eenige van alle
door Reynier van den Broeck geleverde voorwerpen dat bewaard kan zijn. Onder de
verzameling kostbaarheden der Medici, die uit het paleis Pitti naar de Gallerie degli
Uffize is overgebracht en aldaar in een afzonderlijk kabinet is tentoongesteld, bevindt
zich juist een kistje van bergkristal uit de eerste helft der XVIIe eeuw, dat in den
catalogus aldus wordt beschreven: ‘Une petite boîte en cristal de roche sur le couvercle
de laquelle il y a une perle singulière par la forme et par la grandeur. Elle représente
un petit chien’. Ook al zijn er geen aanwijzingen die aangaande herkomst en maker
van dit kistje afdoende zekerheid verschaffen, hadden wij het hier willen afbeelden
als een proeve van stijl uit dit tijdvak. Alle moeite om een fotographie te verkrijgen
of thans te mogen doen vervaardigen was echter vergeefsch.
Wat nog de pauselijke schatkamer betreft, daar bevindt zich slechts één stuk
goudsmeewerk dat ouder is dan de XIXe eeuw en wel: een miskelk van ± 1600, van
bergkistal versierd met émail; de rand van goud heel fijn bewerkt en bezet met parels.
Deze kelk door een kardinaal aan Z.H. geschonken, maakt van den oorspronkelijken
pauselijken schat geen deel uit. Deze is geheel te loor gegaan toen de paus bij het
verdrag van Tolentino (voorjaar 1797) een schatting in edel metaal moest opbrengen
zoo aanzienlijk, dat hij gedwongen was alle gouden en zilveren voorwerpen tot het
laatste stuk te doen opsmelten. Bij de bezetting van Rome door de Franschen in 1798
werden alle verdere kostbaarheden uit het Vaticaan weggeroofd. Uitgezonderd zijn
slechts drie kasuifels uit de XVIe eeuw, Florentijnsch borduurwerk, welke stukken
toevallig in reparatie waren en zoo werden gered.(1)

(1) In de rekening is sprake van ‘il regno’, vesta ‘il tri-regno’: benaming voor de pauselijke
kroon.
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Den 9den Juni 1628 ontving Reynier van den Broeck 200 scudi in goede rekening
voor de tiaar, die hij voor Z.H. had te maken. Op 10 November 1629 voorts 315
scudi, voor twee kunstkastjes (‘studioli’), een zilveren vaas op schaal voor wijwater,
drie rozekransen van edelsteenen, en vijf gouden halsketens. Dit alles op de rekening
van 't pauselijk gezantschap in Lombardije, waar de kardinaal Barberini Z.H.
vertegenwoordigde. Vermoedelijk werden deze voorwerpen hersteld en opgemaakt
eer zij gezonden werden. Voor maakloon schijnt het bedrag te laag.
In Februari 1629 werd de rekening voor de tiara ingediend. Zij beliep niet minder
dan 2000 scudi. De kunstenaar zelf vond dit blijkbaar een hoog bedrag, maar achtte
het billijk: Men kon eventueel inlichtingen inwinnen en de prijzen van dergelijke
vroeger gemaakte tiaren vergelijken. - De inlichtingen werden inderdaad ingewonnen.
Door drie Italiaansche goudsmeden werd de kroon geschat en deze brachten de
rekening van hun Vlaamschen concurrent op 1200 scudi terug! 200 scudi waren Van
den Broeck reeds eerder voorgeschoten. Den 31sten Maart 1629 ontving hij nog 300
scudi (- per mandato di Monsignor tesoriere a Raniero Bruch, orefice, a conto del
regno fatto per Sua Santità -); de overige 700 daalders werden hem later uitbetaald.
Bovendien moesten aan de tiara nog een paar kleinigheden gewijzigd worden.
Een andere rekening totaal 846.44 scudi beloopende, waarop talrijke kleinere
voorwerpen van goudsmeedkunst voorkomen, diende hij in Augustus 1629 in;
daaronder:
Een zilveren kruis door den paus geschonken aan den rentmeester der Camera
Apostolica.
Een arm van zilver (reliekhouder) geschonken aan de kerk van S. Maria sopra
Minerva.
Een kistje voor Z.H. van zilver met twee ‘vaasjes’ en acht bergkristallen.
De arm van zilver is niet meer aanwezig, tijdens de Fransche revolutie werden
zoo goed als alle voorwerpen van edel metaal uit de kerken weggevoerd. Bij
karrevrachten. Bij die gelegenheid verdween ook de arm.(1)

(1) In de vorige bijdrage werd op bladz. 165 vlg. de veronderstelling uitgesproken, dat de
kandelaars en kruisen van verguld zilver, die Giovanni de Prato in '16 voor de Cappella
Paolina in S. Maria Maggiore maakte, na den dood van den besteller, Paulus V, door de
familie zijn vervangen door andere van verguld brons. Het is echter waarschijnlijker, dat ook
deze kostbare altaartooi in 1798 is verloren gegaan en dat de familie Borghese, toen in 't
begin der volgende eeuw de rust weder hersteld was, nieuwe kruisen en kandelaars in de
kapel heeft laten plaatsen, die er ongeveer zoo uitzagen als de weggeroofde. Daaruit zou ook
de stijl verklaard wezen, welke ons in verlegenheid bracht, daar zij niet modern is en toch
bepaald niet uit het eerste kwartaal der XVIe eeuw kan zijn.
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Miskelk, vervaardigd te Rome, ± 1600.
(Pauselijke Schatkamer, Rome).
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Op deze rekening van 1629 (vermeerderd met de 700 scudi voor de tiara, die nog
niet waren voldaan) werden reeds terstond den 3den Augustus 300 scudi uitbetaald,
zooals gewoonte was. Iets beknibbeld werd er wederom, doch ditmaal een gering
procent: ‘Trecento scudi moneta pagati per mandato a Rainieri Bruch, orefice e
gioielliere, per rato di scudi 1500, che ha importato la sua manifattura e spesa di
gioie et altro, messe nel regno rifatto ultimamente d' ordine e per servitio di Nostro
Signore.’ Op 25 September en 17 October 1629 ontving hij nog tweemaal 300 scudi;
de verdere bedragen volgden eerlang.
Den 13den November staan nog extra geboekt: 100 scudi in specie voldaan aan den
goudsmid Raineri Bruch, en wel 50 scudi voor het maken en vergulden van een roos
ten dienste van Zijne Heiligheid, en de overige 50 scudi als laatste bedrag (per
compimento) voor maakloon van het zilveren kruis en voor de andere geleverde
voorwerpen. (Zie boven).
Den 16den April 1630 volgde wederom een betaling ditmaal van 75 scudi zijnde
de prijs van twee aangekochte rozenkransen ten dienste van Z.H. Den 9den April was
reeds tot deze betaling machtiging verleend, zooals blijkt uit het boek der ‘Mandati’
over de jaren 1629-'34: ‘Gelieve machtiging te verleenen tot uitbetaling van 75
daalders in geld aan de persoon van Rainieri Bruch voor twee rozekransen (per due
corone), een van dewelke is van granaat met schalmen van goud (tramezzata con
oro), de andere van agaat op gelijke wijze bewerkt.’
Den 16den November 1630 ontving Van den Broeck 400 daalders voor een zilveren
reliekhouder, gemonteerd met 18 emails (metalli) en voor een kistje om gezegde
reliekhouder in te bergen; volgens accoord. De bekende graveur Gasparo Molo
ontving tegelijk met hem 200 daalders voor een rozekrans van lapislazuli, gemonteerd
met gouden knopjes. De belangrijke rekening ingediend over 1631 volgt hier vertaald
in haar geheel:
‘Rekening van de uitgaven, van goud en
van maakloon voor de tiaren,
overeenkomstig 't werk dat daaraan
noodig was.
‘Ten eerste voor het plaatsen van de roos sc. 6.boven op de tiaar van Z.H. paus Urbanus
VIII, met toevoeging van twee gouden
rozen met schroefjes, welke rozen wegen
een half ons goud en een penning,
bedraagt
‘En voor maakloon

sc. 3.-

‘Voorts heb ik een knoop hersteld en
vervangen aan een hanger, met
verschillende staafjes van zilver

sc. 2.-
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‘Voorts heb ik hersteld de haken van de sc. 4.10
hangers en daaraan toegevoegd 1½ ducaat
aan goud, en voor maakloon twee scudi,
wordt
‘Voorts heb ik de tiaar nauwer gemaakt sc. 6.waar veel werk aan was en heb ik hersteld
een groot stuk, dat was losgeraakt en
gebroken
‘Voorts heb ik de andere tiaren in het
sc. 8.Castel van S. Angelo, waar de schatkamer
was geheel nagezien en heb ik de
parelsnoeren opnieuw aangeregen in
tegenwoordigheid van Monseigneur Don
Giulio Geliano en heb ik twee gouden
ringen hersteld met zaffieren en daaraan
toegevoegd voor een ducaat aan goud.
Wordt met inbegrip van het maakloon
‘Voorts heb ik een schroefje ingezet aan sc. 3.40
de invatting van den grooten diamant van
de borsttooi en heb verwerkt voor een
ducaat (aan goud) aan de spelden,
waarmede de mantel wordt gesloten
[versta: van voren wordt vastgehouden
aan de borsttooi. Met inbegrip van
maakloon
‘Voorts heb ik een parel bijgeleverd, die sc. 2.ontbrak
_____
Totaal

sc. 34.50

Ik Rainieri Bruch, Vlaamsch goudsmid.
Den 2den Januari 1632 werd machtiging gegeven deze rekening te voldoen - met
25 scudi.
Dus werd er ook toen te Rome geducht afgedongen, net als nu - zelfs door den
‘Heiligen Vader’.
De laatst aangetroffen rekening, bedragende sc. 85.35 voor ‘twee kistjes van zilver
met kristallen, ten dienste van Z.H. om daarin reliquieën te bergen,’ werd den 19den
November 1632 met 75 scudi voldaan.
Men zou hieruit willen opmaken, dat Reynier van Broeck in 1634 of niet lang
daarna overleed. Den 8sten Januari van genoemd jaar was hij voor het laatst op een
broederschapsvergadering van Campo Santo aanwezig. Echter moet men veeleer
aannemen, dat hij sedert begon te sukkelen en dat de paus zijn diensten niet meer
gebruikte. Op Nieuwjaarsdag van 1650 werd hij, blijkbaar ongesteld, nog van wege
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de broederschap van Campo Santo bezocht en op 6 Augustus 1655 begaf nogmaals
een der leden zich naar zijn woning om hem troost en eenige verkwikking te brengen.
Toen moet de toestand van den grijsaard ernstig zijn geweest.
Een goudsmid ‘Paolo Bruc fiamengo,’ wien den 25sten Februari 1642 door een
gauwdief de beurs werd gesneden, terwijl hij in een oratorium in gebed lag verzonken,
is wellicht een zoon van Reynier. In rekeningen of acten werd zijn naam verder niet
aangetroffen; maar hij was geen sukkel. Zijn gebed onderbrekende pakte hij den dief
in zijn kraag, sleurde hem buiten de kerk en leverde hem aan de politiedienaren over.
Bertolotti meent, dat de goudsmid Nicola Brusco, die in 1672 en later ‘al Pelegrino’
voorkomt, ook met onzen Reynier verwant was.
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De familie zou dan haar naam, zooals wel meer voorkomt, veritaliaanscht hebben.
Nu nog vindt men te Rome geslachtsnamen als Aringhi = Van Haringen, of Brilli =
Bril. Te Napels is de naam Vanvilleti = Van Wittel welbekend.
Nog enkele goudsmeden uit den loop der XVIIe eeuw hebben wij in 't kort te
vermelden.
Giacomo Vandrost, ‘orefice fiamengo’, onderschrijft als getuige een overeenkomst
tusschen Fransche vakgenooten den 26sten April 1611.
Tommaso Lepolo en Egrem Lambert, Vlaamsche goudsmeden, komen in
1612-1613 voor, wonende in de parochie van S. Maria in Vallicella.
In 1613 diende zekere Giovanni Massarotti, goudsmidsgezel, een aanklacht in
tegen een Vlaamschen collega Richard, die in den winkel van Ambrogio Pagano
werkte. Richard had getracht hem te vermoorden toen hij sliep, maar bij geluk had
hij, wakker wordende, hem het mes kunnen ontrukken. De Vlaming verdacht Giovanni
een hond van hem van 't leven te hebben beroofd en wilde wraak nemen.
Giuseppe Cocchio (de Cock), Vlaamsch zilversmid, verhaalde 17 Januari 1618
voor den rechter hoe Michelangelo Contini ‘orefice’ hem een slag in het gelaat had
gegeven, omdat hij de waarheid had gezegd, toen hij als getuige ondervraagd werd,
ten gunste van zekeren koperslager.
Hercules della Corte, ‘Fiammingo’, vervaardigde voor den paus een omlijsting
van zilver, bezet met kleine edelsteenen in goud gevat. Binnen de lijst was een
Christus van verguld metaal, de handen van zilver, en twee ‘Farizeeërs’ ook van
zilver, die Hem met doornen kronen. Het geheel kostte 24 daalders. Machtiging tot
betaling werd gegeven den 16den September 1624. Uit het doodenboek van S. Maria
in Campo Santo vernemen wij dat Hercole del Corte, goudsmid uit de diocees Atrecht,
den 11den October 1626 begraven werd in de kerk der Broederschap. Hij woonde in
de parochie St. Simone en Guida, vermoedelijk weder in de Via del Pelegrino.
Gian Michele van Brussel, goudsmid, was werkzaam in het atelier van een
landgenoot Christoforo Pescatore (Visscher), ‘al Pelegrino’ en werd 17 Juli 1625
zwaar aan het hoofd gewond door soldaten. De heelmeester constateerde schedelbreuk.
De Vlaamsche familie Visscher, blijkens de stukken afkomstig van Audenaerde,
hoewel sommige leden van het geslacht ook Gentenaars worden genoemd, was te
Rome in hoog aanzien. Een tiental ‘Pescatori’ komen in den loop der
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XVIIe eeuw voor, doch blijkbaar waren zij niet allen goudsmeden.(1) Christoffel kreeg
6 April 1623 van wege den paus 185 daalders uitbetaald voor een gouden keten, die
Z.H. vereerd had aan een Beierschen koerier. Den 3den Juni trad hij in het huwelijk
met Hortensia Bonfante en overleed in hetzelfde jaar. In de trouwacte heet hij:
‘Christophorus filius quondam Gaspari Piscatoris, ex parochia S. Stephani in
Pesciuola...’ Zijn broeder Giorgio (Joris) en een zuster Ursula eischten een deel der
nalatenschap op, welke geheel uit juweelen en goudsmeedwerk bestond.(2) Er had
door schuld of nalatigheid van de familie der weduwe verduistering van een aantal
stukken plaats gehad. Onder de getuigen trad op Gherardo Hendrics, goudsmid ‘al
Pellegrino’ die wij ook beneden zullen ontmoeten.
Een spion klaagde 25 Maart 1626 een Samuel, Vlaamsch goudsmid, aan, omdat
hij een minderjarig dochtertje, onecht kind, zou hebben prijsgegeven en dat onder
de verzwarende omstandigheid van oneerbaar gewin. De zaak had geen gevolg,
zoodat er laster in het spel schijnt geweest te zijn.
Jacob Jansz. Lenich, Vlaming, wonende in de herberg ‘de Gans’ niet ver van het
paleis Lancelotti, legde 13 Januari 1628 verklaring af, dat Theodoor Milichens,
Vlaamsch goudsmid, die in hetzelfde huis ziek lag, zich den vorigen avond uit het
raam van zijn kamer in de straat had geworpen. Zwaar gewond werd hij opgenomen.
Uit het testament van Pieter, zoon van wijlen Maarten Fort, uit Vlaanderen,
opgemaakt 29 October 1627, blijkt dat hij in deelgenootschap werkte met den reeds
genoemden Gerard Hendriksz. ‘argentiero fiammengo’. Deze Gerard Hendriksz.
komt ook in het volgend jaar voor en wel als slachtoffer van een twist, waarbij hij
werd afgeranseld. Uit de stukken zien wij, dat hij uit 's-Hertogenbosch afkomstig
was. Meestal wordt hij ‘zilversmid’ en geen goudsmid genoemd. Den 22sten Juni
1630 kreeg hij van wege de Camera Apostolica voor een reliek-

(1) Zie Bescheiden in Italië omtrent Nederl. kunstenaars en geleerden. Dl. II; register van personen
op ‘Pescatore’.
(2) Een andere Giorgio Pescatore (Joris Visscher) van Audenaerden komt reeds sedert 1584
onder de leden van Campo Santo en Anima voor. Hij was een wever van fijn linnen, misschien
van damast, en werd 2 Februari 1635 begraven in de kerk der Anima, waar de grafsteen nog
aanwezig is. Deze werd geplaatst door Pietro Pescatore (Petrus Visscher jnr.), broerszoon
van den overledene. Pietro was te Rome een aanzienlijk koopman en trad ook als maecenas
op. Sedert 1605 komt hij voor en sedert 1607 neemt hij een zeer werkzaam aandeel in het
beheer van kerk en hospitaal van St. Juliaan van Vlaanderen. 't Was in deze kerk dat hij voor
zijn zoon Gaspar een grafmonument liet plaatsen, dat (zooals uit archivalia blijkt) door
Remigio Panier, beeldhouwer uit Kamerijk, werd uitgevoerd. Petrus overleed 18 Augustus
1646.
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houder 159 scudi uitbetaald, en deze reliekhouder bestond uit een kruis van bergkristal,
op voet van 't zelfde materiaal, en 't geheel op basis van jaspis, versierd met goud en
zes robijnen. Het geheel was in een etui van verguld leder. Deze Gerard Hendriksz.
van den Bosch stierf 8 Mei 1636 en werd in de kerk der Anima begraven. In 1640
verzochten twee Vlaamsche schrijnwerkers, Michiel de Smidt van Brugge, (die ook
als getuige het testament van bovengenoemden Pieter Fort onderteekende) en Mathias
Meier, een zerk boven zijn graf te mogen plaatsen. Opschrift daarvan is ons
overgeleverd.
D.O.M.
GERARDUS HENDRIKCX BUSCODUCENSIO
ARGENTI ET AURI FABER INSIGNIS
HIC JACET CORPORE FACTUS CINIS
ANIMO COELICULUM CONVIVIS
OBIIT VIII MAJI MDCXXXVI
Michiel de Smidt, die ook een Vlaming was die te Rome veel aanzien genoot, bewees
denzelfden laatsten vriendendienst aan Mattheus Meier, toen deze in 1640 kwam te
sterven en eveneens in de kerk der Anima ter aarde werd besteld.
Een andere zilversmid is Nicolo Martini, uit de Waalsche gewesten. In 1655 was
hij bestuurslid van de broederschap van Campo Santo en komt op oudejaarsavond
1656 voor het laatst op een vergadering. In 1680 treffen wij hem nog elders aan (zie
beneden).
De goudsmid Martino Saracci, van wien men op den naam afgaande niet licht
raden zou dat hij een ‘Fiammingo’ was, werd 1 Juli 1657 in Campo Santo begraven.
Den 19den November 1664 werd Govert Sion (?) zoon van Anthonie, een Vlaamsch
zilversmid, 's nachts gearresteerd in de Via del Pelegrino terwijl hij zich aan een
huisdeur bevond, die niet de zijne was. Onderzocht werd op hem gevonden een sleutel
en een mes. In antwoord op de hem gestelde vragen verklaarde hij woonachtig te
zijn ‘all' Armata;’ de sleutel was zijn ‘huissleutel’ en het mes was ‘om er brood mee
te snijden.’ Hij was naar de Via del Pelegrino gekomen om Pietra Bachella te treffen,
van wien hij eenig geld hebben moest, dat zijn moeder hem van huis had gezonden.
Voor het oogenblik was hij zonder werk.
Deze Pietro Bachella (Blaché of Bachelar) van Antwerpen was een bekend juwelier.
13 Maart 1666 werd hem een snoer paarlen ontstolen en in den zomer van het
hetzelfde jaar een kostbaar collier van dia-

Onze Kunst. Jaargang 15

166
manten. Dit collier was gemaakt door Gijsbert Hendriksz. Monterez, goudsmid uit
Den Haag, die zijn werkplaats had bij S. Lucia. Gehoord werden in deze strafzaak
niet minder dan 32 deskundige getuigen. Daaronder is Balduinus Blaverius van Luik,
zilversmid, reeds sedert 40 jaar, ‘al Pellegrino’ gevestigd; verder echter geen Zuidof Noord-Nederlanders.
In een smeekschrift van 1680 wenden al de meester-goudsmeden, die niet in de
Via del Pellegrino wonen, zich tot den paus om zekere regeling, die in hun nadeel
was, wat gewijzigd te krijgen. De onderteekenaars zijn een vijftig in getal. Onder
hen is Gijsbert Montes, dezelfde dien wij als Monterez reeds boven ontmoetten; en
Nicolo Martini, dien wij ook reeds vermeldden.
Men merkt op, hoe in den loop der XVIIe eeuw het aantal Nederlandsche gouden zilversmeden te Rome sterk afneemt. Dit hangt samen met een gestadign
vermindering van het aantal Vlaamsche- en Hollandsche ambachtslieden in het
algemeen. Door instelling van nieuwe voorschriften droeg de overheid er toen bij
hen te weeren. Alleen de schilders wisten zich, hoewel ook zij een bevoorrechte
congregatie (de Accademia di San Luca) tegenover zich hadden, te handhaven.
H.M. HOOGEWERFF-TAMMINEN.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Amsterdam
Tentoonstelling van bloem- en vruchtenstukken in de Larensche
kunsthandel.
Het is zeker, dat als de grootmeester der 17le eeuwsche stilleven-schilders, Willem
Kalf, eens kon rondzien in deze bonte verzameling bloem- en vruchten-stukken van
ruim 60 ‘moderne meesters’, hij naast eene enkele aangename verrassing, zijn
overgroote teleurstelling niet zou kunnen verbergen. Wij stellen dan, dat hij onbekend met eenige evolutie of involutie in deze kunstsoort - zijn critischen zin
door geen exclusivisme aan banden zou leggen. En toch zou hij in één opzicht
belangrijke winst erkennen, - helaas naast een zoo groot verlies! Dit verlies is het
teloor gaan van het ‘meesterschap’. De winst is de verrijking der gevoelswaarde in
het nieuwe werk, dat dóór het impressionisme tot aanzijn is gekomen.
Het is mogelijk, dat onze kunst, dóór het impressionisme heen, zich opwerkt tot
een nieuw meesterschap, van geheel anderen aard dan een Heda of De Heem of
Huyzum zou kunnen waardeeren, doch niet zoozeer verschillend van de schoonheid
van Abraham van Beyeren en Willem Kalf. Dit is althans te hopen, want dan zou
eene evolutie van groote beteekenis zijn geschied: het meesterschap zou de rijpere
gevoelswaarde in zich hebben opgevoerd tot een ongekende schoonheid! Wie zal de
nieuwe meester zijn, die het nieuwe gevoel en begrip van het stilleven laat verschijnen
met een techniek, die een Willem Kalf waardig is?
Wat wij in deze tentoonstelling zien, is daar meest nog ontzaglijk ver van
verwijderd; al is er bijvoorbeeld van Kever een stilleven (109) (vruchten op en naast
een tinnen schaal, dat een heel eind in die richting ligt. Zijn meesterschap blijkt uit
de beheersching der kleuren, hoe rijk ook, die zich schikken in den ongedwongen
vorm der dingen, die, zooals zij op het doek verschijnen, schooner zijn dan de
objectieve werkelijkheid. Het getuigt voor den smaak van het groote publiek, dat
men Kever's stillevens meer en meer leert waardeeren.
Hoe grillig het publiek anders in zijn oordeel is, blijkt bijv. uit het feit, dat een
schilderes van buitengewone qualiteiten als mej. A. van Houten tot nog toe, zelfs bij
de z.g. kunstkenners, niet den minsten naam geniet. Zoo sterk en diep is haar kleurzin
en tevens zoo meesterlijk haar penseelvoering, in een stilleven van vruchten en een
koperen pot (34), dat hare nabijheid zelfs voor mevr. Suze Bisschop-Robertson, die
hierin uitmunt, gevaarlijk wordt. Wij vestigen hier met aandrang de aandacht op haar
werk, dat ook ons een verrassing was. Het zou belangwekkend zijn meer van haar
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werk bij elkaar te zien. Richt wellicht de Larensche Kunsthandel een of meer harer
zalen daarvoor in?
Even ongevoelig blijft de massa voor het ongemeene talent van mej. Coba Ritsema.
Zij heeft evenwel een benijdenswaardigen roep bij de critici en bij enkele kunstenaars.
Haar werk is in deze kolommen dikwijls gememoreerd.
Dat mevr. v. Duyl - Schwartze voor de velen, die haar portretkunst waardeeren,
ook in bloem stillevens iets te genieten kan geven, verrast geenszins. Haar hand is
er duidelijk in te herkennen.
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Wij plaatsten verder eene goede aanteekening bij Arps, die naar verfijning in
stofuitdrukking en kleur streeft, Hetty Broedelet, wier bekwaam en smaakvol werk
nog aan innerlijkheid kan winnen, Jan Mankes, die meer schimmen van bloemen
dan reëele bloemen laat zien, M. van Nieuwenhoven - Stempels, met nog wat naïef
werk, doch aangenaam van kleur, Betsy Osieck, van echt picturale deugden blijk
gevend, evenals mej. J. Surie, E. van der Ven en den te vroeg overleden Frans
Deutman, wiens werk hier herhaaldelijk geschetst is.
Het groote werk van Monnikendam, hoe belangwekkend ook in bijzonderheden
en techniek, rammelt verschrikkelijk en schettert als een straatorgel bij winderig
weer in een stille stad.

Arti et amicitiae. Tentoonstelling door de Firma van Gogh.
Een buitengewoon belangrijke tentoonstelling! Niet alles is belangrijk, wel is waar,
en er zijn stukken bij, die men om hun middelmatigheid en minder er niet zou
verwachten; maar waar zag men zooveel degelijke werken bijeen van Allebé, en
hoeveel jaren zijn voorbijgegaan zonder dat Breitner voor den dag kwam met zijn
volle kracht. Breitner is Allebé's leerling geweest, in den echten zin des woords, maar op wat een verbazende afstand is ten slotte de leerling van den meester af gaan
staan! Zij bezien de wereld als 't ware van tegengestelde kanten. Of de leerling den
meester zoo ver vooruit is gestreefd...? Zeker, in dien zin, dat de tijd is
voortgeschreden, waarin Breitner op schilderkundig gebied een der grootste
voorgangers was en nog steeds is. De weg voerde in 't algemeen van de academie
naar het leven, van het leven naar de natuur, - en van de natuur tot den mensch.
Wat een afstand tusschen het bedacht anecdotische van Allebé en het opbruisend
spontane van Breitner, tusschen de typeerende genre-kunst van den academischen
professor en het impressionisme van den genialen leerling, tusschen een...
‘Buurpraatje’ (no. 11) en den ‘Dam bij Avond’ (no. 29). Toch is de schilder der ‘Gele
Rijders’, waarvan men hier velen in actie vindt, en van andere militaire tafereelen,
van verlichte avondstraten, afbraken, figuren op heeter daad betrapt enz., uit de school
waar men de kleuren niet zoozeer gebruikt om het een en ander te realiseeren, als
wel om er mee te tooveren. Was Allebé nog toegerust met een sterken
werkelijkheidszin, die hem zelfs in zijn zucht naar het anecdotische, ja soms naar
het sprookjesachtige, niet in den steek liet en die geen twijfel liet omtrent de realiteit
der dingen, zijn kleurzin verleidde hem tot menig lustig spel, waardoor hij het naar
onzen smaak zelfs wat al te ‘bont’ maakt, - Breitner liet gaandeweg de realiteit ver
achter zich, om haar schooner terug te zien in hare momenten van overgang, van
dramatische spanning, in een tranche de vie, terwijl zijn kleurliefde geen scherts
kent, maar diepe ernst is, vol stemming en hartstocht.
In schilderijen als ‘Doorbraak Raadhuisstraat (no. 27), ‘Wandelrit’ (no. 58) en
‘Rijders in galop’ (no. 59), bereikt het impressionisme hoogtepunten. Niet minder
dan 25 werken van Allebé en 46 van Breitner maken deze tentoonstelling tot een der
belangrijkste van den laatsten tijd.
Dat daarnaast nog een 8-tal werken hangen van Tholen, een 4-tal van Bosboom,
6 van Jacob, 3 van Willem en één van Matthys Maris, en o.m. werken van Bastert,
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Boks, Deutman, Gabriël, Isaäc Israëls, Kever, Van der Maarel, Poggenbeek,
Rochussen, Willem Roelofs (Sr.), Van Soest, Willem Witsen en De Zwart, verhoogt
als zoodanig nog de belangrijkheid, en geeft tevens gelegenheid den
bovenaangeduiden ontwikkelingsgang na te speuren, ook bij anderen, door een
tijdperk van bijkans een halve eeuw.
Enkele Fransche schilders: George Bellanger, E. Bondin en Victor Dupré, uit den
romantischen tijd, bieden nog punten van vergelijking te over.
D.B.
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167

ARNHEM:

H.A. van Ingen (Alb.
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Trap van den preekstoel
der St. Bertijnskerk,
Poperinghe

3

Biechtstoel uit de St.
Bertijnskerk, Poperinghe

5

Koorhek der O.L.V. kerk
te Poperinghe

7

Plattegrond van
33
Rembrandt's schutterstuk
Blauw kannetje van 1658 73
Olie- en azijnstel

77

Veelkleurige schotel

78

Veelkleurige spaarpot

79

Tegel van 1765

80

Veelkleurige schotel

81
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Veelkleurige fontein

83

Onbekend meester der 16e 118
eeuw: Pietà
Het Kerkje van Sant Eligio, 153
te Rome
Miskelk, vervaardigd te
Rome (± 1600)
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