Onze Kunst. Jaargang 22

bron
Onze Kunst. Jaargang 22. L.J. Veen, Amsterdam 1925

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_onz021192501_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.
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[Deel XLI]

Aan onze lezers
ZOOALS wij het in het laatste nummer van den vorigen jaargang hebben aangekondigd,
is het plotse overlijden van dr. Paul Buschmann geen reden geweest om het door
hem gestichte tijdschrift te laten verdwijnen. Wij zijn overtuigd dat, met zijn werk
voort te zetten, wij de schoonste en duurzaamste hulde aan zijn nagedachtenis brengen.
Onze Kunst zal dus blijven verschijnen. Met dezen jaargang begint het tijdschrift
een nieuwe periode van zijn bestaan. Het gaat een nieuwe toekomst te gemoet, welke
wij naar ons beste vermogen zullen trachten even schitterend te maken als zijn
verleden. Nieuwe krachten - en niet de minste! - hebben zich naast ons geschaard,
beseffende dat ‘het tijdschrift van Buschmann’ nog steeds zijn bestaansrecht ten
volle blijft wettigen. ‘Het heeft, zoo schreef ons een der grootste kunstgeleerden van
dezen tijd, een zoo enorme beteekenis voor onze cultuurgeschiedenis, dat het nooit
genoeg kan worden gesteund’.
Wij hopen dat ook het kunstminnend publiek deze waarheid zal beseffen en de
volle verwezenlijking van onze plannen mogelijk zal maken. Nooit is Onze Kunst
‘een zaak’ geweest, en het zal het ook nooit worden. Alleen om louter geestelijke
belangen willen wij blijven ijveren, maar daartoe behoeven wij den moreelen en
stoffelijken steun van allen die iets voelen voor de kunst van ons land.
Uit het voorbeeld van onzen voorganger, die plichtsgetrouw als een held bij zijn
taak bezweek, en uit het volle besef dat wij, als hij, een edele zaak dienen, putten
wij den moed en het vertrouwen om ons werk voort te zetten. Wij rekenen ook daarbij
op den steun van alle vroegere medewerkers van Onze Kunst en van allen die, in
Holland en België, iets bij te dragen hebben op het gebied der kunsthistorie en der
critiek.
Het ware onbegonnen werk te trachten den tijd, die door allerlei omstandigheden
verloren ging, terug in te halen. De jaargang 1924 zal dus in de verzameling ontbreken,
en we beginnen den 22n jaargang met Januari-
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Februari 1925, om alsdan regelmatig in het begin van iedere maand te verschijnen.
De verfraaiïngen en verbeteringen die wij, niettegenstaande de moeilijke
tijdsomstandigheden en ten koste van groote opofferingen, nu reeds aan onze uitgave
hebben aangebracht, zullen een waarborg zijn voor de degelijkheid en de kunstwaarde
van hetgeen wij in de eerstvolgende toekomst hopen te kunnen presteeren.
DE REDACTIE.
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Het laatste werk van George Minne
I. - Het beeldhouwwerk
IN de laatste tien jaar lijkt de kunstvorm van dezen plastieker bij uitmuntendheid
gekomen te zijn in een definitief stadium van zijn ontwikkeling.
Wat vroeger uit de diepten van zijn ziel opdrong naar het bewustzijn, werd lang
beschouwd, gevormd en hervormd; het werd daarna doelbewust neergezet in
scherplijnige teekening of in beeldhouwwerk, dat met hardnekkigen wil, constructief
werd opgebouwd.
Toen kwam een tijd, waarin de artist twijfelde aan de kunstwaarde van den
geabstraheerden vorm, dien hij gaf aan hetgeen het hechtste was in hem: zijn
droomwereld. Hij vreesde dat zijn kunst zou verstarren. Met de wanhoop van den
schipbreukeling, wierp hij zich toen hals over kop in den stroom van het realisme.
Het werk van deze tweede periode siddert van de krampachtige gespannenheid van
zijn aandacht om de natuur te bespieden en zijn arbeidersfiguren van deze periode
zijn niet alleen verheerlijkingen van den arbeid geworden, doch, vóór alles,
veroveringen van de natuur.
Deze hardnekkige bestudeering bracht aan den kunstenaar de zekerheid dat hij het
menschelijke lichaam beheerschte. En wat nu in zijn ziel opkomt, wordt onmiddellijk
bedacht en doorvoeld; het wordt niet meer overwogen, maar krijgt een directen vorm.
Omdat nu zijn werk de rechtstreeksche uiting is van zijn aanschouwing en zijn
aandoening, mag men het beschouwen als gekomen in het definitieve stadium van
zijn ontwikkeling.
Hoe verhoudt zich de kunstvorm van dit nieuwere werk tegenover dien van het
oudere? Als hoofdhoedanigheid heeft hij eveneens de stevige plasticiteit. Alleen is
deze plasticiteit van een ruimer gehalte geworden.
De nieuwe vorm is even plastisch. Minne denkt en voelt in beelden. Hij
veraanschouwelijkt zijn verbeeldingen in menschelijke organische vormen, die iets
van de hoedanigheden overnemen van het stevig anorga-
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nisch materiaal, waarin hij zich inwendig die vormen voorstelt. De individualistische
bizonderheden verdwijnen. Opsmukking eveneens. Geen plooien, schuiven of vlotten
van gewaden. Wel beweging, maar nooit een beweging, die een overgang is van de
eene houding in de andere. Gedegen rust in vaste statiek.

GEORGE MINNE: Moeder en Kind.

Doch deze plasticiteit wordt nu van een ruimeren aard. Er is nu bijgekomen: in de
eerste plaats vollere ronding en zwieriger lijn; verder een breedere en toch beheerschte
beweging in de ruimte; en ten slotte ook een synthetisch samenwerken der
veelvuldiger en rijker ondergeschikte vormen.
Er is gekomen vollere ronding en zwieriger lijn. Minne heeft het niet meer noodig
het driedimensionale aan te geven door een cubistische behandeling. De vormen
zwellen als vanzelf onder den druk van zijn teekenende of boetseerende vingeren.
En met de cubistische vormgeving verdwijnen ook alle hoekige kanten en snijdende
lijnen, verdwijnen de gerekte lichamen en knokige gewrichten in de jeugdvormen
van onvolwassenen, die Minne eerst verkoos tot dragers van zijn levensinzicht.
Er is bovendien in Minne's laatste werk gekomen gewillige en besloten beweging
in de ruimte. Zijn eerste werk lag strak besloten binnen het blok waaruit elk beeld
scheen te zijn gehouwen; slechts enkele richtingen en geringe vlakken mochten er
levensbeweging in suggereeren. Naderhand, in de arbeidersbeelden, is deze geworden
samengedrongen vitaliteit, gereed om
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GEORGE MINNE: Moeder en Kind.
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GEORGE MINNE: Jongen met de Schelp.
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naar buiten te slaan, en toch weer door den stoeren wil van den meester geklonken
tot gestyliseerde vastheid. Nu hebben de meeste beelden van Minne een neiging om
uit het centrum te geraken naar een oneindige ruimte toe, neiging die ingehouden
wordt door de algemeene beheersching van den vorm.

GEORGE MINNE: Verrijzenis.

Door deze ruimere beweging schijnt het werk van Minne dichter te komen staan
bij dit van Rodin en Meunier. Ook in het werk van deze meesters heerscht de groote
beweging. Doch bij Minne is deze beweging absoluter. Zij wekt niet, als bij Rodin
en Meunier, een atmosfeer rondom zich, waarin zij zich kan uitleven. Zij heeft haar
aanvang en haar einde in zichzelf. Zij gebeurt op een oneindigen achtergrond, zonder
uit te vloeien, besloten als zij wordt, niet meer, als in het eerste werk van Minne,
binnen de grenzen van het blok, doch binnen de denkbeeldige constructie van het
beeld zelf, zooals dit ook gebeurt in het werk van Michelangelo.
In de vormgeving van Minne's laatste werk is dan ook nog, naast deze gezondere
kracht en beweging der vormen, gekomen een veelvuldiger samenwerken van
ondergeschikte vormen gepaard aan een steeds duidelijk sprekende synthese. De
vermenigvuldiging en het contrasteeren der ondergeschikte vormen verrijkt het
algemeen uitzicht. Een diagonale lijn wordt tegengebalanceerd door de
achterwaartsche richting van het hoofd. Zoo ontstaat in de gestalte een lenig spel van
beweeglijke vormen, die samen-
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stemmen en in bedwang gehouden worden door de synthese van de algemeene
constructie van het beeld.

GEORGE MINNE: Verrijzenis.

Zoo componeert ook Michelangelo. Alweer dringt zich hier de vergelijking op
tusschen het werk van Minne en dit van den oppermachtigen uitbeelder van het
menschelijk lichaam. Mag ik deze vergelijking wagen? Waarom niet? Michelangelo
is de eenige leermeester, dien Minne erkennen kan, en al valt de vergelijking, in meer
dan een opzicht, uit ten nadeele van Minne, het is toch al beteekenisvol voor de hooge
kunstgaven van Minne dat deze vergelijking kàn ingesteld worden.
Het is waar, Minne's zielekracht is, op verre na, niet opgewassen tegen het
oerkrachtige zielegeweld, dat de vormgeving van Michelangelo's lichamen tot barstens
toe doet spannen. En het is een geluk dat Minne eerlijk genoeg is zich hierin met
Michelangelo niet te willen meten. Moest Minne geweldige muskelbewegingen
geven, moest hij figuren opbouwen, die rijk contrasteerende bewegingen onwillig
en moeizaam wringen in den band van de samengedrongen eenheid, dan bracht hij
barok epigonenwerk voort, waarvan de vormgeving niet psychisch zou gevuld zijn.
Minne geeft zich oprecht. Leven in actie zit niet in zijn werk. Het leven is er veeleer
in potentie, zooals het ligt in een starend oog. In dit later werk van Minne worden
de
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spierbundels weggewerkt door rondingen,

GEORGE MINNE: Christus bij het Laatste Avondmaal.
(Verz. Burthoul, Brussel).

en gaan de bewegingen op een zacht rhythme, dat, in zijn rustigen gang, gedragen
wordt door breede vlakken, waarop het licht met volle klaarte blijft rusten. Doch
meer dan één beeld uit Minne's laatsten tijd, en inzonderheid zijn Knielende Jongeling
met de Schelp en een van zijn Moeders met het Kind (dit met den arm vooruit binnen
den mantel), mogen, in opzicht van den rijkdom der constructieve
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vormen, wedijveren met de gecomponeerde beelden van Michelangelo.

GEORGE MINNE: Christus bij het Laatste Avondmaal.
(Verz. Burthoul, Brussel).

En ook in het opzicht van de synthese. Wat de synthese betreft, is een
bewonderenswaardige ommekeer ten goede gekomen in het werk van Minne. In zijn
eerste beeldhouwwerk was de synthese hoofdzakelijk ontstaan uit de zucht naar
abstractie en werden de lijnen en vormen afgewogen en bijna mathematisch berekend
door een speculatieven geest. Onbewust was Minne daar een voorlooper van de
cubisten en van de laatste expressionisten, die het beeldhouwwerk een blijvende
stabiliteit willen verleenen door het op te bouwen hoofdzakelijk met loodrechte en
waterpasse lijnen: dit is, met de hoofdrichtingen, waarmee de mensch, in zijn opstand
op de aarde, tegenover de dingen staat, en waarnaar hij de andere richtingen afmeet.
Uit de synthese van dit later werk blijkt weer dat Minne een zelfstandig
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kunstenaar is en dat hij alweer zijn tijd vooruit is. Deze synthese wordt nu bereikt
door de harmonie in het rhythme van de richtingen, die elkaar opwekken en elkaar
in rustige dracht ondersteunen en insluiten. Minne componeert nu bij voorkeur met
een draaiende beweging. Het hoofdrhythme rijst in diagonale richting en stijgende
buiging, en deze richting en buiging worden sterker uitgesproken in de beelden, waar
ze opgaan uit een blok, dat verticaal en horizontaal opgebouwd is. De gestalten rekken
buiten de as van hun zwaartepunt. Het is of ze wegwillen uit het vaste, uit de materie,
of ze zullen wegvlieden naar het wezenlooze. Maar door de kracht van hetzelfde
rhythme worden zij weerhouden en in den vorm gedrongen. Geen spierstelsel en
zelfs geen beenderstelsel kan aan dit beweeglijk en tevens samenhoudend rhythme
weerstaan, en wordt het noodig, dan zullen spieren en beenderen plooibaar meewenden
in het algemeen rhythme, waaraan alles onderworpen wordt: de constructieve lijnen
buigen mede, de modeleering zwelt mede, en mede golft de silhouette. Op deze wijze
is hier geheel verdwenen wat in vroeger werk nog systematisch kon lijken: de lijn
verliest haar hardheid en gaat in tragen lenigen gang; het vlakke wordt subtiel
gemodeleerd, hel hoekige wordt gerond, het kantige wordt gebogen, en waar gevaar
was tot hardheid, daar zal een doek de lichaamsvormen omhullen. Dit doek zal de
beweging dempen en gesloten houden in rondende vlakken, waarop het licht zich
met zachte schakeeringen openspreidt.

GEORGE MINNE: Pieta. (Verz. Burthoul, Brussel).

Aldus is de klare schoone synthese bekomen in de gezondere vormen, in
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de ruimere beweging, in de rijkere verscheidenheid der motieven.
Zoo staan daar dan deze gestalten, als rechtstreeksch opgerezen uit den kunstenaar,
zonder schijnbare tusschenkomst van zijn redeneering en zijn wil. Zij staan er als
om hun zelfs wille, omdat zij zoo zijn en niet anders kunnen wezen, in hoogen ernst
en rustigen eenvoud, in zuivere harmonie tusschen de saste materie en den vliedenden
geest.

GEORGE MINNE: Christus bij het Laatste Avondmaal.
(Verz. Burthoul, Brussel).

***
Deze nieuwe en waarschijnlijk blijvende stijl bij Minne is de openbaring van een
evolutie van zijn zieleleven. Het kan niet anders. Minne's taal is die van een werkelijk
plastisch kunstenaar, dus een loutere teekentaal, een symbolische taal, en bij een
oprecht kunstenaar als Minne, die zich weigerig maar toch geheel geeft, is de stijl
steeds de zuivere uiting van de zielegesteldheid. Nu wij deze zielegesteldheid uit
zijn werk willen ophalen, moeten wij aandachtig en met volle overgave toeluisteren,
en ons daarbij het woord herinneren van Herakleitos van Ephesen: ‘Een gesluierde
harmonie is beter dan een harmonie, die dadelijk onder de zinnen valt’.
De strakke werken uit de eerste periode doen ons aan als de stoffelijke verbeelding
van den nood van een ziel, die beangst slaat vóór het leven, dat haar te machtig is,
van een ziel, die bukt onder een onverbiddelijke macht of zich afmartelt in de askese.
Deze gestalten worden in vasten vorm opgesloten door den straffen kunstwil van
den artist. Doch, spreekt uit hen zelf wel een wil? Zijn zij vrij zich te bewegen? Hun
twijfel en hun angst verlamt hen. Zij dragen met gelatenheid wat zij gewaar worden
als het noodlot. Zelfs de ranke figuur van den Reliekdrager zou niet bij machte wezen
de spieren te spannen en zich te rechten. Ook hij buigt het hoofd en staart de verten
in: minder uit
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eerbied voor het bovennatuurlijke dat hij draagt, dan uit gelatenheid onder den druk
van een macht, die hij niet bevroeden kan.

GEORGE MINNE: Christus zijn Kruis dragend.
(Verz. Burthoul, Brussel).

Zoo ligt ook de kracht van den gespierden arbeider uit de tweede periode
vastgeklonken in de ingehoudenheid van het verstokt verlangen tot rust, en
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zelfs als hij de armen vooruitsteekt doet hij het met een gebaar, dat nooit tot de
werkelijke daad zal overgaan. Ook over zulke realistisch geziene beelden weegt de
druk van den twijfel en van den angst voor het leven.

GEORGE MINNE: Pieta.
(Verz. Burthoul, Brussel).

Wij hebben gezien wat een ruimere en gesmijdiger vormgeving gekomen is in
Minne's verbeeldingen uit de laatste tien jaar. In dit opzicht zijn belangwekkende
vergelijkingen te maken. Twee motieven, reeds vroeger behandeld, het een dertig
en het ander twintig jaar geleden, heeft Minne nu opnieuw
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uitgebeeld: de Knielende Jongeling en de Baadster. De oudere vormen vertoonen,
in hun vormhardheid, een onrustige verwikkeling van licht- en schaduwvlekken, en
een magerheid, die aanleiding geeft tot hardheid in de gewrichten. De nieuwere
vormen zwellen van gezondheid, bewegen lenig, zijn rijker gecomponeerd. Als de
Knielende Jongeling nog het hoofd buigt, dan doet hij het niet meer uit laffe
gelatenheid, maar uit vrije deemoedigheid.

GEORGE MINNE: Christus bij het Laatste Avondmaal.

Ook de beelden van de serie Moeder met het Kind en Verrijzenis uit den laatsten
tijd, hebben alle stijfheid en alle hardheid verloren. Het zijn stevig staande figuren
of stijgende gestalten met opene gelaten, en over hun breede buigende vlakken straalt
een olympische, lichtende klaarheid.
Deze nieuwe visie is die van een ruimer geworden zielestaat. Alleen nog
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de zachte bewogenheid, die bij poozen te merken is in deze nieuwe beelden, spreekt
van het stil nadeinen van een uitgewoeden storm, van vage herinnering aan
doorgestane onrust. De meer ronde vorm is de uitdrukking van een blijdere
levensopvatting. De opene klaarheid, die uit de opvatting en compositie der beelden
opwelt, is de weerkaatsing van een psychische bezonkenheid en van een zachte
wijsheid als die van een grijsaard, wiens gemoedsstrevingen tot evenwicht kwamen
en die geleerd heeft het leven te beheerschen in rustige aanschouwing.

GEORGE MINNE: O.L. Vrouw Boodschap.
(Verz. Burthoul, Brussel).

Wat wij vernemen omtrent de evolutie, die de mensch Minne heeft doorgemaakt,
is in zuiveren samenklank met wat wij uit zijn werk zelf kunnen ophalen.
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GEORGE MINNE: De H. Maagd met Christuskind en St. Jan.

Er is verdieping en verruiming gekomen in Minne. Het leven, dat hem vroeger
reeds sterk aangreep en hem niet bestand vond, heeft hem opnieuw en krachtig
geschokt tijdens den wereldoorlog. Deze joeg hem in ballingschap en in de
vereenzaming, waar hij het menschenwee doorvoelde en hij den angst te verduren
had om het lot van dierbaren, die in aanhoudend doodsgevaar verkeerden. De
honderden teekeningen uit dien tijd zijn de vormgeworden uitdrukking van dit lijden.
Naderhand is in Minne's zieleleven de klaarte gekomen, die zich openbaart in zijn
nieuw beeldhouwwerk, dat slechts sedert 1920 dagteekent.
Hij is het leven blijder en schooner gaan aanvoelen, nu hij bijna kom-
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merloos leeft in de opene natuur, als een aartsvader omringd door den opgewekten
krans van kinderen en kleinkinderen. Hij geniet van het innerlijk leven van zijn ziel,
die geen vlammen slaat, maar een doordringende warmte verspreidt van liefdevolle
schoonheid. Hij voelt zich nu gekomen tot de kalme zekerheid van den volwassen
man en artist. Het scheppen, dat hem vroeger een pijnlijk gebeuren was, is hem nu
een vreugde geworden: hij heeft slechts zijn ziel te laten opleven in vormen.

GEORGE MINNE: Christus bij het Laatste Avondmaal (Verz. Burthoul, Brussel).
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GEORGE MINNE: Pieta.

En ook zijn meest intieme verstands- en gevoelsleven is nu tot evenwicht gekomen
en verpuurd. De weinigen, die Minne kennen, weten dat in deze laatste periode
Minne's godsdienstig gevoelsleven zich verruimd en tevens verinnigd heeft. Het is
zich gaan ontwikkelen naar de gezonde mystiek, die, zonder zich geheel los te maken
van het lichamelijke, het geheele menschelijk wezen - lichaam en ziel - wil doen
opgaan tot de Godheid. Zulk een mystiek moet een plastieker als Minne leiden tot
het visionnair gewaarworden van de gedachten en de gevoelens. Zij brengt hem niet
noodzakelijk naar een gespannen zelfkastijding, welke tot uitputting geraakt, doch
naar het in bedwang houden van het vleesch, en het overheerschen van den geest op
het lichaam, van de aandoening op de redeneering, van den droom op de
werkelijkheid.
Deze gezonde mystiek is het die den beeldhouwer Minne gered heeft uit de
verdorring, waartegen hij reeds eenmaal was ingegaan door het hardnekkig
bestudeeren van de natuur. Het is dezelfde mystiek als die van de XIIIe-eeuwsche
gothische beeldhouwkunst en die van de XVIe-eeuwsche mystische schrijvers: de
mystiek, die bij haar streven naar omhoog, haar levenskracht blijft putten in de
realiteit.
Aldus wordt begrijpelijk de paradoxale aanwezigheid, in dit latere werk, van een
volbloedige Baadster tusschen een reeks Madonna-beelden: schoone lichamelijkheid,
beschouwd met kuische oogen als een edel werk van een liefhebbenden God en
behandeld zonder nadrukkelijke materialiteit.
Van zijn mystiek blijft de schoonste schepping zijn borstbeeldje van
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Theresia van het Kindje Jezus, de jonge vrouw die steeds den gezonden lust van het
kinderlijk gemoed bleef bewaren. Minne laat ze vlak vooruit kijken, bouwt het kopje
frontaal op, en weet hier met de volle zachte modeleering en de stille geslotenheid
van den vorm ook het hechtste uit te spreken, dat nu vrijelijk in hem opleeft: zijn
gezonde spiritualiteit.

GEORGE MINNE: H. Maagd en Kind.
(Verz. Burthoul, Brussel.

II. - De teekeningen
Nu wij de definitieve beeldhouwstukken uit de laatste jaren hebben leeren begrijpen,
zullen wij beter doordringen in den kunstvorm en de beteekenis van het overvloedig
teekenwerk van de laatste tien jaar. Hoewel dit werk niet uit schetsen bestaat maar
uit volledige, verzorgde teekeningen en dus een beteekenis op zichzelf heeft, blijkt
het toch grootendeels de voordroom te zijn geweest van het in bestendigen vorm
verstevigd beeldhouwwerk.
Wij zullen nu ook beter vatten waarom Minne zich tot het teekenen beperkte, al
den tijd, waarin zijn evolutie zich voltrok. De wisselende en vlottende droomwereld
van zijn gedachten en aandoeningen kon zich niet rechtstreekscher uiten dan in den
kunstvorm van het teekenen. Behalve de muziek, is geen kunstmiddel beter geëigend
tot het weergeven van de zielezichten: met wat zwart op wit schept men vormen,
waaraan men de tilbaarheid van het grofwerkelijke kan ontnemen; vormen, die hun
zwaartekracht verliezen en willen gaan zweven of verzwinden. En bij de askese van
den

Onze Kunst. Jaargang 22

20
geest passen deze symphonieën in het grijze evengoed als de slepende koorzangen
van monniken.
Wij zullen nu ook begrijpen waarom hij teekende op alles wat hem onder de hand
was: gekalkte muur, papier van allen aard, gezaagde boomplank; hij teekende daarop
omdat het hem een nood was, omdat hij niet kon weerstaan aan den aandrang om
zich te uiten.
Toen Minne in 1915 opnieuw begon te teekenen, had hij reeds zulk een
meesterschap over den vorm verworven, dat droomen en uitvoeren één was. Hij
leefde nu tien jaar lang zijn zieleleven uit in teekeningen, en met seriën van honderden
ontstonden steeds gewijzigde uitbeeldingen van een gering aantal motieven.
Men kon meenen dat de kunstenaar-beeldhouwer er zijn plastische visie zou bij
inschieten, als hij jarenlang zijn droomen ging overbrengen niet meer in het
driedimensionale, maar in het tweedimensionale. Zijn teekenwijze was vroeger
illustratief met een ruimen zin voor het rhythmeeren van de enkele lijnen. Zou ze nu
niet overloopen naar het schilderachtige? Of zou zij niet, onder den invloed van den
esthetischen droom, vervagen in het onwezenlijke? Geen vrees. Minne is daartoe al
te plastisch aangelegd. Zijn teekening wordt niet schilderachtig: zij lost nooit den
vasten vorm op in een gewirwar van lijnen noch in een overvloeien van den
hoofdvorm in de omringende atmosfeer. Zij wordt zelfs zoo weinig schilderachtig
dat zij geen rekenschap houdt met het wisselend lichtspel. Zij blijft op voldoende
wijze de voornaamste bestanddeelen van den hoofdvorm verstoffelijken.
Er zijn echter onder deze teekeningen enkele, waarin Minne den vlottenden vorm
van het eerste zielezicht schuchter en onvast neerlegt. Het is als wou het beeld geen
duidelijken vorm vatten. Wanneer men deze teekeningen op hun plaats denkt in de
reeks van het motief, waartoe ze behooren, dan kan men vaststellen dat in volgende
teekeningen het beeld algauw plastischen vorm krijgt. Dra wordt het geïsoleerd van
de omgeving door een vaste omlijning, die het scherp opheft van den achtergrond.
En hoe langer hoe meer begint de teekening de gestalte constructief op te bouwen.
Al het pittoreske en bijkomstige verdwijnt. De gebaren slinken. De figuur als geheel
blijft alleen van belang.
Geen streepjes, die de teekening doorzichtig maken. De geheele vorm van de
enkelvoudige figuur of de twee-persoons-groep wordt met grijstonige modeleering
gevuld, die de ronding en volte van de massa juist genoegzaam materieel maken.
Slechts weinige en alleen constructieve lijnen ondersteunen de massa, de groote lijn
van de silhouette omvat het geheel stevig en vast.
Zoo zien wij hier in de teekeningen dezelfde vormgeving tot stand ko-
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men, als zij naderhand zal toegepast worden in bestendiger beeldhouwwerk. Eveneens
in de teekeningen, de gesloten synthese bij de bescheiden verscheidenheid van den
inwendigen vorm. En ook hier helpt het breede rhythme, dat alle hardheid lenig
maakt en mee doet buigen, tot de synthese. Het gaat over in de lange lijnen van
gebaren en kleederen, het gaat over in de modeleering, die verzacht tot subtiele
modulaties of zwelt tot zware spanningen. Meermalen is het of de gestalten los willen
van den materiëelen vorm. Maar aldra wordt de lijnenvervloeiïng en ook de spanning
der modeleering tegengehouden door het algemeen rhythme in de silhouette, die ze
besloten houdt in ellipsvorm of driehoeksvorm, en rekt onder de volte der golvende
massa, doch nooit doorbreekt.
Zoo wordt, ook in de teekeningen van Minne, de strijd tusschen vliedenden droom
en materie, geest en werkelijkheid, openbaring en teruggehoudenheid. opgelost in
zuivere harmonie.
Waarvan spreken deze verbeeldingsgestalten, plastisch genoeg van vorm, doch
zonder tilbaarheid, zwevend dikwijls in ruimten waar onze wetten van de
zwaartekracht niet gelden? Zij spreken niet; zij fluisteren van zijn intiemste zieleleven:
van zijn lijden, zijn vreezen, zijn gelooven en vertrouwen, van zijn zwakheden, zijn
geheimzinnige aandoeningen en zijn jubelingen. Tot symbolen van zijn
zieleaandoeningen wendt de kustenaar eeuwenoude godsdienstige motieven aan: de
Moeder met het kleine Kind, de Moeder haar doode Kind beweenend, den Christus
van het Laatste Avondmaal, den Christus aan het kruis, den Christus opstaande uit
den dood. Het zijn motieven van zulk een beteekenis en zóó opgevat, dat ze, hoewel
godsdienstig, eenieder treffen moeten, omdat Minne erin legt niet alleen wat een
geloovige erbij kan gewaar worden, maar ook wat elkeen in zich gewaar wordt in
zijn diepste oogenblikken, als hij in aanraking komt met het oneindige. Zoo blijft de
godsdienstige kunst van Minne een algemeen menschelijke kunst.
Het meest menschelijke gevoel ligt aan alle teekeningen ten grondslag: de liefde.
De liefde wordt hier uitgesproken in haar diepsten menschelijken vorm: die van de
moeder voor het kind, en in haar hoogsten vorm: die van een God voor den mensch.
De eerste reeks teekeningen is, tijdens den oorlog, in de eenzaamheid der
ballingschap in Wales, ontstaan uit eigen angst om drie zonen te velde, uit innig
mede-lijden met de anderen, met zijn volk, met de volkeren. Die angst en dat
medelijden zijn zich gaan uiten in symbolen van de moederliefde, waarvan Minne
het levende voorbeeld bij zich had. toen hij zijn geliefde vrouw zag lijden om het
gevaar, waarin haar kinderen verkeerden.
Gehallucineerde droomen zweven hem door de verbeelding: droomen,
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vol verschrikking en wanhopigen angst, droomen, zwaar van lijden en overgave.
Moeders slaan op de vlucht voor het dreigend gevaar, of rukken door het gevaar
heen, en heffen met woest gebaar hun kind erboven uit. Andere kijken met
wijdgesperde oogen naar het gevaar uit, dat zij bevroeden en nog niet zien; zij liggen,
loopen, zweven en hun heele lichaam is één vlam van liefde. Weer andere buigen
zich over hun schat, staren klagelijk vooruit en beluisteren het mysterie der toekomst,
hurken neer en drukken hun kind tegen zich aan met zulk een innigheid alsof zij het
in zich weer wouden opnemen.
In een onuitputtelijke veelzijdigheid rijzen de droom-gezichten voor Minne's
verbeelding op. Zij zijn vol geheimenissen en zonderlingheden, komend uit de diepten
even maar aan de oppervlakte van zijn bewustzijn; dikwijls zweven en verdwijnen
zij, alleen een onvoldragen beeld achterlatend. Maar als Minne deze beelden tracht
aan te houden en met de rijke krachten van zijn verbeelding wil uitdiepen en omlijsten,
dan worden zij vaster van vorm, zuiverder van ziening, en dan ook worden zij
doordrongen door zijn spiritualistischen geest. Zoo zijn de beste Moeders met het
Kind van Minne meest alle duidelijke voorstellingen van de H. Maagd. In deze
voorstellingen komt er berusting en bezonkenheid, komt er uitstraling van de teerste
weelde. Toen hij ze maakte, doorproefde de kunstenaar de zoete liefde, welke hij
naast zich zag openbloeien in een geliefde dochter, die vrouw en moeder werd. En
een van de beste teekeningen van dezen tijd, de groote Maria, die ten hemel vaart,
nu in de collectie van M. Burthoul te Brussel, is een loutere verpuring van de
materialiteit opgaande in de godsaanschouwing.
Het thema verder ontwikkelend, komt de kunstenaar, van 1920 af, tot de meest
tragische uitbeelding van de moederliefde in het motief van de Moeder haar doode
Kind beweenend. Hoe gaat de vorm hier samen met het gevoel! Traagzaam golvende
klaaglijnen worden lang gerekt en lossen zich op in het toonlooze grijze. Het lijk is
niet leelijk; het draagt den glans van de majesteit van den dood. De moeder schreeuwt
haar wanhoop niet uit en kent slechts eerbiedvolle treurnis, stille overgave en een
steeds sterker wordende neiging om één te worden met haar doode kind. Hier komt
de conceptie in aanraking met die van de middeleeuwsche Pietà, die eveneens het
samenlijden van Maria met Jezus uitdrukte door een paralleliteit tusschen het lichaam
van de Moeder en het Kind. De mantel van de Moeder, die hier dient tot lijkkleed
van haar Zoon, is daarbij een zichtbaar bindend middel. Doch een nog meer bindend
middel is het suggestieve gevoel van liefde, dat uitgesproken wordt in de houding,
de gebaren en het gelaat van de moeder. Het hoogst stijgt de uitdrukking van dit
gevoel in die teekeningen, waar de moederliefde
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zich als 't ware geheel oplost in de nawerkende liefde van den almachtigen Zoon.
die de Moeder doordringt, haar lichaam subtiel maakt en met zich meevoert in het
ijle - naar het blijvend, bovennatuurlijk geluk.
In de laatste twee jaar is, in het bevredigd gemoed van den kunstenaar, gaan groeien
het levende beeld van den God-Mensch, die zich uit loutere liefde geeft aan het
menschdom - in het lijden, in den dood en in de Eucharistie. Ook hier ligt nog steeds
tot grondslag het algemeen menschelijke: het ruime gevoel van de overgave in liefde,
gesublimeerd hier tot de hoogste expressie. Het is de Verlosser, die het zware
lijdenskruis opneemt en in deemoed aanvaardt. Hij bezwijkt er niet onder, wordt er
niet onder vernietigd. Zijn liefde maakt hem sterk en, waar anderen het menschelijke
in den Christus geheel laten ontworden, daar houdt Minne dezen recht en laat hem
het kruis met teere vingeren aanstreelen; een trek. die kon gevonden zijn door onze
mystiekers der XIVe eeuw: het is de liefde tot de opoffering, om wille van het doel
van de opoffering.
Een zuivere overgave in de liefde straalt uit de teekeningen van den Christus aan
het kruis. Hier hangt hij, die ter dood gebracht werd omdat hij te veel had bemind.
Neen, hij hangt niet: alle materie verdwijnt hier: geen calvarie, geen kruis haast, en
het lichaam van Christus wordt opgenomen en haast geimmaterialiseerd in het
glorierijke licht, dat den overwinnaar op den dood reeds omstraalt. ‘Waar is uw
prikkel, o dood?’ Uitgeweende oogen staren den dood aan zonder angst; door gesloten
oogleden brandt het licht der liefde; ofwel wordt, een spanning van het geheele
lichaam door den blik heen uitgestraald naar den Hemelschen Vader: een laatste
smeeken om genade voor hen, die bemind werden tot den dood, voor hen zelfs die
hem martelden.
Nog verder geraakte Minne in het uitbeelden van de liefde, als hij het motief van
het Laatste Avondmaal ontwikkelde en den Christus voorstelde in de opperste daad
van liefde, die denkbaar is: het opperwezen, oorsprong van alle bestaan en alle leven,
dat zichzelf, uit loutere liefde, vervormt om zich op de meest innige wijze te
vereenigen met de natuur van den mensch, dien het redden wil tot zich. Bij het
uitdrukken van zulk diepzinnig mysterie, moest alle materialiteit bijna geheel
verzwinden. En in den loop van de ontwikkeling der teekeningen, aan dit motief
gewijd, zien wij het lichaam van Christus verengen; de schouders loopen samen, het
hoofd wordt niet vast geconstrueerd, de oogen hebben slechts vage glansen: het
geheele wezen van Christus dringt zich samen tot het overgaan in de gedaanten van
brood en wijn. Laten wij hier geen vergelijkingen instellen: laten wij alleen maar
vragen of men uit al de christelijke eeuwen één voorstelling kan ophalen,
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waar zoo juist, zoo echt en zoo diep - ik overweeg de beteekenis van elk woord - het
hoofdmoment van het laatste avondmaal is weergegeven. Hier geen van die historische
of natuurgetrouwe voorstellingen van de gebeurtenis Evenmin een interpretatie van
dezen of genen tekst uit het evangelische verhaal. Alleen het eigenlijke, het
essentiëele: de instelling van de Eucharistie, en dit op de meest absolute en toch
plastische wijze.
Als Minne daartoe gekomen was, kon hij, zonder aarzelen, zich wagen aan het
voorstellen van den Christus gloriëerend in de verrijzenis. Het is de Paaschvreugde.
De materie is veroverd. Uit den dood rijst het leven. Uit de duisternissen stijgt het
licht. De schaduwen blijven hangen onder de rijzende lichtfiguur van de bijna
stoffelooze Christusfiguur, die in het ijle heenglijdt naar de opperste klaarte.
***
Aldus, door den plastischen vorm alleen, zonder tendenz en zonder nevenbedoelingen,
zonder ‘literatuur’, zelfs dikwijls onbewust, spreekt de pijnlijk gesloten ziel van
Minne zich uit. Eens zei de kunstenaar mij een woord, dat een klare openbaring is
tot het begrijpen van zijn kunst, en hoofdzakelijk van zijn teekenwerk: ‘Mijn teekenen
is voor mij bidden...’ Wanneer bidden is: een wegrukken van den geest uit het
stoffelijke, een zich vereenigen met het bovennatuurlijke, dan mogen de teekeningen
van Minne gelden als verheven gebeden van een kunstenaar, die met de droomoogen
van kinderlijke naïviteit staart naar het mysterie van de gedachten en aandoeningen
in zijn opstrevende ziel. Minne is volstrekt niet een dorre ‘intellectueel’: hij is mensch
met de menschen en weet zich zelfs buitengewoon verscheiden en verwikkeld mensch.
Hij schroomt voor wat hij in zich gewaar wordt, wou het gedoken houden, maar,
lyricus als hij toch is in zijn diepste wezen, voelt hij den nood zijn verborgenheden
uit te drukken. Dit doet hij in symbolen, die als teere psychische weefsels zijn, zoo
teer dat de grove handen der redeneerende kritiek hun schering en inslag niet natasten
kunnen en dat de wijsgeerige blik hun samenstelling niet kan doorkijken. Wij voelen
ze eer aan met de fijnste intuitie van ons geestelijk wezen.
De vraag zal gesteld worden: kan het werk van een rustig beschouwende ziel, die
leeft in een vreedzame atmosfeer van innig geloof, wel groote, algemeen-menschelijke
kunst zijn? Mijn antwoord is: zeer zeker. Niet in het woelige van de golven ligt de
grootheid van den oceaan. Wel in de diepten, die men er in vermoedt. Deze kunst is
er een van hooge geestelijke dracht: de geest doordringt er de materie, en de materie
wordt er in vergeestelijkt. Het is kunst van hen en voor hen, die zich kunnen
terugtrekken uit
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het rumoer, kunst die diepten opent, waarvoor wij huiveren, en die ons in aanvoeling
brengt met het mysterie van het eeuwige.
Een andere vraag is: deze transcendentale, symbolische kunst van Minne, mag zij
wel heeten een kunst van onzen tijd en voor onzen tijd? Het is waar dat deze kunst
los is van elke volksziel. Dit is haar grootheid. Maar ik geloof niet dat de kunst van
dezen eenling komt te staan buiten het algemeen streven van den tijdgeest. Een
werkelijk artist leeft nooit buiten de gemeenschap van zijn tijd om. Ook al wenscht
hij geen kennis te nemen van de ideeën en de gevoelens, op wier stroomingen de
tijdgeest wordt gedragen, zelfs dan nog ontsnapt hij niet aan het rhythme, dat door
de menschheid gaat, en de kunstgeschiedenis is daar om te bewijzen, dat de
hoogstaande artisten het heelal steeds beschouwd hebben van uit denzelfden
gezichtshoek als de denkers van hun tijd. Wij kunnen het alweer bij Minne vaststellen.
Zijn kunst bevat het hoofdzakelijkste van wat roert in de zielen der besten van onzen
tijd. De schokkende gebeurtenissen, die ons geslacht pijnlijk aan het doorworstelen
is, doen de besten grijpen naar blijvende waarden en brengen zelfs de massa ertoe
uit te kijken naar verre en nieuwe horizonnen. Men heeft er genoeg van, al zijn
aandoeningen te laten uitgaan van het zicht- en tastbare of het er mee in verband te
brengen. Men keert zich af van het grof-materieele, men heeft nood aan bespiegeling
en vergeestelijking, men keert zich naar binnen en zoekt houvast in de metaphysische
wijsbegeerte. Met pijnlijk verlangen ziet men uit naar een vernieuwd geloof in stevige
waarheid, en men is bevangen met de hoop in het communiceeren met het
bovennatuurlijke.
Dit is de nieuwe mystiek, die onzen tijd aangegrepen heeft, een mystiek van
hetzelfde gehalte als die, welke de middeleeuwen hebben aangegrepen na de anarchie
van het feudalisme en welke ze bracht tot het scheppen van schoone kunst. Deze
mystiek schijnt zich met versnellend tempo te ontwikkelen in de jeugd vooral. Zij
wordt echter - zooals dit steeds het geval is - al lang voorgevoeld door de werkelijke
artisten, de onbewuste zieners.
George Minne's werk wijst den weg voor de kunst van de vernieuwde tijden. Het
heeft haar problema's reeds geformuleerd in oprechtheid en eenvoud.
LEO VAN PUYVELDE.
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Eenige bijzonderheden over beeldhouwers-ateliers in het Luikerland(1)
HET Luikerland heeft niet veel geteekende werken van vroegere beeldhouwers
bewaard. Men zou ze gemakkelijk kunnen opsommen. En wanneer het gebeurt, dat
een beeld met den naam van den beeldhouwer gevonden wordt, weet men gewoonlijk
niets van dezen laatste af.
Daniel Mauchius, die rond 1530 zijn naam beitelde op de zeer bevallige Maagd
van Dalhem, gemaakt in opdracht van den humanistischen monnik Berselius, blijft
ons verder heelemaal onbekend. Waar heeft hij geleefd? De Heer Ceyssens pr., die
het beeldje bestudeerd heeft en de identiteit van den vroegeren bezitter heeft
vastgesteld(2), heeft zichzelf afgevraagd, of het niet afkomstig is uit een Brabantsch
werkhuis. Ik zie echter geen enkel werk in de Brabantsche sculptuur, dat doet denken
aan de teedere zachtheid van deze Maagd, of aan haar tenger en bekoorlijk uiterlijk
en haar liefelijk manierisme. Ik denk veeleer, dat Daniel Mauchius afkomstig was
uit het Vlaamsch gedeelte van het Prinsbisdom. Zijn Maagd was er in elk geval
gekend, want ik heb er een kopij van ontdekt op den gevel van het gemeentehuis van
Looz (Limburg), kopij, welke echter logger is en uit een latere periode dagteekent
(einde van de XVIe of begin van de xviie eeuw).
Van een ander beeldhouwer weten we al even weinig: Jan van Weert of Weerd,
waarschijnlijk geboren in een dorp van dien naam, ‘stadje van het graafschap Looz
of Hoorn afgestaan aan het Bisdom Luik’, zooals Albry zegt(3). In 1905, heeft Jules
Helbig een kop van Johannes den Dooper in

(1) De stof van deze verhandeling is ontleend aan een studie over de sculptuur van de xiie tot
de xviie eeuw in het Maasland.
(2) De studie van den H. Ceyssens, pastoor te Dalhem, is nog niet uitgegeven. Hij was zoo
vriendelijk ons zijn handschrift mee te deelen.
(3) LOUIS ABRY. Les Hommes illustres de la Nation liégeoise. Blz. 47. Er is ook een Weert in
Gelderland, waar een zeer mooie gesneden Kruisweg bewaard wordt. Maar is er geen de
minste overeenkomst tusschen den stijl van Jan van Weert en dien van den Kruisweg; langs
een anderen kant schijnt het ons duidelijk, dat er meer overeenkomst is tusschen zijn werken
en die van de werkhuizen van Hasselt en Sint-Truiden.
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disco gepubliceerd, welke den naam van dezen beeldhouwer en het jaartal 1508
droeg(1). Het is een relikwie-kop, die toebehoorde aan het oude Genootschap voor
hulp aan de Armen en de Gevangenen. gesticht te Luik in 1624 door den prinsbisschop
Ferdinand van Beieren, en die op dit oogenblik het eigendom is van de Godshuizen
van Luik. Die kop verraadt verzorgd werk en zwierigen stijl en hij blijft expressief
en verheven, ondanks een te zorgvuldige uitvoering en een ietwat gekunstelde
uitdrukking.

JAN VAN WEERT: H. Johannes de Dooper (l508).
(Eigendom der Godshuizen van Luik).

Men kent de talrijke koppen van Johannes den Dooper, in albast gekapt, uit de
Engelsche werkhuizen van de XVe en de XVIe eeuw. Over 't algemeen missen ze alle
waarheid en zijn ze zeer conventioneel. Wanneer we echter aannemen, dat er realisme
mee gemoeid was, bij de voorstelling van een afgesneden hoofd, dan zijn fouten in
den smaak en weerzinwekkende details al even moeilijk te vermijden als de ware
ontroering te vinden en uit te drukken. Nochtans is er in dit zeer bijzonder genre, een
werk dat, zoo het geen meesterwerk is, toch een wonderlijke volmaaktheid en
uitdrukking bezit: het hoofd van den H. Paulus, door Juan Alonso Villabrile y Rose,
dat bewaard wordt in het Museum van Valladolid. Een hoofd met ingelegde oogen,
een geopenden mond met zichtbare tanden en een tong, die vochtig schijnt, een breed
voorhoofd, een langen baard waarin gestold bloed kleeft en rond den hals, groote
roode klonters. Het is gruwelijk, het is ontzettend; en hoezeer men zich ook kant
tegen een kunst, die een te groote liefde voor de kleur toont en te weinig haar grenzen
in acht neemt, toch wordt men er door aan-

(1) JULES HELBIG: Les Insignes de la Compagnie de Charité pour les secours mix pauvres et
mix prisonniers, à Liége. (Revue de l'art chrétien, 3e Série, tome I, 1905, bl. 289-293, pl.
VI).
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getrokken en getroffen door de welsprekendheid van dit buitengewone werk.

APOSTELBEELDEN aan het Noordportaal der Lieve-Vrouwe-kerk te Tongeren (1532).

Dit van Jan van Weert is veel bezadigder in de uitdrukking, maar het ontbreekt
hem niet aan kracht. In zijn geheel, is het een mooi brok beeldhouwwerk, waarvan
de maker al onze aandacht verdient. De catalogus van de tentoonstelling van de kunst
in het Maasland te Parijs (1924) kent hem een tamelijk aanzienlijken invloed toe in
Limburg en vermeldt een relikwie-borstbeeld van Sint-Bartholomeus (Bisschoppelijk
Museum van Luik), een aantal beeldhouwwerken uit Neeroeteren en den H. Petrus
van Eelen (Limburg) als onder zijn ingeving ontstaan.
Ik geloof niet, dat Jan van Weert zulk een voornamen rol heeft gespeeld; bovendien
ben ik er in geslaagd het bestaan te bewijzen van verschillende zeer belangrijke
ateliers in dat gedeelte van het Prinsbisdom, dat het huidige Belgisch Limburg vormt
en Jan van Weert, moet wel gehecht zijn geweest aan een van deze, welke bloeiden
van af het einde der XVe eeuw. Verschillende reproducties van dit werkhuis bleven
bewaard, maar vooraleer ze te onderzoeken, wil ik wijzen op een ander werk van
Jan van Weert, dat zijn naam en het jaartal 1509 draagt. Ik bedoel het houten beeld
van de H. Odilia(1). Hier ontdekt men realistische strekkingen in den ietwat zwaren
stijl, waarin niet de zenuwachtige zwier van den Johannes den Dooper weer te vinden
is. Een mooi beeld is het nochtans, omdat het aangezicht met zijn

(1) Dank zij de bereidwilligheid van den H. Collard-Bovy te Hrussel, den eigenaar, kon het hier
gereproduceerd worden.
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te breede wangen fijne, z a c h t gemodeleerde trekken vertoont, omdat het stevig en
slank is en omdat de heilige een zeer mooi kleed draagt, een kleed als van een
sprookjesprinses, met split- en pofmouwen, een spannend keurs, een wijden rok,
waarop kettingen en juweelen liggen en, op het hoofddeksel uit platte banden, een
must je versierd m e t g o u d -smeedwerk en een groote kroon. Hel op den rug
geknoopte haar, rust in een golvende massa op den rechterschouder. De heilige,
welke kwalen geneest, is afgebeeld met gezwollen, nauwelijks geopende oogleden.
In de linkerhand houdt zij haar getijdenboek vast tusschen een plooi van haar mantel
en in de rechterhand, die afgebroken is, hield zij waarschijnlijk, den palmtak van de
martelaren. Aan haar voeten staat een soort urn, waaruit een phylacterium opstijgt
en waarop men later een bezweringsformule heeft geschilderd. Den naam en den
datum vindt men op het voorste gedeelte van het voetstuk.

H. MAAGD in een nis van het stadhuis te Looz.
Einde XVIe of begin XVIIe eeuw.

Valt het voor den Johannes den Dooper moeilijk andere werken te vinden, die er
mee verwant zijn, dan is zulks het geval niet voor de H. Odilia. Hier hebben we een
heele figuur, met haar eigen gang, haar proporties, haar gelaatsuitdrukking, haar
kleeding en de bijzondere behandeling van de stoffen, waaruit deze werd gemaakt.
Dit alles kan tot basis van vergelijkingen dienen en dit beeld laat ons toe met meer
juistheid aan Jan van Weert zijn plaats toe te kennen. Zij laten toe de weerkaatsing
van zijn kunst met grooter zekerheid na te gaan in werken van zijn tijdgenooten en
ik aarzel niet zijn hand te herkennen in het beeld van de H. Barbara in het
Bisschoppelijk
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Museum te Luik. Deze bewering wordt gestaafd en verklaard door het karakter van
het gelaat met bolle wangen en fijne trekken, het zware hoofddeksel, de proporties
van het lichaam (lange beenen, kort bovenlijf). de stevige houding, de vouwen van
den rok in diepe en stroeve zig-zags, den groven schoen, die van onder het kleed
komt kijken, de eenvoudige en rechte plooien van het onderkleed en vooral door het
samengaan van rijkdom, van logheid en burgerlijke sierlijkheid, welke eveneens de
H. Odilia kenmerken. Deze gemoedelijke en rustige stijl voert ons ver weg van het
tragische gevoel, dat het pijnlijke aangezicht van den H. Johannes uitdrukt. Die kop
was het eenige document, dat men tot nog toe bestudeerde in de kunst van dezen
beeldsnijder uit hel oude graafschap Looz.

H. BARBARA:
Eerste derde der XVIe eeuw.
Bisschoppelijk Museum te Luik).

Waar heeft Jan van Weert zijn vak geleerd? Waarschijnlijk te Hasselt, want daar
vindt men een aantal werken, waarmee de zijne zichtbaar verwant zijn en waarvan
er nochtans enkele behooren tot een minder ontwikkelde kunst dan de zijne. We
zullen niet spreken van de kleine Pieta van de kerk der Minorieten, die dagteekent
uit de tweede helft van de XVIe eeuw, maar de groep werken die we bedoelen, bestaat
uit de talrijke beelden van de Saint-Quentin kerk en voornamelijk die van den H.
Stephanus, de H. Barbara, den H. Leonard. de H. Catharina, de H. Lucia, de H.
Margareta (?) en den H. Cornelis. Deze werden op het einde der XVe en in het eerste
kwart van de XVIe eeuw gemaakt. Zij vertoonen onder elkaar eigenaardige
gelijkenissen en men kan ze zonder moeite rangschikken naar den vorm en het uitzicht
hunner oogen en naar het type van hun gelaat. Een onloochenbare klaarblijkelijkheid
spreekt uit het verband tusschen die verschillende elementen. De H. Barbara en de
H. Stephanus hebben dezelfde neergeslagen bijna gesloten oogleden en oogen, die
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Leonard hebben denzelfden aarzelenden en vermoeiden blik. De H. Margareta en de
H. Lucia hebben geknepen oogen, denzelfden neus, denzelfden mond(1). Het beeld
van den H. Cornelis, dat het schoonste is, kan vergeleken worden bij de Pieta in
dezelfde kerk en er schijnt zelfs overeenkomst van stijl te zijn met het
relikwie-borstbeeld van den H. Bartholomeus (dat we reeds vermeld hebben),
afkomstig uit het klooster der Beggaarden te Zepperen (tusschen Hasselt en
Sint-Truiden) en dat bewaard wordt in het Bisschoppelijk Museum te Luik. Het beeld
is eenvoudiger en expressiever dan het borstbeeld, waarvan het haar en de baard te
zorgvuldig bewerkt en te hevig gekroesd zijn; zij missen de sierlijkheid der lange,
losse en lenige vlechten, die hun krullen rond den H. Johannes in disco slingeren.
Nochtans zijn de trekken van dezen H. Bartholomeus breed geteekend, waardoor hij
zekere gelijkenis vertoont met den H. Cornelis van Hasselt: de oogen hebben bijna
denzelfden vorm, het bovenste ooglid recht, het onderste daarentegen diep uitgehold;
ook hetzelfde type van neus: lang, recht en betrekkelijk grof; dezelfde lijnen in den
mond. Misschien zijn de twee werken van verschillende artisten, maar die toch
behoorden tot hetzelfde midden, tot dezelfde school.

APOSTELBEELD (?). Steen. Eerste derde der XVIe eeuw. Gevonden in de puinen van het oude slot der
Tempeliers te Villers-le-Temple.
(Oudheidk. Museum te Luik).

Nog dichter bij het beeld van den H. Cornelis, dan het borstbeeld van

(1) Een gloriebeeld van de Maagd, nu in het Bisschoppelijk Museum te Luik, doch vroeger in
de Verz. Scheen, is verwant aan deze Hasseltsche beelden.
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den H. Bartholomeus, staat het groote beeld van Onze Lieve Vrouw van Medelijden
in de kerk der Minorieten te Sint-Truiden.

H. GRAF TE BREE: De Engelen.

Men mag aannemen, dat eenzelfde beitel deze twee mooie figuren heeft gekapt, met
hun bekommerd voorhoofd, droefgeestigen blik en hun zorgvuldig geboetseerd
aangezicht. De overeenkomst van stijl wordt bewezen door de houding van het
lichaam, en zijn onzichtbaren uitsprong der heup, de neiging van het hoofd en de
beweging van de kleederen. Wij vinden het gegrond in deze twee beelden, de meest
volmaakte producties te zien van een heele groep werkhuizen, die meegeholpen
hebben aan de versiering van de kerken van Hasselt en omstreken en een soort van
kleine plaatselijke school vormden. De kerk van Saint-Quentin, die betrekkelijk goed
bewaard bleef, bezit nog enkele waterspuwers uit de XVe eeuw, die lijn en karakter
vertoonen. In Onze Lieve Vrouwe kerk, - waar zich de liefelijke, aanbiddende engelen
van de abdij van Herekenrode, gekapt door Delcour, en het prachtige praalgraf van
de abdis Catharina de Lamboy bevinden, dit laatste met haar zeer levendig portret
en een mooien dooden Christus, alles door Artus Quellinus den Jongere gebeeldhouwd
- kan men ook een klein vijftiendeeuwsch beeldje van de Maagd zien, genoemd
Virga Jessé, dat in de streek als mirakuleus beeld vereerd
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wordt en een van de zeldzame is die ons van dien tijd onbeschadigd zijn overgebleven.

H. GRAF TE BREE (Belgisch Limburg). De Heilige Vrouwen.

Waarschijnlijk is het afkomstig uit de streek, waar het zich nu nog bevindt.
Onafhankelijk van de werken der artisten uit de XVIIe eeuw, die zooals Delcour en
Artus Quellinus de kerken van die streek hebben verrijkt, heerschte daar toch een
zekere artistieke bedrijvigheid en de kleine stad Hasselt, die rijk was en ver van Luik
en van de ander voorname steden van het land ligt, heeft voor haar kunstproductie
een bijzonder karakter en een en origineelen smaak weten te behouden.

H. GRAF TE BREE: Christusbeeld.

In den omtrek van Hasselt ligt Sint-Truiden, waar nog veel Romaansche gebouwen
zijn, in 't bijzonder de kerk van het Begijnhof, heelemaal versierd met fresco's uit de
e
e
e
(1)
XV , XVI en XVII eeuwen , welke langzaam vergaan ten-

(1) Ik heb ze beknopt beschreven en gedateerd en tegelijk gewezen op het gevaar, waarin ze
verkeeren, in een artikel in L'Horizon (Juli 1924). In de kerk van het Begijnhof en bijzonder
op den Kruisweg zijn er enkele beelden van het einde der XVIe eeuw.
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gevolge van de doordringende vochtigheid.

RELIKWIE-BORSTBEELD VAN DEN H. BARTHOLOMEUS:
Hout. Eerste derde der XVIe eeuw.
Afkomstig uit het klooster der Beggaarden te Zepperen.
(Bisschoppelijk Museum te Luik).

Langs den buitenkant van die oude kerk vindt men de ruw geschetste afbeelding in
hoog relief van een abdis op een steen. Het is moeilijk nog iets betreffende den stijl
en het maaksel van dien steen te weten te komen, want hij staat nu heel hoog in den
muur geplaatst en is door lange blootstelling aan weer en wind heelemaal afgesleten.
Maar de kerken van Sint-Truiden zijn rijkelijk bedeeld met beelden. Om de waarheid
te zeggen, er zijn er veel bij zonder het minste belang: deze zijn van de XVIIe en XVIIIe
eeuw en zijn stuntelige nabootsingen van oudere modellen; maar er zijn er andere,
welke een groote kunstwaarde hebben: in Sint-Maarten, de twee mooie
ruiterstandbeelden van den patroon van de kerk en een H. Anna, waarvan het voetstuk
ondersteund wordt door ‘putti’; in Sint-Gangolf, in de kerk van Scheerhoven zijn er
insgelijks archaieke en zonderlinge beeldjes; in de kerk der Minorieten zijn er
verschillende mooie beelden uit de XVIIe en XVIIIe eeuw en in de kloostergebouwen
een schoone Lieve Vrouw der Weeën; aan den buitenkant van het stadhuis staat in
een nis een fijne en bevallige Maagd uit de XVIe eeuw en eindelijk. bezit de Onze
Lieve Vrouwekerk verschillende beelden, die het bestudeeren waard zijn. We zullen
ons niet bezig houden met den grooten Christus van het zegekruis, noch met den H.
Truiden, wiens beeld waarschijnlijk gerestaureerd of in alle geval een karakterloozen
stijl bezit; evenmin met de beelden van de Maagd en den H. Jozef. - die heel mooi
zijn, van de XVIIIe eeuw dagteekenen en een groote gelijkenis vertoonen met de
werken van den
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H. CHRISTOPHORUS.

H. JACOB MAJOR.
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H. ANTONIUS.

H. ROCHUS.
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CHRISTUS op den Kalvarieberg.
(Kerk te Neeroeteren).

H. LUCIA.
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H. BARBARA:
Hout. Eerste helft der XVIe eeuw.
(Gemeente-museum te Verviers)

H. BARBARA:
Hout. Eerste derde der XVIe eeuw.
(Kerk te Neeroeteren).
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H. BARBARA:
Hout. Eerste vierde der XVIe eeuw.
(Kerk te Freeren).
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Brusselschen beeldhouwer Jan-Baptist Van der Haeghen, - of met het te massieve
beeld van de H. Anna, maar als merkwaardigste figuren uit die wonderlijke
verzameling, zullen we de beelden van de H. Lucia en de H. Barbara aanstippen(1).
Zij werden allebei gemaakt in het eerste kwart van de XVIe eeuw; ze zijn bekoorlijk
door hun gratie en lijken wel de bekroning van de artistieke productie van die streek.
Ze hebben een realistisch en schilderachtig uitzicht, daardoor zeer verschillend van
de Maagd in de nis van het stadhuis, welke een geïdealiseerd karakter draagt.
De H. Lucia en de H. Barbara werden waarschijnlijk gemaakt in een plaatselijk
werkhuis, waarvan het karakter zich onderscheidt van dit van Hasselt door een
grootere zachtheid in die beelden van jonge heiligen en door minder zenuwachtigheid
in de teekening en in het maaksel. Ook hier, bij de vergelijking van de H. Barbara
met de H. Odilia van Jan van Weert, die er niet zoo ver van af staat, krijgt men wel
het gevoel, dat de beeldhouwer, waar men een voornaam artist heeft willen van
maken, enkel een van die talrijke beeldsnijders is, die in zijn tijd werkten in dit deel
van Limburg, dat tot op onzen dag zoo rijk is gebleven aan overvloedig versierde
kerken. Jan van Weert behoort tot dien groep werkhuizen van Sint-Truiden en Hasselt,
die bedrijvig waren sedert het einde van de XVe eeuw en met elkaar duidelijke
overeenkomsten vertoonen, niettegenstaande enkele verschillen van gevoel en
inspiratie.

O.L. VROUW VAN MEDELIJDEN.
Hout. Eerste vierde der XVIe eeuw.
(Kerk der Minderbroeders te St. Truiden).

Maar rond dit zelfde tijdperk werkt in het Noorden, te Neeroeteren, een

(1) In dezelfde kerk bevindt zich nog een mooi beeldje van de H. Magdalena, uit de eerste helft
van de xvie eeuw.
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atelier, dat heelemaal verschilt van deze en bijgevolg, van de kunst van Jan van
Weert, die er uit voortspruit. En weinigen tijd later ontstaan te Tongeren werken van
een nog ander karakter en in een werkhuis, dat waarschijnlijk nog noordelijker ligt
dan dat van Neeroeteren. Men moet dus besluiten, dat het deel van het Luikerland
dat het huidige Belgisch Limburg vormt, verschillende beeldhouw-werkhuizen telde
op het einde der XVe en in de eerste helft van de XVIe eeuw. Die ateliers hangen niet
af van die van Brabant, welke ze nochtans hebben kunnen beïnvloeden op het einde
der XVe eeuw, op het oogenblik van hun grootste uitbreiding. Zij hebben hun eigen
manier en eigen stijl en die manier verschilt van het eene tot het andere op een soms
weinig afgeteekende wijze, zooals tusschen de werkhuizen van Hasselt en
Sint-Truiden; soms op een zeer scherpe wijze, zooals bij voorbeeld, tusschen die
ateliers en die van Neeroeteren en Tongeren.

H. CORNELIUS, PAUS.
Hout. Eerste derde der XVIe eeuw.
Kerk van den H. Quintinus, te Hasselt).

Te Neeroeteren heeft de kerk haar oude trabes. De beeltenissen van de Apostelen
en van den Verlosser versieren ze, niet onder den vorm van medaljons, zooals dit
gewoonlijk het geval is (fragmenten van dergelijke trabes bevinden zich in het
Oudheidkundig en in het Bisschoppelijk Museum te Luik), maar als beeldjes, ongeveer
50 cm. hoog, boven dewelke het zegekruis zich verheft met de (herstelde) figuren
van de Maagd en den H. Johannes. Net als in Sint-Servaas te Maestricht, hangt aan
het gewelf een mooi dubbelbeeld van de H. Maagd. En bijna alle zuilen van de
middenbeuk hebben hun beeld: den H. Sebastiaan, Christus op den Kalvarieberg,
den H. Antonius, den H. Christophorus; in de diepte der kerk ziet men den H. Rochus,
den H. Jacob Major, den H. Gerlacus, de H. Lucia, den H. Joris... Doch alhoewel
deze beelden niet alle van eenzelfden tijd zijn, (zij ontstonden
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HEILIGE LUCIA: Fragment van het beeld in de O.L. Vrouwekerk te St. Truiden.
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binnen een periode van dertig jaar), vertoonen ze toch denzelfden drogen, kouden
en peuterigen stijl, waarvan de eentonigheid verveelt.

H. BARBARA. Hout. Eerste helft der XVIe eeuw.
Vroeger te Maeseyck, thans privaateigendom te Berlijn (Fragment).

Maar evenals in Sint-Truiden en te Hasselt, blinken twee of drie beelden uit bove[n]
een geheel, dat te gelijkvormig is om niet kleurloos te zijn. Het best van al is de H.
Barbara, fijn en schoon, trotsch en elegant, een verre nicht van de H. Lucia van
Sint-Truiden en die evenals zij een hoofddeksel draagt waar-
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H. BARBARA: Hout.
Begin der XVIe eeuw.

H. LUCIA: Hout.
Eerste derde der XVIe eeuw.
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H. BARBARA: Hout.
Eerste helft der XVIe eeuw.
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H. MARGARETA(?).
H. LUCIA.
Hout. Einde der XVe eeuw.
(Kerk van den H. Quintinus te Hasselt).

van de omgekrulde rand boven het voorhoofd open is en vastgehouden wordt door
een lint, dat in den hals geknoopt wordt. Deze aristocratische H. Barbara verschilt
zeer van die van Freeren (bij Luik), die veel eenvoudiger is, maar hetzelfde
zonderlinge hoofddeksel draagt. En hoe verschillen ook deze kleederen niet in hun
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schikking en in het aantal der plooien van de kleederdracht en de drapeeringen, welke
men op de beelden van Hasselt en Sint-Truiden kan waarnemen. Ook de kleine H.
Lucia van Neeroeteren heeft een heel ander uitzicht dan die van Sint-Truiden, slank,
eenvoudig in haar smaakvol kleedje, is zij tegelijk nog jonger en zachter. Maar zoo
deze twee beelden van Neeroeteren een stabiele houding hebben en alle
gekunsteldheid
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H. CATHARINA.
H. LEONARDUS.
Hout. Eerste vierde der XVIe eeuw.
(Kerk van den H. Quintinus te Hasselt).

missen, is zulks niet het geval voor de andere figuren van dezen groep. Bij
verschillende ervan is de beweging overdreven: zij zetten een hooge borst, nemen
een gewrongen houding aan, richten zich heelemaal op of laten de heup uitkomen
net als de beelden van de XIVe eeuw en om het schilderachtige karakter te verhoogen
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heeft de beeldhouwer ze soms uitgedost met zonderlinge bijhoorigheden, zooals bij
voorbeeld, den reusachtigen hoed, dien de H. Jacob Major draagt. Deze
gekunsteldheid, welke voornamelijk waar te nemen is in de apostelbeelden van de
trabes, is een van de kenmerkende
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H. BARBARA.
H. STEPHANUS.
Hout. Begin der XVIe eeuw.
(Kerk van den H. Quintinus te Hasselt).

trekken van het atelier van Neeroeteren, ten minste in zijn oudste werken. Doch,
terwijl zij een bescheiden gebruik maakt van de kunstmatige middelen van de
overdrijving der beweging en der slingerende houding, welke ook de beeldsnijders
van de XIVe eeuw hadden toegepast, op het oogenblik, dat de gothische stijl meer
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leven en beweging wenschte te brengen in de sereniteit der groote monumentale
figuren, - bereikte de gemaaktheid toen in Zuid-Limburg, te Tongeren, haar
hoogtepunt.
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Merk en Handteeken van JAN VAN WEERT op het beeld der H. Odilia.

Te Tongeren leefden er van af het einde der XIVe eeuw tot het tweede derde van
de XVIe, een aantal goudsmeden, die langen tijd werkten om de schatten van de
collegiale kerk te vergrooten en de versiering van de relikwiekast van
Onze-Lieve-Vrouw te volledigen. Onder deze goudsmeden hebben de Gufkens een
echte dynastie gevormd. Van vader tot zoon, voerden zij de kostbare werken uit, in
opdracht van het kapittel van de collegiale kerk en uit archieven weet men, dat ze
een medewerker hadden in zekeren Meester Hendrik, aan wien we tenminste éen
werk met zekerheid kunnen toeschrijven: het relikwieborstbeeld van den H. Pinosius,
van 1425(1).
Van af de laatste jaren der XIVe eeuw tot ver in de XVIe kan men de stijlontwikkeling
van deze Tongersche zilversmeden volgen in een aantal kleine relikwie-beeldjes,
waarvan men mag gelooven, dat ze ontstonden onder den invloed van de groote
sculptuur in dit midden en op dit oogenblik. De eerste, ongeveer rond 1400, toonen
vooral in de gelaatsuitdrukking een sterk realisme (zie de twee H. Johannes'sen). Een
beetje later, gaat dit realisme gepaard met een zekere gezochtheid in de houding (de
Salvator Mundi en de H. Maagd). In twee beeldjes, uitgevoerd in 1435 of rond dien
tijd, die van den H. Petrus en den H. Andreas, wordt dit streven nog versterkt: een
der beenen is naar voor gebracht, het lichaam buigt door, het hoofd helt naar voren,
het geheel krijgt een verwrongen uitzicht. Daarna komt men terug tot een eenvoudig
en stevig realisme in de beeldjes van den H. Sebatiaan en den H. Aristophorus, welke
vernield worden in de rekeningen van 1516, waarop weer de gekunstelde vormen
volgen, doch ditmaal buitensporig en zelfs leelijk in de beelden van de H. Helena,
de H. Catharina en den H. Paulus(2). Er is ook nog een Anna-beeldje, dat merkwaardig
is om zijn verwarde drapeeringen en zijn gebrek aan proporties. In de werkhuizen
van

(1) Waarschijnlijk moet men Meester Hendrik de Jongere van Tongeren, zilversmid te Hasselt,
gestorven in 1448 als zijn zoon beschouwen. Mgr. Reusens heeft het grafschrift van dezen
laatste gepubliceerd in de Eléments d'archéologie chrétienne, II, 2e éd. Blz. 287-288.
De bijzonderheden, die we bezitten over de familie Gufkens, Meester Hendrik en den datum
hunner werken, vindt men in: L'Eglise Notre-Dame à Tongres, door M. Jean Pâquay, pr.
(Bull. de la Soc. scientifique et littéraire du Limbourg. XXIX. 1911).
(2) De beeldjes van de H. Helena en van den H. Paulus werden in 1534 gemaakt door Meester
Leonard, die in 1533 het beeldje van de H. Catharina had verguld. Waarschijnlijk staan wij
hier voor Meester Leonard van Bommershoven (nabij Tongeren), dien Louis Abry onder de
Luiksche goudsmeden vermeldt in 1508 en die in 1532 door Erard de la Marck gelast werd
met het maken van zilveren schotels voor de versiering van drie kasten. (Ed. Poncelet:
Documents inédits sur quelques artistes liégeois, Bulletin des Bibliophiles liégeois. V.
1892-95. Blz. 121).
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JAN VAN WEERT: H. Odilia.
Hout. H. 1.06. Gedagteekend 1509.
(Eig. van H. Collard-Bovy, te Brussel).

Tongeren vinden we dus dezelfde gekunsteldheid terug, welke we hebben opgemerkt
in Neeroeteren, maar waarvan de andere genoemde ateliers verschoond bleven. En
wat wel bewijst, dat de beeldjes van Tongeren ons een weerkaatsing van de groote
sculptuur overbrengen, is het feit, dat we weer dezelfde strekkingen nog duidelijker
terugvinden in de steenen figuren, welke zich aan een der portalen van de collegiale
kerk bevinden. In 1532 brachten twee beeldhouwers die men met Meester aansprak,
doch eenvoudig Pieter en Jan heetten, de versiering van het Noordportaal der
Lieve-Vrouwe-kerk in orde. Langs elken kant van den ingang, stonden drie
apostelbeelden omringd door een versiering met nerven in relief eindigend op
bloeiende twijgen. De beelden links hebben rustige drapeeringen, een loodrechte as,
en reeds een bijna klassiek uitzicht; de beelden rechts, integendeel, zijn bezield door
een buitengewone onrust in de beweging. Hun gebaren zijn gemaakt, tuk op elegantie
en in de kleederen, die zij dragen, bespeurt men talrijke vouwen, alsof een hevigen
wind de stof tegen het lichaam zou drukken. Deze zonderlinge gekunsteldheid heeft
niet alleen zekere ateliers van Tongeren aangetast; we vinden er een naklank van in
eenige beelden, die te Luik bewaard worden(1) en ze is rond denzelfden tijd waar te
nemen in Champagne en in Duitschland. Men zou zeggen, dat de oude Gothische
beeldsnijders een voorgevoel hadden

(1) Apostelbeelden, in het Bisschoppelijk Museum te Luik, en een beeld van de H. Anna,
voortkomende uit Bensdael (bij Montzen). Een steenen beeld van het Oudheidkundig Museum
gevonden bij opgravingen op de plaats van het oude slot der Tempeliers te Villers-le-Temple.
Dit laatste is nauw verwant met dit van Tongeren. In denzelfden zin, dient nog het houten
Mariabeeld van Notre-Dame te Hoei genoemd.
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van den aanstaanden triomf van de Renaissance en getracht hebben met deze te
wedijveren door nieuws te scheppen uit hun eigen stijl en dat ze meenden er in
geslaagd te zijn door hun gebeeldhouwde figuren te ontrukken aan hun bedaarde
kalmte, eenvoudig door de drapeeringen te verkroken, waardoor zij een nieuw en
zonderling uitzicht bekwamen. De H. Paulus van het portaal der kathedraal te Münster,
met zijn gekunstelde onevenwichtige houding, zijn kleederen, welke rond het been
zijn gewikkeld en door den wind worden opgeheven, is nog onrustiger dan de beelden
van Tongeren. Nochtans vormen deze het hoogtepunt van die mode, welke beïnvloed
was door de oude regels in de werkhuizen van het oude Prinsbisdom.

DANIEL MAUCHIUS: H. Maagd. (±1530).
Kerk van Dalhem)

Rond den tijd, dat de Gothische kunst, welke ook nog in de realistische
Wedergeboorte van de XVIe eeuw nawerkte, insgelijks trachtte haar uitzichten te
vernieuwen door verouderde, kinderachtige en meestal niet afdoende middelen,
gebeurde het wel dat ze een gelukkigeren smaak vond, en enkele van haar laatste
werken, door eenvoudiger en meer logische middelen, tot schoonheid op te voeren.
Nooit werden fantazie, sierlijkheid en weelderigheid beter te zamen gebracht dan in
zekere beelden, die tusschen 1530 en 1540 ontstonden. Onder diegene, welke ons
bewaard bleven, noemen we de H. Barbara en de H. Catharina uit het kasteel te
Vierves, afkomstig uit de parochiale kerk, de H. Barbara van het Stedelijk Museum
te Verviers, de H. Catharina uit de kerk te Celles, de H. Dorothea van het
Bisschoppelijk Museum te Luik, en een H. Barbara, welke eertijds te Maeseyck was
en die op dit oogenblik deel uitmaakt van een private verzameling te Berlijn, na
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eerst in Antwerpen en Brussel te zijn geweest(1).

ONBEVLEKTE MAAGD. Hout. Eerste vierde der XVI* eeuw.
(Bisschoppelijk Museum te Luik).

Deze laatste is zeer mooi, zeer menschelijk, zeer levendig, rijk en smaakvol gekleed,
met diepe, zwierige en golvende plooien; zij buigt het jonge, zachte en aandachtige
aangezicht naar haar getijdenboek, waarvan haar schoone, poezelige en
mooi-gevormde handen de bladen openhouden. 't Is het meesterwerk van een onzer
laatste Gothische beeldhouwers en door zijn artistieke waarde krijgt de bepaling van
zijn afkomst een groot belang. Aan welk midden is het toe te schrijven? In de
Brabantsche sculptuur zie ik niets dat gelijkt op zijn ietwat zware proporties, het
karakter van zijn drapeeringen, de levendige zachtheid van het mooie gelaat en de
volmaakte handen. Maar in Limburg zijn er beelden van denzelfden stijl, welke van
zijn afkomst kunnen getuigen, nl. de beelden van het H. Graf te Bree. We vinden
dezelfde bekoorlijkheid en dezelfde teederheid, dezelfde maat in de uitdrukking,
dezelfde juistheid in de houding, dezelfde eenvoudige, edele en ontroerende
schoonheid terug in de figuren van de drie heilige Vrouwen en van twee eerbiedige
engelen die waken over den Christus, wiens lichaam op knappe manier geteekend
en van een gevorderde techniek is, welke niets gemeens heeft met de hoekige vormen
van de Brabantsche of Duitsche Christusfiguren. De handen van deze engelen en
van deze heilige Vrouwen hebben de streelende soepelheid van de handen der H.
Barbara; hun kleedsel, versierd als het hare met bewerkte goudbelegsels, hebben
dezelfde diepe en warme plooien en ook de Magdalena heeft zware gouden en zilveren
kettingen om den hals, terwijl de heilige Vrouw in 't midden van den groep, eveneens
getooid is met een tulband, waarop een juweel prijkt. Bovendien is er in de rijke
kleedij van de H. Bar(1) Zij werd gepubliceerd door E. Lüthgen. die haar van Antwerpschen oorsprong denkt. (Die
abendländische Kunst des 16. Jahrhunderts. Bonn-Leipzig, 1920, pl. 59 en blz. 81).
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bara evenals in die van de heilige Vrouwen, dezelfde vermenging van werkelijkheid
en vinding, welk bijdraagt om haar dit eigenaardig en bekoorlijk uitzicht te verleenen
en een bijzonderheid van het gelaat, het groote naakte en gebogen voorhoofd, doet
haar nog meer gelijken op die figuur van het H. Graf, die wij Magdalena noemen
om de behaagzucht en de weelde van haar kleedij.
We bezitten geen enkel document betreffende de beeldhouwwerken van Bree,
evenmin als over de H. Barbara van Maeseyck. Maar de tegenwoordigheid van die
werken op een korten afstand van elkaar, doet ons veronderstellen dat er in het
Noorden van Limburg een atelier geweest is, dat wel een beetje onder den invlod
stond van Holland en Duitschland, maar waarvan de scheppingen een verrukkelijke
originaliteit bezitten nevens zeldzame plastische hoedanigheden.
Veel beelden, die in Limburg bewaard worden, bleven in deze studie onbesproken(1).
We hebben er ons slechts bij beperkt enkele oude werken bekend te maken, welke
een ongewone artistieke bedrijvigheid verraden in deze uit dit opzicht weinig
bestudeerde streek. Door deze werken op logische manier te rangschikken, volgens
hun stijl, hun type en hun techniek, hebben we het bestaan kunnen vaststellen van
verschillende werkhuizen, wier productie misschien wel niet zoo aanzienlijk is
geweest als die van de Brabantsche ateliers, maar die nochtans belangrijke en talrijke
werken hebben voortgebracht, wier ontleding bijdraagt tot de kennis van de artistieke
bedrijvigheid in het oude Luikerland.
MARGUERITE DEVIGNE.

(1) O. a. de prachtige H. Christophorus van Bocholt.

Onze Kunst. Jaargang 22

t.o. 51

JUSTUS VAN GENT: Aanbidding der Koningen.
(Vroegere verzameling Jacq. Seligmann, Parijs).
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Verhandeling over Justus van Gent
Naar aanleiding van een ‘Aanbidding der koningen’ en een ‘Dood
van de H. Maagd’
HET schilderij De Aanbidding der Koningen dat we hier publiceeren (buitentekstplaat)
heeft deel uit gemaakt van de verzameling Seligmann. De heer Germain Seligmann
gaf ons de toelating het in Onze Kunst op te nemen en we willen hem er zoo dadelijk
voor danken. Nochtans hebben we lang geaarzeld om van zijn toelating gebruik te
maken, omdat we niet de noodige autoriteit hadden, om de verschillende problemen
rond dit doek op te lossen en ook omdat we persoonlijk niets er over hadden ontdekt.
Maar gedurende een langen tijd hebben we in de hoop geleefd, dat het eens in het
Louvremuseum zou gehangen hebben, hoop die nu, helaas, vervlogen is en
grootendeels om ons spijt uit te drukken en ons te troosten, hebben we toegegeven
aan het verlangen deze nederige verhandeling te schrijven en te onderteekenen.
Deze Aanbidding der Koningen(1) die behoort tot de Vlaamsche school uit de tweede
helft van XVe eeuw, vertoont deze zeer zeldzame bijzonderheid, dat ze geschilderd
is met waterverf op linnen, en dat ze behalve enkele onbeduidende en duidelijk
zichtbare overschilderingen, prachtig bewaard bleef. We weten, dat het
waterverf-procédé in dien tijd in Vlaanderen dikwijls werd toegepast, maar er blijven
slechts weinig werken van dien aard over, en gewoonlijk zijn ze daarbij in slechten
staat. Waarschijnlijk danken we dit mirakel van bewaring aan het klimaat van Spanje,
vanwaar ons doek komt. Het was te Medina de Pomar, nabij Burgos, in de kapel der
hertogen van Frias.
Toen wij het voor de eerste maal zagen, had men het reeds toegeschreven aan
Justus van Gent. Wie was op de gedachte gekomen van deze toewij-

(1) Benaderde afmetingen: L. 2 m. H. 1.50 m
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zing, welke waarschijnlijk juist, doch op 't eerste zicht verwonderlijk is? Wij meenen
het te weten, maar daar we twijfelen, is het niet toegelaten een naam uit te spreken.
Laten we in elk geval recht wedervaren aan den fijnzinnigen, anoniemen criticus.
Wij kenden toen de prachtige studie niet van dr. Friedrich Winkler, verschenen in
1916(1), welke de heer G. Hulin de Loo ons mededeelde, en waarin de schrijver aan
Justus van Gent een raadselachtige triptiek toekende, die in St-Baafskerk te Gent
bewaard wordt, en op die manier de opvattingen vernieuwde, welke men tot nog toe
over dien meester had. Wat ons vooral trof in de Aanbidding der Koningen van den
heer Seligmann. waren de overeenkomsten met de kunst van Hugo van der Goes en
het lijkt ons niet nutteloos hier vluchtig die overeenkomsten te ontleden.
In de eerste plaats valt onze aandacht op het type van de Maagd, met haar groot
ietwat hobbelig voorhoofd, met haar porseleinachtig gemodeleerde trekken, met haar
scheeven mond, type dat ons duidelijk aan dat van Hugo's vrouwen herinnert uit zijn
eerste periode, voornamelijk de Eva van de diptiek in het Museum te Weenen, en de
Maagd van de H. Anna in het Museum te Brussel. Het Jezuskind, met zijn mager
lijfje, zijn weeke en tengere beentjes, half dichtgeknepen oogen, is het broertje van
dit der Maagd met het Kind, welke het Städel-Museum te Frankfurt bezit. Tot zelfs
de wat stijve hand, die onze Maria op de borst van het kind legt, lijkt sterk op die
van de Maagd uit de verzameling Hainauer, welke gewoonlijk aan van der Goes
toegeschreven wordt. De Aanbidding van Seligmann doet steeds denken, in zekere
bijzonderheden, aan de Aanbidding der Koningen van Hugo, in de
Liechtenstein-Galerie te Weenen. De zware en droefgeestige landschappen, met
massieve gebouwen en sombere, steile rotsen(2), die zoozeer verschillen van den
gewonen achtergrond bij de Vlamingen in de XVe eeuw en welke in deze twee
schilderijen aanwezig zijn, schijnen maar het werk te kunnen zijn van éenzelfden
meester. De ezel, die zijn snoet naar zijn krib opheft en waarvan men alleen den kop
ziet, is precies dezelfde op de twee doeken. De twee Jozef's, (die uit de collectie
Liechtenstein is banaler van type, ook meer teruggetrokken), baardig en gekleed als
monniken, de twee Gaspard's, baardeloos en kaal, knielende vóor het Kind, de twee
Balthazar's met fijne, droefgeestige, een beetje hoogmoedige trekken, behooren tot
dezelfde familie. Ons is het schilderij van Weenen, dat sommigen als een
jongelingswerk, anderen als een seniel werk beschouwen, niettegenstaande zijn
levendig coloriet en uit oorzaak van een zekere weeke middelmaat van teekening,
steeds voorgekomen als een copie van een verloren origineel.

(1) Ein voritalienisches Werk des Justus van Gent. Zeitschr. für Bildende Kunst. 1916. Blz.
321-327.
(2) Ook een zelfde gebruik van ronde marmeren zuiltjes in het decor is merkwaardig.
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Fig. 1. - JUSTUS VAN GENT: De Kruisiging, Mozes op de rots slaande en de Koperen slang.
(St-Baafskerk te Gent).
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We zullen niet verder uitwijden over het procédé der waterverfschildering; we weten,
dat Hugo er zich op toelegde en het fragment van de Kruisafdoening (de Maagd en
de H. Johannes), dat zich in het Christ-Church-College te Oxford bevindt, is een
prachtig voorbeeld van zijn talent op dit gebied. In de veronderstelling dat men het
schilderij van Seligmann aan den grooten meester van Gent kon toeschrijven, zooals
wij een oogenblik meenden te beproeven, had dit chronologisch vóor het steviger
fragment van Oxford moeten geplaatst worden. De datum van zijn ontstaan scheen
ons dezelfde te kunnen zijn als die van het verloren doek, dat we enkel door copieën
kennen, en dat de Ontmoeting van David en Abigaïl voorstelde; de David geleek op
onzen Balthazar; de gang van zijn metgezellen, het karakter van het landschap met
zijn ronden toren, de schikking van de menigte, zonder van de compositie in de
breedte te spreken, waarvoor van der Goes een voorliefde had, dit alles schenen nog
al ernstige argumenten. Onmiddellijk zou op ons schilderij de Aanbidding der
Koningen van het Museum te Berlijn volgen, dit laatste afkomstig uit Monforte de
Lemos (t.t.z. uit Spanje, zooals het onderhavige); en meer gelijkenissen konden hier
nog vastgesteld worden: het aangezicht van de Maagd, haar rechterhand op den buik
van het Kind, maar vooral de H. Jozef, die met een hand zijn kalot vasthoudt en de
andere openhoudt in een verwonderd gebaar; een gewaagde opmerking: wij meenden
en meenen nog een gelijkenis te zien, met een licht verschil in leeftijd, tusschen het
personage met langen baard en opgetrokken neus, welke men in den achtergrond
van het schilderij van Monforte ziet (en waarin de heer Joseph Destrée het portret
van den meester herkent), en de man met de kalot naast de laatste zuil links in de
Aanbidding van Seligmann Zelfs na een vergelijking met de triptiek der Portinari,
hebben tal van bijzonderheden ons naar den kant van van der Goes doen keeren: de
gang der personages in ons schilderij, hun tegelijk realistisch en ernstig-dichterlijk
voorkomen, hun drapeeringen in soepele stof, die zeer gelijken aan die van Hugo's
tweede manier, het coloriet, dat natuurlijk tengevolge van het waterverf-procédé ver
verwijderd is van den rijken glans der Aanbidding van Monforte, maar eer dat van
Quinten Metsys doet voorgevoelen, doch met een verfijning eigen aan de Gentsche
school, de grootschheid in den stijl, en eindelijk de dramatische, als 't ware
‘Wagneriaansche’ indruk van het geheel.
Nog dergelijke opmerkingen konden gemaakt worden, naar aanleiding van eenige
werken, welke iedereen erkende als onder zijn invloed ontstaan: in de Aanbidding
der Koningen van Gerard David, waterverf schildering in de Uffizi te Florence, de
houding van de Maagd, de groep der toeschouwers
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links met in hun midden misschien hetzelfde personage als de bebaarde en
kaalhoofdige man, dien men heelemaal links ziet op het schilderij van Seligmann;
in de Christus' geboorte van den Meester van Frankfurt in het Museum te Antwerpen,
de ezel, de H. Jozef; in de Christus geboorte van denzelfden meester in het Museum
te Weenen, het landschap met zijn grooten toren; in de Aanbidding der Koningen,
miniatuur uit de Hortulus animae Christianae, van de Bibliotheek te Weenen, de
zeer zeldzame voorstelling van de Maagd op haar bed gezeten om de hulde van de
koningen te ontvangen, en dezelfde, zeer bijzondere kleine drievoet, dien men op
den voorgrond rechts van het doek van Medina de Pomar ziet; in de Aanbidding der
Koningen (nr 569A) van het Berlijnsch Museum, toegeschreven aan de school van
Metsijs, maar die beïnvloed is door de Aanbidding van van der Goes uit de collectie
van den Corput te Brussel, het decor met marmeren zuilen en vooral de
tegenwoordigheid van een koning Melchior, deze een sprekend Aziatisch type,
evenals in ons schilderij, wat zeer eigenaardig is en waarop we zullen terugkomen,
daar deze koning over 't algemeen voorgesteld wordt als een Afrikaan.
Langs een anderen kant, is het niet noodig aan te dringen op al wat hier zichtbaar
van de kunst van Hugo van der Goes verwijderd staat, en waarop verder zal worden
gewezen. Laten we echter nu reeds de middelmatige teekening der handen opmerken,
welke in de werken van den Gentschen meester steeds zoo knap is en laten we er
ook nog dit bijvoegen, dat op de doeken, aan Justus van Gent toegekend in zijn
Italiaanschen tijd, de teekening der handen, ofschoon in mindere mate, toch steeds
merkwaardig is.
***
Zooals we het reeds zegden, op het oogenblik dat we zeer onder den indruk waren
van de grootschheid van onze Aanbidding, grootschheid welke waarlijk verwant is
met die van Hugo van der Goes, leerde de heer G. Hulin de Loo ons te Gent, in de
St-Baafskerk, de triptiek kennen, die we hier reproduceren (fig. 1) en, voor dit
schilderij, gaf hij ons een les van critische ontleding, die we niet vergeten zullen en
waarvoor we hem hier willen bedanken. Deze triptiek, van ongeveer het jaar 1460,
stelt in het middenpaneel de Kruisiging voor (in een dispositie, welke fel gelijkt op
die van Memlinc's schilderij in de Marienkirche te Lübeck), links Mozes op de rots
slaande, rechts, de Koperen Slang. Lang werd ze toegeschreven aan den
raadselachtigen Gerard van der Meire. Doch reeds had de heer Joseph Destrée(1)
gewezen op haar verwantschap met van der Goes en op de echt

(1) Hugo van der Goes. Van Oest, 1914, in-8o. Blz. 205-206.
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‘Gentsche’ licht- en doorzichtigheid van het coloriet. De heer Hulin stelde voor, in
een mededeeling op het Oudheidkundig Congres te Gent in 1907, als schilder van
dit werk Daniël de Rycke aan te nemen (een kunstenaar van naam uit een generatie
vóor van der Goes), welke te Gent met openbare werken gelast werd en ter
gelegenheid van de versieringswerken voor het huwelijksfeest van Karel den Stoute
te Brugge in 1468, een hooger salaris ontving dan Hugo.
De gelijkenissen tusschen dit schilderij en de Aanbidding van Seligmann zijn zeer
treffend. Volgens de heer Hulin kan men ze maar verklaren aan de hand van twee
hypothesen: ofwel zijn ze van de hand van éen artist, die ouder zou geweest zijn bij
de uitvoering van de Aanbidding, ofwel door invloeden van meester op leerling.
Laten we, onder andere, in de twee werken de aandacht vestigen op dezelfde
proporties in de aanwezigheid van Aziatische typen, welke heelemaal op elkaar
gelijken; zie b.v., in Mozes op de rots slaande, den persoon, die achter Mozes staat.
In de triptiek van St-Baafs zijn al de vrouwengezichten en al de mansfiguren als
herhalingen van den Melchior van onze Aanbidding der Koningen; al deze figuren
staan drie-kwart profiel en men merkt er hetzelfde pruilend mondje op, dat in het
best zichtbaar profiel onbehendig erg gespleten is, chineesche oogen, waarvan een
bijna altijd lager dan het andere, alsof er een blijvende onervarenheid zou zijn in de
ontleedkundige perspectief van die hoofden, denzelfden ronden en korten neus,
hetzelfde breede en gladde, klare en teer gemodeleerde voorhoofd. Ook de handen
lijken zeer op elkaar, wat vorm en teekening betreft, in de heide schilderijen; maar,
en op deze opmerking wil ik nadruk leggen, in de Aanbidding van Seligmann is het
gebaar van deze handen kalm en edel, terwijl hun beweging en de rol, die ze vervullen
in de triptiek van St-Baafs, uiterst merkwaardig zijn: vele personages steken ze uit
of heffen ze geopend op, en dit op een wijze die niet in verhouding is met hun
expressieve bedoelingen. De baardige figuren van dit laatste stuk staan zeer dicht hij
onzen Balthasar, dikwijls bijna even statig (b.v. de figuur van Aaron heelemaal tegen
den bovenrand in de Koperen Slang), maar dikwijls gelijken ze meer op de typen
van Dirk Bouts, wat overigens natuurlijk is, vermits zonder twijfel, ze behooren tot
een latere periode dan die van de Aanbidding der Koningen, waarvan hier sprake.
Om dezelfde reden wordt liet betrekkelijk archaïeke karakter van de algemeene
dispositie en van het zeer verschillend landschap gemakkelijk verklaarbaar(1).
Doch in het hooger vermeld artikel wijst de heer Fr. Winkler het doek

(1) Ook de groepeering van het volk links op het schilderij van Seligmann en het volk in het
luik van de Koperen Slang in St-Baafs.
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Fig. 2. - JUSTUS VAN GENT: Avondmaal der Apostelen.
(Museum te Urbino).
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van St-Baafs met zekerheid toe aan Justus van Gent. Het eenige werk van dezen
artist, waarvan de echtheid door een document bewezen wordt, is het Avondmaal
der Apostelen, besteld door de Broederschap Corpus Domini te Urbino en bewaard
in het stedelijk museum aldaar. Op dit schilderij steunt het betoog van den heer
Winkler.
Eerst enkele bijzonderheden over Justus van Gent(1).
Men weet nu, dat de meester, welken Vasari noemt: ‘Giusto da Guanto che fece
la tavola della Comunione del Duca d'Urbino ed altre pitture’, niemand anders is dan
Joos van Wassenhove, die meester was tusschen 1430 en 1435, als meester in de
St-Lucasgilde van Antwerpen werd aangenomen in 1460 en vrijmeester werd in de
schildersgilde te Gent op 6 October 1464; hij vertrok naar Italië tusschen 1468 en
1471; na 19 Januari 1468 vindt men zijn naam niet meer in het schepenregister van
Gent; hij verbleef waarschijnlijk eerst te Rome, dan aan het hof van Federigo de
Montefeltro te Urbino, sedert 1470 of vroeger, tot in 1480. Zijn Avondmaal der
Apostelen werd niet begonnen voor Maart 1471: hij voltooide het in 1474. In 1475
liet de Broederschap Corpus Domini hem een vaandel schilderen. Naar onze meening,
is het nu bewezen, dat Justus van Gent daarna voor het studeervertrek van den graaf
van Urbino de portretten der Philosofen schilderde, die nu in het Louvre-museum
en in de galerij Barberini te Rome zijn, even als de vier Allegorieën, die twee aan
twee toebehooren aan de National Gallery te Londen en aan het Museum te Berlijn.
Waarschijnlijk was hij de medewerker van Piero dei Franceschi voor het portret van
Federigo, dat te Milaan bewaard wordt; hij is eindelijk de schilder van het portret
van Federigo en zijn zoon, den kleinen Guidobaldo, welke luisteren naar een
voorlezing van Paul van Middelburg. Dit doek maakt deel uit van de
Windsor-verzamelingen(2).
We zullen hier niet aandringen noch op de menigvuldige veranderingen van stijl
en vooral van breedheid, die de opeenvolging van zijn werken vertoont, noch op de
verschillende Italiaansche invloeden die er in te bespeuren zijn (Piero dei Franceschi,
Melozzo, Ghirlandajo); maar we zullen meer belang hechten aan het ‘proteïsche’
karakter, het gemak van de aanpassing, het vernuft en de vluchtige persoonlijkheid,
welke hier tot uiting komen. Steeds waren er in de kunstgeschiedenis, naast de sterke
persoonlijkheden (waaronder men kleine meesters telt, wier inspiratie beperkt is,
maar die, eenmaal de leerjaren voorbij, ontsnapten aan alle invloeden),

(1) Zie A. DE CEULENEER. Juste de Gand. Les Arts anciens de Flandre. V. (1910-1911). Blz.
57. 109. MORTON H. BERNATH, ibid. Blz. 110-113 en American Journal of Archeology, XIV
(1910). - JOSEPH DESTRÉE, Juste de Gand (Joos van Wassenhove), Onze Kunst, 1912, T.
Blz. 33-47, 65-82.
(2) Zie A. VENTURI, Storia dell' Arte Italiana, VII, parte II. Blz. 124.
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anderen, die zich alleen konden hernieuwen door de ouderen na te bootsen en zoo
wat lijk merkwaardige apen waren; een prachtig voorbeeld daarvan was onze
Sébastien Bourdon in de XVIIe eeuw. Raphaël was de eenige, die zich wist te
hernieuwen, door het zich eigen maken van kwaliteiten, welke hem oorspronkelijk
heelemaal vreemd waren, zonder het mysterie te vergeten, dat in zijn diepste innerlijk
verborgen zat. Hoe groot ook de behendigheid van deze artisten was, toch is het
meestal mogelijk sporen te ontdekken van den invloed van een of ander meester:
Bourdon ontsnapte nooit gansch aan Poussin, Justus van Gent bleef altijd, zooals we
zullen zien, gebonden aan Hugo van der Goes. In zijn manier van composeeren en
teekenen bleven altijd, als onwillekeurig, ‘constanten’ en ‘manies’, die we straks
met den heer Winkler zullen opsporen.
Men weet niets met zekerheid van het werk van Justus vóor het Avondmaal der
Apostelen van Urbino. De heer Morton H. Bernath, die beproefd heeft zijn werk
hypothetisch weer in elkaar te zetten, meent het vaandel van de Corpus Domini te
herkennen in een Dooden Christus ondersteund door drie personages, toebehoorende
aan het museum te Altenburg in Saksen. Met de heeren Venturi en Destrée, noemt
hij een Aanbidding in waterverfschildering van het museum te Trevi, twee Madonna's,
een in het Schloss te Berlijn, de andere in de Corsini-galerij te Rome, een Kruisiging
in de collectie Johnson te Philadelphia. De heer Destrée neemt ook een
waterverfschildering aan uit het museum te Cassel, voorstellende de Maagd met het
Kind, als zijnde zijn werk. We zullen op die verschillende werken terug komen. Maar
laten we dadelijk zeggen, dat de vergelijking van den heer Winkler tusschen de
triptiek van St-Baafs en het Avondmaal van Urbino (fig. 2) een heel nieuw uitzicht
geeft aan de manier den stijl van Justus van Gent te begrijpen, zooals die was vóor
zijn vertrek naar Italië of onmiddellijk na zijn aankomst aldaar.
Zijn bewijsvoering lijkt ons de zekerheid te naderen. Hij begint met in de triptiek
van St-Baafs den onloochenbaren invloed van Dirk Bouts aan te stippen, die zichtbaar
is wanneer men de compositie met haar welverdeelde massa's in haar geheel
beschouwt, of het karakter van zekere figuren, of het landschap met dezelfde rotsen
en gebouwen, bijvoorbeeld, die van het Manna of van den Abraham en Melchissedec
van Bouts te Leuven. Welnu, diezelfde invloed was reeds sedert lang ontdekt in het
schilderij van Urbino; men heeft, onder meer, dikwijls aangedrongen op den keus
van de lange figuren of op den rijkdom der kleederen en brocaten. Wat meer is: het
personage, dat men er rechts achter de communietafel ziet staan en dat de rol speelt
van den Venetiaan Caterino Zeno, verblijvende te Urbino in 1471, is
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rechtstreeks ontleend aan de Marteling van den H. Erasmus van Bouts in
St-Pieterskerk te Leuven, en we kunnen er zonder aarzelen den baardigen grijsaard,
te paard in het midden van de Kruisiging van St-Baafs, mee vergelijken. Maar, bij
ontleding, schijnen de twee schilderijen van St-Baafs en Urbino veel nauwer aan
elkaar gehecht, dan door den eenvoudigen band van eenzelfden artistieken oorsprong.
De Christus van het tweede, met zijn zonderling van elkaar verwijderde beenen en
zijn golvenden gang, kan bijna in de plaats gezet worden van den Mozes op de rots
slaande; in de twee werken, wijzen zij ons op een vooringenomenheid voor licht
gebogen, bijna geknielde figuren en op die zeer bijzondere lijn, zonder onderbreking
geteekend, om de silhouetten aan te duiden van de personages, die men op zij of van
achteren ziet; eindelijk is er nog, zoo hier als daar, het spel der handen, dat we reeds
hebben vermeld en vooral die geopende handen naar den toeschouwer gekeerd en
bijna loodrecht met de armen opgeheven, met den duim en den pink verwijderd en
paralleel tegenover elkander, op een zoo onnatuurlijke manier. We kunnen hier
overigens de geheele argumentatie van den heer Winkler niet herhalen en we
verzoeken den lezer zijn studie te raadplegen en de platen, die onze studie illustreeren,
te bekijken.
***
Het schijnt ons dus vast, dat er een nauwe verwantschap bestaat: 1o tusschen de
Aanbidding van Seligmann en de triptiek van St-Baafs; 2o tusschen de triptiek van
St-Baafs en het Avondmaal van Urbino. Moeten we bijgevolg niet tot de verwantschap
tusschen de Aanbidding en het Avondmaal besluiten?
We moeten nochtans vooraf opmerken dat, niettegenstaande den onloochenbaren
Italiaanschen invloed, die uit het Avondmaal spreekt, deze met de triptiek van St-Baafs
algemeene overeenkomsten vertoont in de compositie en gelijkenissen van ‘manie’
in de teekening, welke men met evenveel duidelijkheid kan terugvinden tusschen de
triptiek en de Aanbidding. Wat het meest treft in die twee laatsten, die nochtans geen
enkele Zuidelijke omgeving van elkaar verwijdert, zijn de proporties der gelijke
typen en figuren, maar men kan niet nalaten in de Aanbidding de afwezigheid van
zekere voorname bijzonderheden te constateeren, welke tegelijk het schilderij van
St-Baafs en het Avondmaal van Urbino kenmerken, en wel die beweging der handen,
tegenover dewelke hier een kalmte staat, die edel is en waardig van Hugo van der
Goes.
Dat deze drie schilderijen behooren tot het werk van eenzelfden kunstenaar ligt
voor de hand. Wegens zijn grootschen stijl is het moeilijk aan
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Fig. 3. - JUSTUS VAN GENT: Tapijtwerk van de Glorierijke Maagd.
(Geschonken aan het Louvre-museum door Baron Davillier).
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te nemen dat de Aanbidding der Koningen chronologisch zou moeten gerangschikt
worden vóor het Avondmaal van Urbino. En nochtans moeten we het als een
noodzakelijkheid aannemen ze, in het leven van Justus, te plaatsen vóor zijn vertrek
naar Rome.
Maar laten we ons, voor het netelige van het problema, het zeer veelvuldige karakter
van de productie van Joos van Wassenhove in zijn Italiaanschen tijd herinneren.
Moeten we er ons niet aan verwachten ditzelfde karakter terug te vinden in zijn
werken, die we tot zijn jeugdperiode rekenen, en er plotselinge veranderingen in zijn
manier van werken en een bijna ongelijkmatige evolutie in ontdekken? De eenige
veronderstelling, met dewelke wij ons kunnen verzoenen, is dus, dat de Aanbidding
van Seligmann, ouder dan het Avondmaal der Apostelen, dagteekent uit een tijd in
het leven van Justus, waarop de invloed van Hugo van der Goes op hem overwegend
was.
Welnu, niet alleen door de vergelijking van beider werken, maar ook uit
documenten, weten we dat tusschen deze twee meesters er enge betrekkingen
heerschten. Den 5 Mei 1467, stelt Justus zich borg voor den aankoop van het
vrijmeesterschap der schildersgilde te Gent door Hugo van der Goes. In 1467, wanneer
de paus Paul III een algemeenen aflaat aan de stad Gent had verleend, maakte men
zich gereed voor de feestelijke ontvangst van den kardinaal-legaat en Justus en Hugo
schilderden toen samen wapenschilden van den Paus. Eindelijk bevindt zich in de
archieven van St-Michiels te Gent een kostbaar, dikwijls aangehaald document van
1475; het is een rekening, die Philips van der Sikkel na den dood van zijn vader, aan
zijn moeder aflegt en waarin hij, onder de eigendommen, een goed vermeldt, dat
door Hugo van der Goes betrokken is; hij herinnert zijn moeder, dat van de huur van
dit huis voor 1475 moet afgetrokken worden, wat de van der Sikkel's nog aan van
der Goes schuldig zijn, en dat door dezen laatste voorgeschoten werd op het oogenblik
van 't vertrek van Joos van Wassenhove naar Rome.
Daar deze waarschijnlijk in 1468 vertrokken was, of misschien een beetje later,
mogen we aannemen dat de Aanbidding van Seligmann van dien datum dagteekent,
terwijl de triptiek van St-Baafs geschilderd werd in 1464 (jaar van de opname van
den artist in de schildersgilde te Gent), of enkele maanden vroeger.
Het lijkt ons wel onmogelijk tot een dergelijk besluit te komen door een eenvoudige,
rechtstreeksche vergelijking tusschen de Aanbidding der Koningen en het Avondmaal
der Apostelen. Niet dat men er geen talrijke overeenkomsten kan in zien: de golvende
lijn van den Christus in deze, bijvoor-
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beeld, is gemakkelijk naast de silhouet van den H. Jozef in gene te plaatsen; de
drapeeringen zijn, in beide werken, nagenoeg dezelfde, tusschen het scherpe en het
wijde; en, vooral, de twee composities gaan uit van eenzelfde pyramidale opvatting
en vertoonen hetzelfde evenwicht in de rangschikking der bijbehoorigheden; het
decor met de marmeren zuiltjes, waarvoor Justus een voorliefde schijnt gehad te
hebben, vinden we terug niet alleen in het schilderij van het Corpus Domini, maar
ook in enkele van de Philosofen en in den Federigo van Windsor; wat het coloriet
aangaat, waarvan het grijsblauw zoo bijzonder opgemerkt wordt in de Aanbidding,
daarvan kunnen we de harmonie ook terugzien in zekere doeken uit de werkkamer
van Urbino. We moeten nochtans bekennen, dat die overeenkomsten ons
waarschijnlijk zouden ontsnapt zijn, indien we geen middel tot vergelijking hadden
gehad in de triptiek van St-Baafs; ze zouden voor ons verduisterd zijn geworden
achter die groote algemeene beweging, waarvan we, in het schilderij van Seligmann,
de verdienste aan Hugo van der Goes moeten toeschrijven. In welke mate, inderdaad,
moet deze invloed van den grooten Gentschen meester verstaan worden? Zou men
tot een ware samenwerking moeten gaan besluiten? In den juisten zin van het woord,
gelooven we zulks niet. Maar wel waar schijnt het ons echter, dat de Aanbidding der
Koningen geschilderd werd onder de oogen van van der Goes zelf. Dit moedigt ons
aan om in het personage dat een kalot als hoofddeksel draagt en links zichtbaar is,
het portret van Hugo te herkennen, zooals de heer Destrée hem herkent in de
Aanbidding van Monforte, evenals dat van Justus, zooals we straks zullen verklaren,
in de baardige en naakthoofdige figuur, die heelemaal links staat.
***
Hoe kunnen wij ons nu een gedachte vormen van de artistieke ontwikkeling van Joos
van Wassenhove?
Misschien zou men allereerst een hypothetischen invloed op hem moeten vermelden
door dien Daniël de Rycke, waarover we reeds spraken; maar na het artikel van den
heer Winkler, denken we, dat we aannemen moeten, dat de triptiek van St-Baafs wel
van Justus van Gent is. In het luik van den Mozes op de rots slaande zouden we
overigens, heelemaal links achter den grijsaard van groote gestalte en met den tulband
op het hoofd, hetzelfde personage kunnen herkennen, dat blootshoofds, met haar dat
zijn voorhoofd bedekt, een fijnen knevel en korten baard, ook heelemaal links op
het schilderij van Seligmann te zien is. Zou het niet het portret van den schilder zijn?
Weliswaar, waren de mannen in dien tijd gewoonlijk glad

Onze Kunst. Jaargang 22

64
geschoren; toch kan het niet geloochend worden, dat in de schilderijen van Goes en
zijn school, naast de baardige personages met hun conventioneele aangezichten,
steeds andere personages afgebeeld staan, insgelijks met baard, maar die al de
karaktertrekken van het portret dragen.

Fig. 4. - JUSTUS VAN GENT: Mozes op de rots slaande.
(Linkerhelft van het tapijtwerk der Glorierijke Maagd).

Het voornaamste hier is te wijzen, zooals we het hooger reeds deden, op den
invloed van Dirk Bouts. Eenvoudig invloed? Ofwel nauwere verwantschap? Laten
we opmerken, dat de vreemde kleine koppen in drie-kwart profiel, waarvan we het
karakter reeds ontleedden, rechtstreeks van de kunst van Bouts afstammen. Daarvan
kunnen een der vier toeschouwers (de tweede van links), die den Marteldood van
den H. Erasmus bijwonen, op het schilderij van Bouts in St-Pieters te Leuven en de
H. Bernardus op het rechterluik van dit schilderij ons best overtuigen.
Rond de triptiek van St-Baafs moeten we nog enkele andere werken rangschikken:
Reeds had de heer Destrée het tapijtwerk van de Glorierijke Maagd, geschonken
aan het Louvre-museum door Baron Davillier (fig. 3) toegeschreven aan Gentsche
werkhuizen. Hij deed het van 1485 dagteekenen. Maar nu onze aandacht gevestigd
is geworden op de eerste manier van Justus van Gent, moeten we dit stuk wel een
vijftiental jaar jonger schatten. Het sluit inderdaad dicht aan bij de triptiek, die vroeger
aan Gerard van der Meire werd toegekend. Om er zich van te overtuigen, zal het den
lezer voldoende zijn
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de linkerhelft, die Mozes op de rots slaande voorstelt (fig. 4), te vergelijken met
hetzelfde onderwerp in het schilderij van St-Baafs; laten we echter nog het landschap
van dit deel van het tapijtwerk vergelijken met datgene dat den achtergrond van het
panneel der Kruisiging uitmaakt en voornamelijk de vier personages vermelden, te
halven lijve afgebeeld, die gebaren maken in de bovenste nissen (fig. 5) en die met
hun karakteristieke vingeren, in het werk van Justus, een soort van voorstudie zijn
voor zijn reeks van Philosofen van het Studio te Urbino1.
Nu moeten we nog, na den heer Winkler, een Magdalena vermelden, nu in het
Museum te Napels (fragment van een Pieta?), die men geproduceerd vindt in de
Storia dell' Arte Italiana van den heer Venturi (VII, parte IV, blz. 155, fig. 89). Deze
figuur, die een getrouwe herhaling is van de geknielde vrouw op het voorplan van
den Mozes op de rots slaande, noopt ons de veronderstelling te wagen, dat Justus
werken uit zijn jeugd mee naar Italië had genomen.
Deze veronderstelling wordt bevestigd door een veel belangrijker schilderij dat,
naar onze meening, voortaan naast de triptiek van St-Baafs zal moeten geplaatst
worden, en het meest typische werk is om de Vlaamsche periode van Joos van
Wassenhove te kenmerken. Het zij ons toegelaten daarop aan te dringen, daar de
vermelding van dit werk, in onze studie,

1

We zullen alleen het tapijtwerk van Boston, door den heer Destrée vermeld, hier aanstippen
en dat de Schepping van Eva, den Doop van Christus, de Aanbidding der Herders en de
Kruisiging voorstelt.

Fig. 5.- JUSTUS VAN GENT: Twee Profeten.
(Gedeelte van het tapijt werk der Glorierijke Maagd)
De handen, de drie-kwart profielen en de behaarde figuren, dit alles herinnert ons de kunst
van Justus.
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de eenige steen is, die wij persoonlijk bijbrengen om den vóor-Italiaanschen stijl van
Justus weer te kunnen in elkaar zetten. Ongelukkig kunnen we er slechts een slechte
photografie van weergeven, volgens welke het moeilijk is te oordeelen of we met
een origineel of met een copie te doen hebben (fig. 6). Het stelt de Dood van de
Maagd voor, bewaard te Palermo, in de verzameling Santocanale, en die de heer
Venturi (Storia dell' Arte Italiana, VII, parte IV, blz. 166, fig. 100) toekent aan een
Siciliaansch artist, die onder Vlaamschen invloed zou gewerkt hebben. In een kamer,
welke rechts verlicht wordt door een venster en een deur, die uitgeven op het
landschap, ziet men links de H. Maagd uitgestrekt op een bed en daarboven engelen
die haar ziel meenemen naar den Verlosser; achter dit bed staan vier Apostelen; een
er van doorbladert een boek, en een andere geeft Maria een kaars in de hand, terwijl
een vijfde, aan het voeteneind, den toeschouwer schijnt opmerkzaam te maken op
de verheven les van deze dood; op het eerste plan, in het midden, zit een jonge man,
met een boek op de knieën en die schijnt te bevelen, dat men met hem zou bidden:
rechts van hem. op den vloer, slaapt een apostel, uitgeput door lang waken en aan
zijn linkerkant houdt een andere, rechtstaande, het wierookvat vast; heelemaal rechts
treedt een personage naar voren, die het wijwatervat en den kwast draagt; op den
achtergrond staat een man tegen het venster geleund, en door de geopende deur ziet
men in de weide een engel, die den gordel van Maria aan den H. Thomas overhandigt.
Al de kenteekens van de kunst van Justus kan men in dit werk terugvinden; rechts
staat de apostel met het wijwatervat en den kwast met de beenen uiteen, in dezelfde
vreemde houding als de Mozes die op de rots slaat in St-Baafs en de Christus van
Urbino; de apostel, die in het midden het wierookvat vasthoudt kan best vergeleken
worden bij al de baardige figuren, die we reeds verschillende malen hebben ontleed;
de jonge baardelooze man, die aan het voeteneind van het bed der Maagd zit, herinnert
ons den Melchior van het schilderij van Seligmann en al de kleine fijn gemodeleerde
kopjes, waarop we zoo dikwijls de aandacht vestigden; wat de slapende apostel van
links betreft, deze is bijna gansch gecopiëerd naar het personage op het voorplan van
de Koperen Slang en schijnt zekeren apostel van de Dood van de Maagd van Hugo
van der Goes aan te kondigen. Zie ook nog het type van de Maagd, haar klein, bleek
poppengezicht gelijkend op enkele figuren van Geertgen tot St-Jans, de apostel die,
op het tweede plan, de palmen van zijn handen toont, enz...
Volgens den heer Venturi (blz. 170) zou er in het Museum te Messina een Mis
van St-Gregorius zijn van een zeer verwante manier. We hebben er geen reproductie
van kunnen bekomen, maar bij nader onderzoek zou men
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wellicht daarin een ander werk van de eerste manier van Justus van Gent ontdekken.

Fig. 6. - JUSTUS VAN GENT: De Dood van de H. Maagd.
(Verz. Santocanale, Palermo).

Laten we nu vlug de schilderijen opsommen, die de heer Morton H. Bernath
rangschikt in de vóor-Italiaansche productie van Justus.
De Kruisiging van de collectie Johnson te Philadelphia moet eerst en vooral ter
zijde gesteld worden. Zij heeft geen enkele betrekking met de Gentsche kunst en
werd terecht toegeschreven aan Simon Marmion of aan zijn school.
De Aanbidding van het stedelijk museum te Trevi, in tempera-kleuren geschilderd,
is enkel een schoolsch werk van zeer middelmatige waarde; maar zij bezit wel
aanknoopingspunten met de kunst van Justus van Gent door het type van de Maagd
met het hooge voorhoofd, door dit van den
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Koning links, door de gebaren der handen, enz.; het is interessant ze te vergelijken
met de Aanbidding van Seligmann; evenals op dit doek, zit de Maagd, die de
geschenken der Koningen ontvangt, op het uiteinde van het bed; misschien is het
wel de copie van een verloren werk van 1468-1469 en zou men daarnaast als copieën
van eveneens verloren origineelen, een Aanbidding dor Koningen in het Museum te
Napels (Venturi VII, p. IV. fig. 87) en ook, doch met minder zekerheid, een
Aanbidding der Herders in hetzelfde Museum (Venturi VII, p. IV, fig. 88)(1) moeten
vermelden.
De heer Venturi verwerpt alle andere toewijzingen, die Morton H. Bernath voorstelt.
Toch ware het wenschelijk ze van dichterbij te onderzoeken. De toeschrijving van
de Maagd met het Kind in het Schloss te Berlijn kan zeer goed worden volgehouden,
wanneer men denkt aan de vrouwenfiguren van de triptiek van St-Baafs, aan de
Maagd van Palermo, en zelfs aan het gelaat van Battista Sforza, die afgebeeld staat
op den achtergrond in het Avondmaal der Apostelen te Urbino; anderzijds is het
onnoodig hier een vergelijking aan te gaan met het schilderij van Seligmann. Graag
namen we ook de Mater Dolorosa van de Corsini-galerij te Rome aan, als zijnde
geschilderd in den tijd van Justus' aankomst in Italië.
Zouden wij ons vergissen, wanneer we in de Kruisafdoening van Altenburg, evenals
in haar repliek in de verzameling Carraud, in het Bargello te Florence, hetzelfde
personage (Justus van Gent) meenen te herkennen, dat we aanwezen links in de
Aanbidding van Seligmann en in Mozes op de rots slaande, evenals in de Aanbidding
der Herders van Gerard David in de Uffizi, die dan eer door Justus van Gent dan
door Hugo van der Goes zou beïnvloed zijn geworden?
Wat het waterverfschilderij van Cassel, de Maagd met het Kind betreft, denken
we, dat het nergens met meer zekerheid kan thuis gebracht worden, dan in de school
van Hugo van der Goes. Anderzijds zou het wel belangwekkend zijn, nu wij een
juister idee hebben over de kunst van Justus, zekere van de vroegere toewijzingen
aan van der Goes eens opnieuw te onderzoeken: zou onder andere de Maagd van de
collectie Hainauer, niet weer aan Joos van Wassenhove moeten toegekend worden?
Het aangezicht van het Kind biedt groote gelijkenis aan met dat van het kleine
personage, dat men op de derde plan achter het kruis in de Kruisiging van St-Baafs
ontwaart. Daarentegen schijnt de Maagd met het Kind in het museum Städel wel
werkelijk van van der Goes te zijn, en men zou er kunnen bijvoegen, dat ze
waarschijnlijk gediend hebben als model voor de Maagd en vooral voor

(1) Tot hetzelfde tijdstip zou ook liet ontwerp voor het tapijtwerk van het Museum van Boston
behooren.
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het Kind van de Aanbidding van Seligmann. We hebben, eindelijk, gezien, dat de
Aanbidding der Koningen in de verzameling Liechtenstein te Weenen, groote
overeenkomsten vertoont met dit laatste doek, dat het maar een copie zou kunnen
zijn; zon het mogelijk zijn te denken aan een copie, die door Justus van Gent
uitgevoerd werd? Wat er ook van zij, deze Aanbidding speelt een voornamen rol in
de ontwikkeling van onzen schilder.
Nochtans blijven ons als vergelijkingsstukken, waarvan we heel zeker mogen zijn,
slechts van 1464, de triptiek van St-Baafs en het schilderij van Palermo, en van 1468,
de Aanbidding van Seligmann, geschilderd onder den invloed van Hugo van der
Goes, een korten tijd vóor deze de Aanbidding der Koningen van Monforte de Lemos
schilderde.
Daarna komen aan de beurt, het schilderij van Urbino en al de Italiaansche werken
van Justus, over dewelke men zooveel geredetwist heeft, meenende dat ze ontstaan
waren uit de samenwerking van dien kunstenaar met Italiaansche schilders, maar
waarover men het nu ongever eens is(1). We gelooven, dat de ontdekking van den
heer Winkler ons toelaat nog zekerder in onze beweringen te zijn, en eenzelfde lijn
te vinden in al zijn werken, die op het eerste zicht tamelijk verschillend en
uiteenloopend zijn. Zonder op de bewijsvoering van den heer Winkler, aangaande
het Avondmaal der Apostelen te Urbino, te willen terugkomen, laten we toch nog de
aandacht vestigen, in dit schilderij, op den man, die heelemaal rechts achter den
hertog Federigo staat, met de naar voren opgeheven hand, welke zoo treffend is in
de triptiek van St-Baafs en in de personages te halven lijve van het tapijtwerk van
Davillier in het Louvre-museum; let ook op de handen van den H. Johannes en op
die van den geknielden apostel, achter dien welke de hostie krijgt. In het Hertogelijk
Paleis te Urbino, vinden we dezelfde handen in een H. Petrus en in een H. Paulus,
die de heer Venturi met recht aan een ‘volgeling’ van Justus, samen met den Verlosser
van de Pinacotheek te Citta di Castello en de teekening voor een pluviale, het Laatste
Avondmaal voorstellende, die bewaard wordt in de cathedraal te Gubbio(2).
Deze zeer bijzondere handen hebben we weer bij de Philosofen in het

(1) Zie K. VOLL: Josse van Ghent und die Idealporträts von Urbino, Repertorium für
Kunstwissenschaft, XXIV (1901). Blz. 54. - W. BOMBE, Justus van Gent in Urbino,
Mitteilungen des Kunshist. Instituts in Florenz, III (1909). - A.V. SCHMARSOW, Joos van
Gent und Melozzo da Forli in Rom und Urbino. Leipzig, Teubner, 1912, in-8o. - A. DE
CEULENEER, op. cit. - A. VENTURI, Storia dell' Arte Italiana, VII, parte II, blz. 124. en volg.
(2) Anderzijds, kunnen we onmogelijk aannemen, dat de hr. Venturi een H. Marcus in het
Städel-Instituut te Frankfurt eveneens aan Justus toeschrijft; en meer nog dan deze schrijver
zullen wij aandringen op den onloochenbaren invloed van Justus van Gent in de schilderijen
van de Sacristij van de cathedraal te Urbino, de apostelen voorstellend, en die men denkt het
werk te zijn van Evangelista di Pian di Meleto.
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werkvertrek te Urbino, die men terecht beschouwt als later ontstaan dan het
Avondmaal der Apostelen, voornamelijk bij den Dante en den Sixtus IV van het
Louvre, den Hippocrates, den H. Ambrosius, of den Albert de Groote in de galerij
Barberini. Het prachtig strenge type van den Balthazar der Aanbidding van Seligmann
keert, een beetje minder lang, terug in den Solon van het Louvre-museum of in den
Mozes van Barberini, En, nu eenmaal onze aandacht gaande gemaakt is, zien we
gemakkelijk in den Duns Scott en in den Salomo in Barberini, dit zoo bijzondere
drie-kwart profiel (met een mond die te veel naar voren staat), dat we reeds hebben
ontmoet in de voor-Italiaansche werken van Justus. Dit drie-kwart profiel is vooral
merkwaardig bij het personage, dat heelemaal rechts staat op het schilderij van
Windsor, dat nochtans van 1480 dagteekent, en Federigo en Guidobaldo luisterend
naar Paul van Middelburg voorstelt: hier is wel ditzelfde te korte onderste ooglid en
die scheeve lippen, welke het kenteeken zijn van de Aziatische en vrouwelijke figuren
van de triptiek van St-Baafs en van den baardeloozen apostel van het schilderij te
Palermo. Men kan die zonderlinge manie's van Justus volgen tot in de Allegorieën,
afkomstig uit de Bibliotheek te Urbino; de Muziek en de Rhetorica in de National
Gallery te Londen, en de Dialectiek en de Astronomie in het Museum te Berlijn, waar
naast die van de van Eyck's, de invloeden van Melozzo en Ghirlandajo overwegend
zijn; b.v. het vrouwengelaat van de Dialectiek en de teekening van het oog van den
jongen man, die geknield zit voor de Muziek.
Wij meenen dus, dat we ons heden een afgebakend idee kunnen vormen van de
werkwijzen van Joos van Wassenhove en dat men bijgevolg andere werken van zijn
hand zal moeten vinden (zooals wij de Dood van de Maagd te Palermo hebben
ontdekt). Laten we echter om te eindigen, onze spijt uitdrukken, dat het
Louvre-museum, reeds in het bezit van veertien Philosofen uit Urbino, er niet in
geslaagd is, dit werk van Justus te verwerven, dat waarschijnlijk grondleggend is, of
in alle geval de spil van zijn verdere ontwikkeling, een waterverfschildering die als
voorbeeld van het procédé in Europa heelemaal eenig is en een werk van een zoo
groote schoonheid, dat men niet nalaten kan nogmaals te denken aan een medewerking
van Hugo van der Goes, van wien het Louvre-museum vóor den oorlog, de prachtige
Aanbidding der Koningen van Monforte, nu te Berlijn, evenmin heeft kunnen
bemachtigen.
LOUIS DEMONTS,
Eere-conservator van het Louvre-Museum.
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TOON KELDER; Bloemen stilleven, einde 1923).
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Inleiding I
Toon Kelder, Rotterdammer
HET doel van deze Inleiding als van de andere Inleidingen, die ik voor Onze Kunst
zal schrijven, is natuurlijk het bekend-maken van een liefst nog weinig gerkenden
of weinig gewaardeerden schilder, of anderen plastischen kunstenaar. Maar het zal
toch niet worden het verzamelen enkel van gegevens en deze openbaar maken; in
zulke Inleiding zal alleen behandeld worden een kunstenaar, die genoeg gaf aan
werk, en genoeg karakter betoonde om te doen verwachten, dat wat hij reeds maakte
gevolgd zal worden door beter en meer. Het is niet zonder reden, dat ik het karakter
noem bij, hoewel na het talent. Meer en meer toch is mij duidelijk geworden, dat het
karakter duur en rijpworden van het talent meer dan steunt; van waar zouden toch
anders zij komen, die ge in de kunst de Verdronkenen moet noemen?
Toon Kelder is een Rotterdammer, geboren 24 November 1894. Hij zou eerst
theoloog worden. Het is altijd aardig zich dat te herinneren, wanneer ge hem, zooals
ik, kent; de tegenstelling toch werd vrij groot! Hij werd geen theoloog, maar gelukkig
voor hem en voor de hollandsche schilderkunst, een schilder, leerling van de
Rotterdamsche Akademie, van Nachtweh, enz. Het werk, dat mij van hem trof, is
echter pas uit de laatste jaren (van af 1922). Het vroegere was misschien vlot, maar
het miste den innerlijken toon. Dat is sinds dat jaar 1922 veranderd, en verandert
nog, voortdurend. Het is misschien voor sommigen, die hem niet kennen, stoutmoedig
om te zeggen, dat het laatste werk dat van een talent is, maar ik besta hier deze
stoutmoedigheid, zooals ik nog andere hoop te bestaan. Kelder is een talent; een
colorist. Hij is een colorist, die in het donkere gamma (het gamma van onzen tijd)
het belangrijkst is; en woudt ge zijn stillevens eenigszins bepalen naar werk, dat ge
reeds kent, dan zoudt ge kunnen beweren: hij is verwant aan Suze Robertson, zooals
een man en een moderne verwant kan zijn aan de tragische schilderes van een voorbije
periode. Het verschil met
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Suze Robertson is, dat hij vaster werd van kleurenbouw.

TOON KELDER: Portret van Mevrouw Gonggrijp (1924).

Hij is tevens eenvoudig-weg, en werkelijker wijs, een man die den vorm kent, den
vorm aandurft, en den vorm groot kan houden zonder falen en te kort te komen in
de kracht van zulke formeering. Met deze gaven en kunde heeft hij groote
bloemstukken geschilderd, stillevens, landschappen, en in den laatsten tijd portretten
van kinderen en vrouwen. De stillevens, groot-ondervonden, zwaar en stout van
kleur, zijn het meest innerlijk, en in die innerlijkheid het meest beschaafd. Want aan
beschaving kon dit werk winnen, toen het in 1922 ernstig werd, en eenvoudigweg
modern. En het heeft gewonnen, gelukkig!, aan beschaving.
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Het is met sprongen vooruitgegaan, sinds de tentoonstelling bij Mensing in den Haag
(1923).

TOON KELDER: Kinderportret (1924).

Wat de schilderwijze zelf aangaat, die is bruusk, haast altijd met het paletmes. Ook
dat Kelder deze factuur zocht en vond, was goed. Zij ontnam het spontane niet aan
het werk (dat is naar zijn aard, en mogelijk door Kelder's kunde) maar zij voorkwam
het ijdele, dat vaardigheid mee kan brengen en zij voorkwam het leege, het soms
haast noodzakelijk gevolg van deze
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snelle, gedreven, voortbrenging. Want ook dat bezit Kelder, die toch een schilderij
goed ‘af-bouwt’; hij is een overvloedig schilder. Er is niets schraals in hem; het is
geen scheppen steentje na steentje, met moeite na moeite; Kelder schildert met de
gemakkelijkheid der natuurtalenten, en met de gezondheid van een aangeboren
werklust...
Het was, door dit alles, mij een aangename plicht met dezen schilder deze
Inleidingen te beginnen. Er is hier reeds werk, dat bestaat, en is er een verwachting
op meer, en steeds beter wordend werk. Hij is met andere woorden, een schilder voor
een Inleiding.
PLASSCHAERT.
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Kunstberichten
van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Brussel
Een
vlugge oogopslag op wat gedaan werd: verschillende tentoonstellingen hebben elkaar
opgevolgd sedert het begin van het winterseizoen; er waren er zeer belangwekkende,
maar er valt geen enkele openbaring te vermelden. Nochtans was er een zekere
ontwikkeling waar te nemen bij de artisten, die uit den vreemde kwamen om ons hun
werken te toonen en bij de onze. Die van Henry de Waroquier geeft aan zijn kunst
een tamelijk nieuw uitzicht: de kunstenaar is bezadigder geworden, heeft zich weer
laten verleiden door de weelderige stof en voor 't oogenblik heeft hij afgezien van
zijn prismatieke ontleding, ook van zijn fijne en zilverige kleuren. Die verandering
is op verschillende manier onthaald geworden en sommigen hebben hem, ik geloof
ten onrechte, afgekeurd. Het is niet waarschijnlijk, dat Waroquier daarbij zal blijven,
maar het stadium dat zijn kunst nu doorworstelt was noodig om ze nieuwe kracht te
geven en hem te ontrukken aan een saaie herhaling van steeds onveranderlijke
werkwijzen. Na dit zal hij zonder twijfel terugkeeren naar de rijke en zeldzame
afwisseling van zijn oud palet, maar zijn kunst zal verrijkt zijn door de nieuwe
mogelijkheden in de uitdrukkingsvormen welke de huidige proef hem zal nagelaten
hebben.
Hoe zullen we de ontwikkeling van Micha omschrijven? We hebben hem opnieuw
gezien met doeken van een uitgesproken modern karakter; en waaruit het
overheerschende gevoel van verzachte harmonieuze en keurig gecontrasteerde kleuren
spreekt. Ik weet niet of deze artist, wiens lenigheid wel een gebrek zou kunnen
worden, hier een van de meest ware en beslissende uitingen van zijn artistieke
opvatting uitdrukt, maar in elk geval, vind ik dit van een alleraardigsten smaak,
misschien een beetje gemaakt, maar heel bevallig.
Omdat Philibert Cockx met een stevige overtuiging de karaktertrekken van zijn
kunst bevestigt en met buitengewone standvastigheid zijn gammen, zijn werkwijze
en de vormen kiest, die hem het geschikst schijnen om er zijn gevoelens in op te
nemen, omdat hij zich klaarblijkelijk weinig bekommert om de wisselvalligheden
van de mode en zonder ze te volgen, de groote massa der schilders éen enkelen weg
ziet kiezen, verwijt men hem niet meer op de hoogte van zijn tijd te zijn, en te
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verouderen. Voor mijn part, houd ik hem voor een van de rijksten onder onze huidige
schilders, een van die, wiens toekomst vol beloften kan zitten(1).
We zullen het hoofdstuk van de evoluties eindigen met die van Strebelle als zeer
gelukkig en lofwaardig te noemen. Deze kunstenaar heeft lang getracht zich te
bevrijden van den te sterken invloed, dien zijn vriend Oleffe op hem uitoefende;
eindelijk is hij er in geslaagd en men mag zeggen, dat hij nu zijn onafhankelijkheid
en zijn oorspronkelijkheid heeft heroverd.
Andere schilders doen zich eenvoudiger

(1) Het doek Vlaamsche Boerin van Philibert Cockx, aangekocht door den Staat, hangt reeds in
het Museum van Brussel.
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en zonder zichtbaren strijd gelden door een persoonlijkheid, die wars is van allen
uitwendigen invloed. Voorbeeld: Edgard Tytgat, een onschuldig humorist, wiens
stille goedaardigheid de trage geesten hindert en wiens palet een van de meest
afgewisselde van de moderne schilderkunst is. Tytgat is origineel zonder het te weten
of te willen; hij is eenig en gelijkt op niemand, ten hoogste een beetje en dan nog
van ver op de ‘dimanchiers’ en hun voorlooper, den Douanier. Maar zoo hij stamelt,
dan is het omdat hij 't wel wil. Hij maakt geen karikatuur van de menschen, maar
van het leven zelf. Hij vermaakt zich kostelijk en hij vermaakt ons, maar zijn kleur
verraadt hem en men bemerkt spoedig, dat deze mensch, die grappig de komische
kanten van de menschenziel en van ons dagelijksch bestaan weergeeft, een zeer goed
schilder is. Hij had naar de tentoonstelling van den Cercle des Aquarellistes een klein
plezierig schilderij van zeer mooi koloriet gezonden: de Prinses van éen oogenblik.
Een meisje uit het volk zit luchtkasteelen te bouwen in een van de vergulde wagentjes,
die mee rondgaan in den galop van een paardemolen. Heel de illusie van het kind is
uitgedrukt in de manier, waarop ze leunt en zich voegt in de kussens van het
schitterende kleine rijtuig. Zij is een beetje verwant met de Nieuwe Asschepoes van
James Barrie. Bij den Engelschen dichter en bij Tytgat, voelen we denzelfden humor,
dezelfde toegevende en teedere ironie.

FUJITA: Zelfportret.

Deze tentoonstelling van de Aquarellisten was flink ingericht en enkele inzendingen
waren bijzonder belangwekkend: die van de HH. C. Montald, Ramah, Blandin, J.M.
Canneel, Jos. Albert en Philibert Cockx.
Wanneer we zoo maar een beetje op goed geluk af ons de verschillende
tentoonstellingen herinneren, dan mogen we die van den H. Lebrun-Rodenbach niet
onbesproken laten: deze schilder heeft merkwaardige hoedanigheden, maar hij
onderging te sterk den invloed van de kolossale figuren van een Verdegem; ook die
van Maurice Brocas en van Suzanne Cocq, die allebei vooruitgaan en op weg zijn
hun uitzichten te verbreeden en het genre te verlaten, waarin ze zich tot nog toe
hadden thuis gevoeld; die van Maur. Stobbaerts, een van de meest interessante onder
de jongeren, die reeds zeer persoonlijk is in zijn durf. Het werk, dat op de expositie
van Maurice Stobbaerts het meest de aandacht trok, was niet zijn Haven, die de
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eereplaats bekleedde, maar een heerlijk en kranig portret van een jong meisje, met
rood haar, gekleed in vinnig rose met een lichtgelen hoed, op een tamelijk donkeren
grijzen achtergrond. Dit doek is volledig gelukt.
Laten we nu reeds gesloten tentoonstellingen in deze kolommen ook nog bespreken.
In l'Oiseau bleu, zagen we een prachtige verzameling etsen van François Maréchal,
den degelijken Luikschen artist. Zij gaven een juist beeld van zijn loopbaan, van af
de nog kleurlooze werken van het begin, tot zijn volle meesterschap over den stiel
en zijn uitwegen. In den Kunstkring heeft Henri Rodot nog eens bewezen, dat hij
getrouw blijft aan de ietwat eenvoudige poëzie van het Brabantsche landschap (roode
zeilen, frisch gebladerde en schitterende landouwen). F. Verhaeghen, die een tijd
aan de Azu-
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renkust verbleef, keerde min of meer veranderd terug. In zijn doeken zijn er blauwer
hemels, een lichtspel en een atmosfeer, welke anders zijn dan die van zijn
volksfeesten. Hij heeft overigens niet afgezien van zijn Gilles de Binche, zijn kleurige
kermissen of zijn zingende processies, maar hij brengt ons wat nieuws in zijn
zuidelijke landschappen en ook in die synthesen van een gebaar, een houding of een
beweging, die hij noemt: One Step en Tennis.

MICHA: Jonge Dame in het wit.
(Eig. van den heer Th. Braun).

Pierre Paulus, die een heelen tijd niets meer had getoond, heeft in de ‘Galerie
Giroux’ vereenigd al wat een inspanning van verschillende jaren heeft voortgebracht.
Het is een grootsche voorstelling van het ‘zwarte land’, niet zoo tragisch als dat van
Meunier, maar kalm en bijna rustig niettegenstaande het donkere blauw, het zwart,
het vale geel, die een sombere gamma vormen. Een zonnestraal in al dat duister: het
zachte en minzame portret van een blonde en rose kindje(1).
Een ander schilder wiens kleur minder droefgeestig is, maar wiens gevoel bijzonder
ontroert, bouwt met ernst, met melancholie zijn pathetische kunst voort: Robert
Crommelynck. Zijn uitdrukkingsmiddelen zijn niet altijd even gelukkig, maar dikwijls
voelen we in hem een aangrijpende oprechtheid, die zekere leelijke bijzonderheden
doet verdwijnen en die aan de platheid zelve een machtige wrangheid verleent.
We blijven in denzelfden toon, wanneer we spreken van dien armen Stan van
Offel, van dien fijnzinnigen en geestigen jongen van wien onlangs een retrospectieve
tentoonstelling werd ingericht. Stan van Offel bezat een merkwaardige voornaamheid
en als artist had hij heel wat smaak en sierlijkheid... De aanstaande uitgave van zijn
Alphabet macabre wordt aangekondigd. De plaatjes er van zijn sober en scherp en
de oude dood komt er op voor met ik weet niet welk een nieuwe boosaardigheid. Hij
(1) Het doek Terugkeer van het werk van Pierre Paulus werd door den Staat aangekocht en in
het Museum van Brussel ondergebracht.
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was een illustrator van groot talent. Zijn Thyl Uylenspiegel is de incarnatie zelf van
den wakkeren volksgeest, van de onveranderlijke en spottende goede luim. De
zwierigheid, en de glans en, dieper in, een lichte en bescheiden melancholie, gaven
aan zijn manier een heel bijzonder en boeiend karakter.
Een voornamere retrospectief was deze voorafgegaan: die van Alfred Verhaeren.
Al diegenen, welke dezen uitstekenden en nauwgezetten kunstenaar en dezen
groothartigen en verstandigen man gekend hebben, konden hem nu nog eens hulde
brengen en zijn werk bewonderen om zijn gezondheid, zijn omvang en vooral om
zijn luidruchtige vreugde, de vreugde aan de levendige en zonnige kleur, waarvan
zij al de bekoringen meebrengt.
Men heeft ook het streven van een jongere van voor vijf en twintig jaar herdacht:
Alberic Coppieters, die gestorven is voordat hij al zijn kunnen had gegeven (hij was
nauwelijks vier en twintig jaar), maar die een groot aantal studies naliet en enkele
belangrijke doeken. Door het feit dat hij een theoreticus was en daar-
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door een beetje koud, had hij een merkwaardige oorspronkelijkheid en zijn werken,
waaruit de halve tinten bijna gansch uitgesloten zijn terwijl de figuren scherp tegen
het licht staan afgeteekend, zijn rijk aan opmerking en studie.
Waarschijnlijk zal er een retrospectief ingericht worden van den schilder Karel
Hermans, die pas gestorven is. Ik geloof dat het beter is zijn memorie te dienen vóor
zijn Dageraad in het museum te Brussel. Een schrijver wordt niet altijd gehuldigd
door het laatste uit zijn kladboek uit te geven, evenmin een verouderd schilder door
zijn laatste doeken ten toon te stellen. En Karel Hermans verdient zeker gehuldigd
te worden, want voor zijn tijd en in onze school, was hij een vernieuwer; bovendien,
een rechtzinnige, gevoelige en verfijnde geest. Zulks mag niet uit het oog verloren
worden.
In het ‘Cabinet Maldoror’, dat steeds openstaat voor de vreemdelingen, had men
onlangs Russische schilders vereenigd, van af de Romantiek tot nu. Het had interessant
kunnen zijn indien de tentoongestelde werken niet zoo weinig kenmerkend geweest
waren zoodat ze niet toelieten de schilders hun ware plaats te geven. Zulks dient in
betere voorwaarden hernomen te worden. Een Pool, Jankel Adler, leerling en vriend
van Marc Chagall, gaf hier in de laatste weken enkele schilderijen, waarin niet dàt
zoeken naar kleur van zijn meester te bespeuren was. Hier hebben we te doen met
een ruwe kunst, zonder bekoring en waarvan de zonderlinge vooringenomenheid
bijna bespottelijk is. Maar enkele trekken, eenige bijzonderheden, een stukje geteekend
met de juistheid van een vijftiend-eeuwsche gravuur beletten dat men deze kunst zou
gaan vluchten. De teekening van het aangezicht van zijn Dichteres, een rechtstaande
onbevallige en zware figuur, is doordringend en fijn; en welk een leven, wat een
karakter in die dunne en vaste trek, die op de omlijningen ligt, onverbiddelijk alle
rimpels verdiept en alle golvingen van den vorm volgt! Zijn kunst is nog niet
heelemaal volledig en tot rijpheid gegroeid, maar reeds maakt zij een diepen indruk
en er steken buitengewone hoedanigheden achter. - Ik zal liefst zwijgen over de
Machines van F.W. Seiwert, die met Jankel Adler te zamen expozeert; ik bespreek
hier enkel beeldhouw- en schilderwerk.
Beeldhouwwerk hebben we genoeg te zien gekregen; dat van Matton, in den
Kunstkring; dat van Gustaaf Fontaine, wiens kunst expressie en leven bezit; dat van
Dolf Ledel, dat een zenuwachtige bekoorlijkheid of een krachtigen wil verraadt, door
breed gebouwde figuren, wier stevigheid steeds geëerbiedigd bleef en wier karakter
meestal vol waarheid werd uitgedrukt; eindelijk dat van Suzanne Ghysbrecht. Ik zou
graag in deze vluchtige opsomming enkele woorden aan deze artiste wijden. Bij
Victor Rousseau haalde zij de elementen van haar kunst en de invloed van den meester
is nog duidelijk zichtbaar in haar werk. Nochtans heeft zij er een zeer persoonlijken
stempel aan weten te geven en niemand, zelfs Victor Rousseau niet, heeft op die
manier, de ontroerende schoonheid van een jong naakt en lenig lijf of de droomerige
teederheid der ‘Chanson de Bilitis’ weer gegeven. Mooi borduurwerk, van zeer
origineelen smaak droeg het zijne er toe bij om aan de eerste tentoonstelling van
deze jonge artiste een karakter van verfijning en zeldzame elegantie te verleenen.
Om deze nota's over het artistieke leven in Brussel gedurende deze laatste maanden
te eindigen, moet ik erg veel samenvatten.
Ik zal me er dus bij beperken enkel de exposities te vermelden van de HH. Le
Mayeur en Verstraeten, de schilderijen en beeldhouwwerken van Marcel en Jean
Canneel (Kunstkring), de graveurs van den groep ‘Lumière’ uit Antwerpen, wiens
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tentoonstelling in de ‘Galerie Manteau’ een van de meest belangwekkende van het
seizoen was; Foujita, dien we terug zagen in ‘Le Centaure’ met doeken van een
bestudeerde en zuivere teekening en koloriet, en met een groot luik van vijf naakte
figuren, dat een kapitaal werk is, dat deze schilder waarschijnlijk zelf nooit zal
overtreffen; Lhôte, wiens theorieën niet al te zeer schaden aan zijn schilderijen en
die een waar artist blijft; Conrad Kickert, die de ouden liefheeft, hun rijk voorzien
palet bewondert en veel aan hen ontleent, zon-
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der er zich erg om te bekommeren of zulks nog wel van onzen tijd is; Albert Claeys,
die bezig is met zich vrij te maken maar nog te dicht bij Servaes en Saverys staat;
Paul Couchie, die pas werken tentoon stelde met uitgesproken decoratief karakter;
de beeldhouwer Leo Sarteel, die talent heeft maar een beetje te veel naar Joseph
Bernard heeft gekeken; eindelijk de schilder A. Blomme, wiens persoonlijkheid bij
zijn begin, voor vier jaar, reeds sterk geteekend was en nu nog duidelijker uitkomt;
zijn visie is bevrijd van elke herinnering; zij is direkt en nieuw en maakt gebruik van
een bijzondere en belangwekkende techniek.
In Januari zal Yves Alix exposeeren in ‘Le Centaure’. Andere Franschen, de
beeldhouwer Guénot, de schilder Pierre Girieud, en de keramieker Durio, komen in
Maart aan de beurt. Onder de onzen, zal Victor Rousseau een belangrijk aantal
sculpturen vereenigen in de ‘Galerie Giroux’, in Februari.
Te Gent is men bezig met de oprichting van het standbeeld van Claus. Het is het
werk van Mevr. Pierre Mille (Yvonne Serruys); de architekt is M. Van de Voorde.
We zullen nog wel de gelegenheid hebben over dit monument te spreken, waarvan
ik elders reeds de opvatting en de voornaamste elementen heb beschreven(1).
In de Academie van Schoone Kunsten te Brussel werd in een zeer eenvoudige
plechtigheid, het gedenkteeken van Van der Stappen ingehuldigd. De heer
Burgemeester Max bracht hulde aan zijn groote hoedanigheden als leeraar en als
artist. M. Constant Montald sprak uit naam van M. Horta, die de ceremonie niet kon
bijwonen. Op zijn beurt sprak een oud schoolmakker van Van der Stappen. De broeder
van den kunstenaar heeft bedankt. Het gedenkteeken is een basrelief met een figuur,
door Marcel Rau en een medaljon door A. Bonnetain. De beweging van de figuur is
niet heel gelukkig, maar het medaljon is uitstekend(2).
MARGUERITE DEVIGNE.

Antwerpen
De tapijten der juffrouwen de Saedeleer.
- Van 27 December 1924 tot 15 Januari 1925 hebben de juffrouwen de Saedeleer in
de zaal Renis te Antwerpen, een reeks tapijten tentoongesteld, welke zij hebben
uitgevoerd naar ontwerpen van verschillende kunstenaars. Zij hebben voor dit werk
het weefgetouw met te lood staande schering en de Vlaamsche techniek van den
knoopsteek gekozen. Dit louter met de hand uitgevoerde procédé, brengt ontwerper
en uitvoerder rechtstreeks met elkaar in verband; dit is het onbetwistbaar voordeel
van elke grondstoffelijke werkwijze. Wat men ook poge, steeds wordt het
menschelijke uit den machinalen arbeid gesloten. De juffrouwen de Saedeleer hebben
uit deze technische voordeden uitnemend partij weten te trekken: hare persoonlijkheid
spreekt uit iedere harer scheppingen - en terwijl de decoratieve bedoeling van iederen
ontwerper geëerbiedigd werd, hebben zij toch in de wijze van weergeven iets van
zichzelven gelegd. Hetgeen hier vooreerst treft is deze verstandige samenwerking
tusschen kunstenaar en uitvoersters: wederzijdsch begrijpen dat, om ze weer op te
(1) L'Horizon (weekblad, Brussel), 6 December 1924.
(2) In een zoo vluchtige samenvatting van het artistieke leven dezer laatste weken hebben we
wellicht enkele namen vergeten. We vragen er om excuus voor.

Onze Kunst. Jaargang 22

wekken, heerschen moet in alle andere takken van decoratieve kunst. De volledige
scheiding welke heden ten dage bestaat tusschen den plastischen schepper en den
industriëelen schepper doemt de ambachtskunsten tot de nabootsing en het verval.
De verstandige zijde van de poging der juffrouwen de Saedeleer spreekt nog uit de
wijze waarop zij de samenwerking hebben opgevat: inziende dat de kunst welke zij
willen opwekken zeer laag gevallen is en dat de eenvoudigste beginselen ervan zijn
verloren geraakt, raadplegen zij niet één, maar verschillende geneesheeren die de
kwaal langs alle kanten bestudeeren en ieder hun eigen therapeutiek voorstellen.
Aldus zoeken Valerius de Saedeleer, Albert Van Huffel, Georges Creten, Gustaaf
van de Woestijne, Jules Boulez, Paul

Onze Kunst. Jaargang 22

80
Haesaerts, Henri Puvrez, in verschillende en zelfs tegenovergestelde richtingen, naar
een oplossing voor een vraagstuk dat beslist vrij werd gemaakt en aangevat. De
juffrouwen de Saedeleer hebben esthetische medewerkers gekozen die er zich op
toeleggen lessen te putten uit de ervaring en trachten een type van tapijt te scheppen,
dat volkomen aan de bestemming en de vereischten van het gebruiksvoorwerp
beantwoordt. Deze werkmethoden hebben de beste uitslagen geleverd, en van nu af
kunnen de juffrouwen de Saedeleer een reeks werken toonen die heel wat meer zijn
dan eenvoudige beloften voor de toekomst: zij hebben de zuivering volbracht van
een kunst die door jarenlange nabootsing vervuild was; heel natuurlijk keert het leven
er terug. Dit leven - in zijn lijn en kleur - die rythmus, bevestigen zij, een beetje ruw
soms, maar steeds met kracht: een aanloop is genomen, en kunstenaars zeker van
zichzelven zullen hem weten in te dijken en te geleiden naar een nieuw classicisme.
Voor dit gedeelte van de decoratieve kunsten, heeft ons land ineens een stap, of beter
gezegd een sprong vooruit gemaakt.
LUC HAESAERTS.

Holland
Twee maandelijksche kroniek.
-- Natuurlijk dat in deze kroniek niet iedere tentoonstelling besproken zal worden
die in Amsterdam, de Haag, in Rotterdam of Utrecht of Leiden of Haarlem werd
gehouden. Dat zou toch een te overvloedige oogst worden, waartusschen echter vele
leege halmen zouden blijken te zijn. Wie toch getrouw de tentoonstellingen nagaat,
weet te wel, dat daar meer dan eene tusschen openbaar is, die zonder welke schae
ook, gemist kon worden. Maar om een andere reden nog zal in deze kroniek spaarzaam
worden gehandeld. Wij zijn nooit de ontkenners geweest van wat wij aan goeds
vonden, waar en wanneer het ook ontstond, maar tevens zijn wij de bevestigers van
de grootheid onzer periode. Wij gaven nooit om ‘afkooksels’ van welke school ook;
wij vonden het nooit een reden tot eerbied, het enkel hanteeren van die verf en
penseelen; wij zochten steeds wat daarmee werd verwezenlijkt, en of het werkelijk
wezen had; maar, omdat wij een groot, tragisch wezen vinden in onze hedendaagsche
schilderkunst zullen wij die bovenal verdedigen, haar, die, zooals ik het eens noemde
‘haakscher van schouder’ is dan de voorgaande, en van grooter psychisch gehalte,
ook omdat zij bovenal de figuur zoekt en vindt, de grootste opgaaf der schilderkunst.
Hiermee is dus in 't kort de algemeene richting der tweemaandelijksche kronieken
aangeduid.
De beeldhouwkunst in Holland heeft geen inniger talent dan dat van Jan Raedecker.
Het werk was altijd van een verfijnden eenvoud, en het moderne was nooit als een
moedwillig aangebracht, opgelegd, iets; het was er van nature. Zoo vondt ge den
beeldhouwer te Haarlem. Zóó erkent ge hem in zijn meisjeskop, met de haren breed
op zij, die aan sommige teekeningen van Willem van Konynenburg deed denken;
zóó was hij daar met een lichaam van een meisje; anders wêer, als verwant aan
Redon's Satan, den wanhopigen weemoedigen engel, vondt ge hem in twee koppen.
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Polet's beeldhouwkunst (Amsterdam bij Deene) heeft niet die verfijning van
binnen-uit; maar in een Hurkende Figuur was een gesloten vorm gevonden, die bij
ieder aanzicht te loven bleek. Kogan had bij d'Audretsch in den Haag een in beton
gegoten meisjesfiguur. De betonnen kop van Raedecker, met den schedel, die is als
één in twee golvingen gestolde gedachte, vindt gij bij Kogan niet overtroffen in zware
kracht. Kogan's aard is anders. Hij is echter als Raedecker, die zeldzaamheid: een
kunstenaar. Met teedere gratie leefde zijn vrouwefiguur. De geheime macht der kunst,
die van steen (beton etc.) iets maakt dat is als eeuwig ademende kracht, vondt ge bij
Kogan.
De schilderkunst gaf aanleiding tot sensationeels. Tweemaal was Jan Sluyters
daarbij en daarin betrokken. De eerste keer was hij dat, door een verkeerde, ja
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dwaze weigering van Pulchri Studio van een stilleven; de tweede maal was hij dat,
door zijn Zelfportret op de tentoonstelling van portretten van schilders te Amsterdam.
Dit zelfportret, dat een buitengewone uiting was van hartstochtelijke kracht, genoot
de eer door weinigen te worden gewaardeerd, door velen te worden uitgelachen (dat
was hier een duidelijk bewijs van de macht van dit werk). Voor anderen moet
verrassend geweest zijn hoe klassiek van Gogh's zelfportret vóór den ezel (uit Parijs)
deed tegenover Sluyter's werk, dat ook eens ‘klassiek’ zal zijn!
Een veiling van Toorop's werken verraste door de bestede prijzen, maar zij verraste
den kritikus door de waarde, psychologisch, van den Helle-Dante, van den IJzergieter
(hoeveel heeft Toorop, en hoe juist, handen geteekend van werklui!) en van het
portret van Royaards, den acteur, waar, juist was dit gezien, de huid gegeven was en
den langen beweeglijken mond als ware dààrin alle expressie van dien mensen
gevaren...
Ten slotte:
Wanneer we overgangen willen vinden en voorgangers van de modernen dan zijn
er twee schilders in Holland, die dààrvoor mogelijk zijn; natuurlijk Vincent van
Gogh, maar toch ook Suze Robertson, door haar tragisch inzicht in de wezens, die
zij schilderde en waarin zij het leven gaf als een telkens keerende moeite, en waar
zij den slaap doet zien als een dof verwachten der nieuwe moeiten.
PLASSCHAERT.

Musea
Brussel
Museum der vijftigste verjaring. - het glasraam van Dirik Vellert.
- Onder de aanwinsten die het Museum der Vijftigste Verjaring sedert den oorlog
heeft verworven, zijn er twee, die zich onderscheiden door hun waarde: een groote
veelkleurige vaas in Antwerpsch aardewerk, die we later in dit tijdschrift hopen te
bespreken, en een cirkelvormig glasraam, dat de naam van Dirik Vellert, den
Antwerpschen plaatsnijder en het jaartal 1517 draagt.
Dank zij de vrijgevigheid van de familie Goldschmidt-Przibram van Brussel en
de toewijding van de ‘Société des Amis des Musées de l'Etat’, kwam het museum
in het bezit van dit glasraam, dat zoowat een vijf en twintig jaar gekend is. Het werd
uitgegeven en beschreven in een studie aan Vellert gewijd door Gustav Gluck, van
het Museum van Weenen(1). Het zou dus moeilijk zijn er nog wat nieuws over te
vertellen, maar vermits het voor altijd het eigendom is geworden van België, achten
we het niet overbodig de uitleggingen van den Weenschen geleerde hier samen te
vatten.
De ontdekking van Dirik Vellert en zijn werk mag overigens een mooie
archeologische vondst genoemd worden. In de musea van Weimar en Berlijn, in het
British Museum en vooral in de Albertina kon men tal van zijn teekeningen en
(1) G. Gluck. Beiträge zur Geschichte der antwerpener Malerei im XVI. Jahrhundert. I. Der
wahre Nahme des Meisters D.V. in Jahrbuch der kunsthistor. Samml. d. allerhöchsten
Kaiserhauses. Bd. XXII (1901), blz. 10.
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koperplaten zien, die van eenzelfden kunstenaar blijken, maar niemand was bij machte
dezen kunstenaar te noemen. Hij teekende zijn werk met twee letters D.V. met een
sterretje er tusschen. Men noemde hem zooals dit in zulk geval het gebruik is, de
Meester D.V. en men begon alle dokumenten te doorsnuffelen waar men eenige kans
in meende deze twee letters met den naam van een artist te vereenzelvigen. Er kon
enkel spraak zijn van de eerste helft van de XVIe eeuw; hoezeer de meester ook
doordrongen was van den Italiaanschen geest, toch was hij geen Italiaan. Evenmin
een Franschman. Men meende toen, dat hij een Duitscher was. Ten slotte bleef nog
het sterretje, het geheimzinnige sterretje tusschen de beide letters en dat de
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archeologen scheen op het goede spoor te zullen brengen.

DIRIK VELLERT: De Triomf van den Tijd.
(Glas-schijf: vroeger in de verzameling Goldschmidt-Przibram, te Brussel.

In werkelijkheid, deed het hen verdwalen. Door deze ster verwarde men onder de
Duitsche graveurs, den maker van die koperplaten en teekeningen met Dietrich von
Stern, en later, toen men inzag, dat hij een Nederlander moest zijn, met Dirk van
Staren, een Hollandsch artist. Rathgeber, die beter ingelicht was, bewees, dat bijna
al de werken, welke dit monogram dragen, in medaljon-vorm werden geteekend, en
waarschijnlijk gediend hadden als model voor glasramen. Hij diende dus onder de
glasschilders gezocht te worden. Toen kwam men tot het besluit dat Antwerpen zijn
geboortestad was en men raadpleegde de Liggeren en Guicciardini. Spijtig genoeg
was de keus van Rathgeber niet gelukkig, vermits hij dien liet vallen op Dirk Stas
van Campen. Onnoodig te zeggen, dat hij ons glasraam niet kende. Gluck zelf schijnt
het bestaan er van niet vermoed te hebben, toen hij zijn opsporingen begon, want het
was langs een anderen weg dat hij den naam van den meester met de ster ontdekte.
In de eerste plaats trok hij partij uit een houtsnede van Oxford die onderaan een
soort frontispies in Italiaanschen trant het monogram D.V. met de ster droeg en, wat
meer is, de volgende kenspreuk: Uit jonsten versaemt. Dit was de zinspreuk van de
St-Lucasgilde van Antwerpen, die ze zelf had overgeërfd van de oude kamer van
rhetorika, de Violier, gesticht in 1480. Bovendien was de houtsnede gedagteekend:
1526. Men hoefde dus nog enkel de kostbare uitgave der Liggeren van Rombouts
en Van Lerius open te slaan. Gluck vond er als deken der gilde voor ditzelfde jaar
1526 een glasschilder, die Dirk Velaert heette. Men had dus de verklaring van het
raadsel gevonden en de eene na de andere kwamen verschillende overeenkomsten
de eerste ontdekking bevestigen.
Als meester in de gilde opgenomen in
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1511 in de hoedanigheid van ‘ghelaesmaker en glasschilder’ was Dirik Velaert - we
zullen hem dezen naam voor 't oogenblik nog laten - reeds een eerste maal tot deken
verkozen in 1518. In deze hoedanigheid ontving hij Dürer te Antwerpen, had hij
leerlingen, en voerde hij bestellingen uit. In 1526 werd hij een tweede maal verkozen
om de gilde te besturen en stelde toen voor haar - een gelukkig toeval - een kenspreuk
samen, die onmiddellijk zoo nieuw en zoo plezierig werd gevonden, dat er besloten
werd ze op een mooi in-quarto vel te laten drukken. De houtsnede van Oxford is een
van de proeven - en niet de eenige - van dit werk van Dirik Velaert.
De anonieme meester D.V. kreeg dus zijn naam terug. De Liggeren lichtten ons
in over zijn artistieke hoedanigheid en zijn vermaardheid. Bij een tweede raadpleging
van Guicciardini, vond men dat deze hem vermeldde onder den min of meer
vervormden naam van Dirk Jacobszoon Felaert en hem een ‘groot en behendig
uitvinder’ noemde. Wanneer nu eindelijk Gluck kennis kreeg van het glasraam der
familie Goldschmidt, las hij er met het jaartal 1517, des meesters handteekening op
onder den vorm Dirick Velle[rt], wat wel de betrouwbaarste is, vermits de kunstenaar
zelf hem zoo had geschreven.
Wanneer we ons enkel bepalen bij de stukken die met zekerheid aan hem mogen
worden toegeschreven, bestaat het werk van dezen meester uit een twintigtal
teekeningen, meestal cirkelvormig en bestemd, zooals we het reeds opmerkten, tot
models voor glasramen; uit een vijf-en-twintig koperplaten ontstaan tusschen 1522
en 1544; uit houtsneden waaronder de kenspreuk van Oxford, eindelijk, uit een groot
schilderij, een drieluik dat de Aanbidding der Herders voorstelt en thuis hoort in de
verzameling Lippmann te Berlijn. Men kent geen ander geteekend glasraam dan het
onze, maar ik doe opmerken dat de heer Beets, de schrijver van een geleerd vertoog
over Dirik Vellert(1), aan den Antwerpschen meester een glasraam uit de kerk van
St-Gervais te Parijs toeschrijft en ons belooft er nog andere te ontdekken. We moeten
wachten. Wat er ook van zij, toch blijft voor elke opzoeking in dien zin, het
onderteekende en gedagteekende raam, dat in onze verzamelingen is, het uitgangspunt.
Het is een van die glasramen, welke men gewoonlijk plaatste op elken
venstervleugel om aldus een kring van beelden samen te stellen, die betrekking
hadden op de mythologie of de gewijde geschiedenis. Het ontwerp werd op het glas
overgebracht door middel van een verglaasbare verfstof van zwartachtig uitzicht en
waarvan de basis waarschijnlijk het mangaanoxyde is. Men merkt er een groote
behendigheid in een soort van penteekening op, waar de lijnen min of meer de
onderlaag bedekken om het licht door te laten. De kompositie heeft een zekere
bekoorlijkheid, een harmonische losheid: maar laten we liever tot de beschrijving
overgaan.
Het onderwerp dat Vellert behandelt is een allegorie waarvan wij den literairen
oorsprong kennen: de Trionfi van Petrarca. Een zware en prachtige zegewagen staat
in het midden van het tafereel. Hij wordt getrokken door twee herten met witte vacht
en men zal zichzelf wel afvragen wat die dieren en die kleur hier te beduiden hebben.
Loutere fantazie, zullen we daarop antwoorden, maar waarvan het gebruik reeds van
in de XVe eeuw in Toscana bevestigd was. Zoo moest de overwinnende Liefde twee
witte paarden bij zich hebben, de Kuischheid twee eenhoorns van dezelfde kleur. De
wagen van de Dood werd voortgetrokken door een paar zwarte buffels, die van den
(1) N. Beets. Dirick Jacobsz. Vellert, Antwerpsch Schilder, in Onze Kunst, VI (1906), blz. 133
en volgende.
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Roem door een paar witte olifanten; de Godheid had tot gespan de symbolen der
Evangelisten.
In het werk van Dirik Vellert is de Tijd voorgesteld op den wagen als een goed
oud mannetje, vol rimpels en lam, met op den rug twee bespottelijke vleugeltjes en
ondersteund door krukken. Hij staat op een rechthoekig voetstuk waarvan de zijden
versierd zijn met zandloopers. Dit beteekent: de dagen gaan voorbij, het uur vliedt
heen... En nogmaals wordt waarschijnlijk het uur, het onverbiddelijke en vluchtige
uur, voorgesteld door een rijk gekleed personage, die vooraan
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in den wagen zit en - weer - als hoofddeksel een zandlooper draagt. Wie is hij? Een
soort heraut, zon men kannen denken, die spreekt uit naam van de oude Almacht.
Hij wendt zich inderdaad met stem en gebaar tot een jonge, mooie vrouw die rechts
naast den optocht staat. Hij wijst haar blijkbaar af, zij is bang en wil vluchten. Gluck
denkt dat zij den Roem voorstelt, den Roem. dien men dikwijls onder de wielen van
den zegewagen ziet verpletteren. Wat mij vooral treft is het aantal en de schittering
van haar juweelen. Zou zij dan niet eer de Rijkdom zijn, terwijl op den voorgrond
een kind en een jongeling, deze geleid door gene, de Jeugd na de Kindschheid
beteekenen en allebei door den Tijd naar de dood worden gedreven? De Jeugd indien die naam juist is - blinkt uit door zachtheid, adel en melancholie. Niet minder
schoon, staat rechts, streng en kloek, in een sierlijk-onverschillige houding, een
personage met gevleugeld hoofddeksel: Mercurius, voorzeker, als god van de dood.
Al het overige: het volk, de bergen, het groen, zijn slechts daar om de allegorie te
verlevendigen en die vergankelijke wereld voor te stellen waarover de Tijd heerscht.
De laatste bijzonderheden, die overigens op aangename en behendige manier zijn
bijgevoegd, zijn waarschijnlijk van Vellert, maar de groote figuren, de symbolen, de
typen en de kleedijen integendeel niet. ‘Hoe levendig en frisch van vinding heel deze
compositie ook zijn mag, zegt Gluck, toch is zij wat de hoofdgedachte en tal van
bijzonderheden betreft ontleend aan de Italiaansche kunsttraditie’. Hij staaft zijn
bewering.
Zekere kopergravuur, nu eens aan Botticelli toegeschreven, dan weer aan Baccio
Baldini, behoorde tot een reeks, die de Trionfi illustreerde, en bevatte al de
voornaamste elementen van ons Vlaamsch werk. Daar zij dikwijls nagebootst werd
om de uitgaven van Petrarca, in Italië of in Duitschland, te versieren, zou men kunnen
denken dat de een of andere van deze vertolkingen Vellert tot model heeft gediend.
Zulks was nochtans niet het geval, want zijn glasraam staat dichter bij de oude
kopergravuur dan welke van de nabootsingen ook. De man, die den Tijd voorstelt,
is er trek voor trek van gekopiëerd en ook de zegewagen met zijn verhoog, de herten
en de zandloopers zijn hier eveneens op zulke zonderlinge wijze aangewend. Vellert
had dus deze figuren gezien. Maar in zijn werk staan twee personages, die in de
koperplaat niet te vinden zijn en die tot de schoonste van zijn compositie behooren:
de jongeling met zijn tragen gang en zijn droefgeestigen blik en de een beetje
minachtende Mercurius. Deze twee figuren staan veel hooger dan al de andere, door
hun adel, hun gratie en hun waardigheid. Hun stijl en hun karakter verraadt geen den
minsten Florentijnschen trek. In werkelijkheid, stammen ze in rechte lijn af, zooals
Wickhoff het heeft aangetoond, van de beroemde gravuur van Mantegna, de Zegepraal
van Cesar. Een enkel verschil is merkbaar: het personage van rechts draagt, bij
Mantegna, geen gevleugeld hoofddeksel; maar bij nader onderzoek zien we dat hij
het plaatst op het hoofd van een der naastbijzijnde figuren.
Vellert heeft dus noch zijn onderwerp noch zijn personages zelf gevonden. Zijn
werk is een samenvoeging van vreemde elementen. Hij schept niet, hij bootst na.
Componeert hij in den waren zin van 't woord? Juister ware het te zeggen dat hij
schikt en plaatst. Laten we hem daarom echter niet misprijzen.
De meesters van eersten rang, een Dürer, een Van Orley, bootsten net als hij,
Italiaansche modellen na. Zeker, zij konden beters, vermits zij het genie van hun ras
en van hun land in de artistieke taal van den vreemde uitdrukten, maar het was niet
nutteloos dat die taal zelf gevulgariseerd werd door vernuftige aanpassingen of
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overnamen waarbij zij blijken gaven van een zekeren smaak en een groot
uitvoeringstalent. We moeten ook aan dien datum 1517 denken. De weerstand, welke
de gothieke traditie het transalpijnsche ideaal nog in den weg legde, komt ons nu
ijdel voor. Toch zegt niets, dat ze niet in staat was nog lang voort te duren, vooral
dank zij de macht van de gewoonte.
Reeds strijden de schilders onder vijandelijke vaandels: zie b.v. Mabuse, wiens
voorbeeld gaat opgevolgd worden
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door al diegenen, die beroemdheid betrachten, maar zoover zijn de goede ambachten
nog niet. De overtuiging van de vernieuwers verontrust hen meer dan dat ze hen
vervoert. Zij zijn van hun stuk en ongerust. Er grijpt ren ontwikkeling plaats buiten
hen, waarvan zij de kansen vreezen. Zij strijden niet meer, maar kijken toe. Men
voelt dat ze wankelen tusschen de vrees van af te zien van zekere gewoonten en het
verlangen om eveneens mede te werken aan het verwezenlijken van een nieuwe
schoonheid. Zij behoeven een gids. En dan mogen we wel gelooven, dat op dit
moeilijk oogenblik, Vellert een van diegenen was, welke het meest bijdroegen om
hen uit de onzekerheid te helpen.
Reeds van het begin der eeuw hadden Italiaansche pottenbakkers zich te Antwerpen
gevestigd, zeker daar voor hun produkten klanten te vinden, die al voor de zaak
gewonnen waren. Rond 1525 begonnen de Brusselsche tapissiers naast de traditioneele
modellen, meubelen en benoodigdheden te verkoopen, die opgevat en gemaakt waren
naar de modellen van het Zuiden. Vellert huldigde heel den Italiaanschen stijl in zijn
glasramen. Hij toonde aldus dat het de industrieele kunst, wanneer ze de gothiek zou
verlaten, niet aan schoonheid zou ontbreken om weer te geven of aan voorbeelden
om na te volgen. Voor de ornementale versiering, bracht hij een heele keus van de
meest verschillende motieven aan: loofwerk, krullen, grotesken en putti, die hij naar
zijn eigen manier had vervormd en waarmee hij zich als de voorlooper van de groote
Antwerpsche ornemanisten aanstelde. Wat de figuurlijke voorstellingen betreft,
daarvoor duidde hij het middel aan om de kansen op een volledige bekeering tot het
uiterste te verminderen.
Zijn streven was dus tamelijk beperkt, maar binnen deze enge grenzen, wat een
merkwaardig werkman was hij niet? Zijn personages sluiten met gemak bij elkaar
aan: zij vertolken het onderwerp in al zijn omvang. Zijn flink geordende compositie
doet zich gelden zoowel door zachtheid als door kracht. In zijn teekening zit een
beetje aarzeling, onvaste trekken verraden de copie of tenminste de navolging, maar
de waardigheid van de figuren heelt er niet onder geleden. Hij legt zich toe op de
omlijningen, hij heeft zin voor vorm en relief, voor proporties en, steeds overlegd
evenwichtig, blinkt hij uit door schranderheid, bij gebrek aan genialiteit. Men kent
er beroerder dan hem. Het verheugt me, dat men voortaan in het Museum der Vijftigste
Verjaring het meest kenmerkende van zijn werken zal komen bestudeeren
MARCEL LAURENT.
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Boeken & tijdschriften
A.J.J. Delen. - Rik Wouters, zijn leven, zijn werk, zijn einde. - (L.
Opdebeek, Antwerpen, 1922).
DE beeldhouwer - schilder Rik Wouters verdiende, zoo iemand, dit boek, want zelden
vonden wij zooveel spanning, met zooveel zwier, vereend; zelden een zóó levenden
bouw der volumina, een soms zoo teederen uitdruk van een gezicht, en zelden een
zóó geschakeerden rijkdom (toch betoomd) van kleur als hier in schilderijen en in
de nu en dan in snelschrift neergeschreven aquarellen etc. Het levende werk van Rik
Wouters moest ten eerste als levend worden erkend. Dat deed Vermeylen in zijn
Inleiding en Delen, de kritikus, in zijn beschouwingen over dezen Mechelaar, daar
in '82 geboren, zoon van een houtbeeldhouwer (in wiens geslacht beeldhouwen al
eeuwen het werk was). De schrijver volgt den beeldhouwer naar Brussel, waar Rik
Wouters, zeventien jaar oud, heen gaat, en in 1902 zijn vrouw ontmoet, steeds zijn
model. Hij beeldhouwt en schildert te Watermael; trekt in 1905 naar Mechelen, maar
daar het dit jonge paar er te benauwd bleek, trekt het terug naar Brussel. De ziekte
van zijn vrouw doet hen in 1907 verhuizen naar Boschvoorde. Op een tentoonstelling
wordt hij gewaardeerd; hij maakt het Zotte geweld, De Huiselijke Zorgen. Giroux
begint hem te steunen; de geldzorgen houden op. In zijn huis vindt ge photo's naar
Cézanne en naar El Greco. Rik Wouters werkt onophoudelijk, reist weinig; in Parijs
wordt Cézanne zijn bewondering, en El Greco wekte den altijd in hem ageerenden,
spontanen geestdrift. In 1912 heeft hij zijn eerste groote tentoonstelling. Dan volgt
in het boek een beschouwing over de kunst-uitingen, die de Moderne hebben
voorbereid, of die uiting zelf waren, om Rik Wouters, als James Ensor een vroegrijpe,
daarin te plaatsen. De invloed van Ensor wordt bewezen; zijn kunst om een lichaam
met atmosfeer te kunnen omgeven heeft Wouters nooit, nadat hij het van Ensor
leerde, vergeten. Een ontwikkelingsgang wordt geschetst door Delen; Wouters' gang
als schilder naar het open licht gekarakteriseerd; zijn beeldhouwkunst (Rodin's
invloed) bewonderend geloofd (Ensor's portret). In 1914 stelt hij, Wouters, te
Antwerpen ten toon; de oorlog komt. Hij wordt soldaat, en raakt na den val van
Antwerpen in Holland, in Zeist. Hij aquarelleert veel; de ‘décoratieve invloed der
Japanners spreekt duidelijk’. In Holland wordt zijn ziekte acuut (1915). hij moet
geopereerd worden. Hij komt vrij uit het interneeringskamp; trekt naar Amsterdam,
en werkt als een razende. Tentoonstellingen volgen, rijk aan welslagen, maar de
ziekte neemt toe, en 11 Juli 1916 sterft Rik Wouters in het hospitaal te Amsterdam,
na vele operaties zonder werkelijke baat.
Dat is de inhoud van het boek, rijk gesierd met vele afbeeldingen; dat is de inhoud
met koele woorden na-geschetst. Maar ik zou onvolledig zijn, zóó ik aan 't slot den
toon van dit werk niet prees, want deze geeft de waarde aan dit werk: Delen's kritische
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natuur, soms tot het verbetene toe kritisch, werd hier warm van bewondering, eerbied
en vriendschap.
PLASSCHAERT.

Achille Segard. - Jean Gossart dit Mabuse. - Bruxelles-Paris, éd. G. van
Oest, 1924.
- Het ontwerp van een Fransche monografie over Jan Gossaert
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van Mabuse, dagteekent reeds van 1911. Eclectisch historicus van Sodoma en Miss
Mary Cassatt, was de heer Achille Ségard toen in geestdrift geraakt voor het heerlijk
schilderij Aanbidding der Koningen, door de National Gallery aangekocht van de
enen van Lord Carlisle. ‘Door de aanwinst van dit meesterstuk in het Londensche
museum, steeg de naam van Mabuse plots tot op de hoogte der allergrootste’. En de
uitgever Van Oest, die nooit afzijdig blijft wanneer het nationale kunst geldt, stemde
toe tot de opname van het boek in zijn reeks over Nederlandsche kunstenaars. Te
dien tijde doorsnuffelden wij in het museumarchief stapels fotografieën; de stof bleek
groot en veelomvattend; men haalde er de Duitsche geleerdheid bij! Deze kwam
weldra te voorschijn in den gedrongen tekst van dr. Ernest Weisz (Jan Gossart
genannt Mabuse, Parchim i.M. 1912-1913). De Fransche schrijver moest er alleen
wat lucht en gracie in brengen, - de bekoring van zijn beschrijvingen zou de zware
toevoegsels der Mecklemburgsche thesis naar wensch parafrazeeren. Daarentegen
schijnt de heer Ségard zich maar weinig te hebben ingelaten met de talrijke werken,
sinds den oorlog verschenen, over den aanvang van het Italianisme in Vlaanderen;
de dubbele uitgave van het ‘lapidaire’ handboek van Friedländer Von Eyck bis Bruegel
(Berlijn 1916 en 1921), het degelijke werk van Sir Martin Conway The van Eycks
and their followers (Londen 1921)(1), de nota's van Ludwig von Baldas en Friedrich
Winkler(2), de nieuwe eataloog der oude schilderkunst in het Museum te Brussel,
waarin de heeren Fierens-Gevaert en Laes, in zulke beknopte termen de destijds
betwiste toeschrijvingen herzien... De al te literaire uitwerking van zijn onderwerp
brengt anderzijds den beminnelijken veelschrijver tot al te gewaagde
veralgemeeningen over de twee uitzichten van liet Belgische genie! Een terugkeer
tot versleten gemeenplaatsen is moeilijk te verantwoorden. ‘De positieve Waal,
liefhebber van wijn en leute’, is dit niet een even banaal deuntje als het Vlaamsch
realisme door zooveel critici misbruikt? Heel het hoofdstuk over het gebrek aan
verbeelding is te dien opzichte zeer betwistbaar. En wat betreft den terugslag van de
talen op de kunst, beroep ik mij liefst op het geleerde scepticisme van wijlen Verlant:
niettegenstaande de polemieken die er het gevolg van waren, blijven de
gevolgtrekkingen van zijn voordracht over het Waalsche aandeel in de schilderkunst
van de XVe en van de XVIe eeuw (in de Tentoonstelling van Oude Henegouwsche
Kunst te Charleroi, 1911) - een model.
Kleine materieele vergissingen krioelen in het dikke boek: Filips de Schoone wordt
de Goede; de zending van 1515 (en niet 1545) naar den koning van Denemarken (en
niet van Portugal) die Christiaan II heette (en niet Christiaan IX). Het is de heer
Joseph Destreé - verward met Jules - die den cataloog opmaakte van de verzameling
Mayer van den Bergh te Antwerpen. Wij noemen doorgaans Leopold - Willem - en
niet Wilhelm - den aartshertog gouverneur generaal van onze provinciën, verzamelaar
van schilderijen voor het toekomstig museum van Weenen. Is het veroorloofd niets
te weten over de schitterende herstelling te Brussel en vervolgens te Gent. in 1920,
van het veelluik De Aanbidding van het Lam?
(1) Zeer welwillend artikel van Sir Martin Conway over het hoek van Achille Ségard in The
Burlington Magazine, Oct. 1924. - Een ander van den heer Ed. Michel in La Gazet te des
Beaux-Arts, Nov. 1924.
(2) Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen, Weenen 1919; Jahrbuch der preussischen
Kunstsammlungen, Berlijn 1921.
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Maar dit zijn slechts kleine terechtwijzingen. De bladzijden met de nauwgezette
ontleding en met den vurigen lof van den schrijver over de onvergelijkbare pracht
van de Aanbidding der Koningen te Londen, vormen het beste gedeelte van het boek.
‘Les Amis de l'Art en Belgique’ zullen zich nooit kunnen troosten over het verlies
van zulk juweel, dat van 1605 tot 1781 de kapel van het Paleis te Brussel versierde(1).
De Madonna, nog

(1) Een brief geteekend Heyman, uit Londen (3 Januari 1910), in bel Museumarchief te Brussel,
stelt mits 375.000 frank den koop voor van een Aanbidding der Koningen van Gossaert, uit
de verzameling van een lord. Was 't het schilderij van Naworth Castte?
Een interessante repliek van dit beroemde werk maakt deel van de verzameling Cremer te
Dortmund (I, pl. 13). Weet men dat er in België, in de parochiekerk van Nethen hij Waver,
een zeer slechte kopij van onbepaalden datum bestaat?
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rechtstreeks geïnspireerd door onze Brugsche Primitieven, is getooid met de
weelderige goudsmederij van de Antwerpsche Maniëristen der volgende periode:
paradewerk, zonder werkelijk godsdienstig gevoel, en als zoodanig zeer kenschetsend
voor dien dageraad der Renaissance, waarvan Gossaert de subtiele aarzelingen
samenvat(1). De gelijkenis van den Koning rechtstaande op het tweede plan met

(1) In een schilderij dat nu in het Prado hangt, interpreteerde Gossaert de middenfiguren uit het
veelluik van het Lam.

Fig. I. - Toegeschreven aan J. BELLEGAMBE: Heilige Familie.
(Museum te Brussel).
De voorstelling der handen, eenigszins knokelig, verraadt zijn manier. Voor deze zoo
karakteristieke handen, zie het Portret van Corondelet in het Louvre-museum, of de Kinderen
van den Koning van Denemarken in Hampton Court.
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koning Christiaan II van Denemarken(1), gelijkenis opgemerkt door den heer Joseph
Destrée, legt een zichtbaar verband tusschen het schilderij en het drieluik van het
Museum Mayer van den Bergh, waarin de invloed van Gerard David nawerkt.

Fig. II. - GOSSART GENAAMD MABUSE: De koningin Esther.
(Prado-museum, te Madrid).

De jonge Mabuse woonde waarschijnlijk te Brugge, verblijfplaats van zijn beschermer
Carondelet. Men raadplege daaromtrent de studie van den heer L. von Baldass over
de nachtelijke Geboorte waar de engelen doen denken aan die van Hugo van der
Goes (Jaarboek der Weensche Musea), Het Gebed op den Olijfberg in het Museum
van Berlijn, de Gekroonde Maagd van Carlsruhe (nu aan J. Provost gegeven), de
kopijen door Isenbrant gemaakt naar het meesterwerk van Gossaert, het
Malvagna-drieluik van

(1) Portret in het Museum te Kopenhagen; photo Braun, nr 44155.
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Palermo(1), - ziedaar even zoovele aanknoopingspunten met het Brugsche midden!

Fig. III. - GOSSART GENAAMD MABUSE: De H. Maagd met den sluier.
(Verz. Warre, Louden).

Spreken we niet over den miniaturist van zekere samenstellingen in het Breviarum
Grimani, noch over den architect die met een verbazende virtuoziteit de achtergronden
aanbracht in het Prager Dombild... Maar terwijl de heer Ségard de aandacht vestigt
op de overeenkomst tusschen het vlammend decor rond de Maagd van Palermo met
de grillige nissen van Cornelis van Conninxloo, - de heer A.J. Wouters schreef hem
dit meesterwerk der Vlaamsche kunst toe, - vergeet hij de verwantschap met
Bellegambe te vermelden. En dit is voor mij een gelegenheid hier (pl. 1) de H. Familie
te reproduceeren, welke het Museum van Brussel in 1919 aankocht van de markiezin
d'Aoust in het kasteel van St-Léger

(1) Cav. Giovanni Fraccia. Il trittico Malvagna del museo di Palermo.
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par Croisilles (Pas-de-Calais)(1). De heer Fierens-Gevaert doet, bij zijn bespreking
van dit stuk in de Gazette des Beaux-Arts, opmerken ‘de architecturen verlevendigd
door amorini en de popachtige edelvrouwen, in een stijl welke dien van het
Malvagna-drieluik zeer nabij komt’. De cataloog der Geborgene Kunstwerke aus
dem besetzten Nordfrankreich (in het Museum van Valenciennes 1918) stelde den
naam van Adriaan Ysenbrant voor; de heeren Hulin de Loo en Friedländer zijn heden
t'accoord om Jean Bellegambe aan te nemen; het paneel schijnt afkomstig uit dezelfde
streek als het altaarblad van Anchin. Mag men noch-

(1) Reprod. Reinach V, 365, School van Douai, in 1918 te Sekeynan te Parijs, H. Maagd met
Jezuskind en St-Jozef.

Fig. IV. - GOSSART GENAAMD MABUSE: De H. Maagd met het Kind.
(Verz. van den heer baron de Terschueren, Brussel).
Nabootsing van het schilderij der markiezin d'Aoust.
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tans vergeten de slingerende Maagden bij de fontein, die van de Ambrosiana, die
van de verzameling Emden te Hamburg, die van Glasgow tentoongesteld te Brugge
in 1902(1), - die een eenig verband uitmaken tusschen de traditie van Mabuse en de
inspiratie van Barend van Orley?...
Het onderzoek van Gossaert's schilderijen voortzettend volgens de monografie
Ségard, meenen we te moeten vermelden, - op hetzelfde oogenblik als Danaë en de
gouden regen (1527 in de Pinakotheek te München), de Koningin Esther in de
verzameling D. Pablo Bosch, vermaakt aan het Prado-museum in 1916. Ik ben zoo
gelukkig hierbij de onuitgegeven reproductie te kunnen voegen (pl. 2).
Van Mander kent onzen schilder de verdienste toe uit Italië de naaktfiguren en de
fabelonderwerpen te hebben meegebracht. Nochtans keek Gossaert meer naar Dürer
dan naar de antieken. De illustratie van het boek laat ons toe een vergelijking te
maken tusschen de prenten van den Nurembergschen meester, Adam en Eva en andere
naakte paren, de man met het gekroesde hoofd en... de spitsvondig aangebrachte
schelp, de vrouw met de zonderling samengestelde beenen. De kleine Lucrecia van
de galerij Colonna zou, volgens Henri Hymans, het schilderij zijn dat van Mander
opmerkte bij den liefhebber Merchior Wyntgis te Middelburg.
Inventarissen van 1574-1575, opgespoord door Van den Branden, vermelden de
gewrongen samenstelling van Mars, Venus en Amor, dat te Brugge was in 1907
(verzamelingen Sir Charles Butler, P.M. Mersch, Sedelmeyer en onlangs op de veiling
Fursac te Brussel, 14-15 December 1923).
Ik publiceerde in dit tijdschrift een geïllustreerde opsomming van de verschillende
exemplaren van den Christus aan den Paal. Eenige dagen geleden kwam een photo,
gezonden naar het Museum van Brussel, nog een uitmuntende kopij van dit beroemde
werk veropenbaren als eigendom van den heer Paul Peyta te Biarritz.
Op een jubelvoordracht der ‘Amitiés Italiennes’ in 1919, besprak de heer
Fierens-Gevaert de verspreiding van den invloed van Leonardo da Vinci in België(1);
zonder een overzicht te maken van de Vlaamsche (of Waalsche) Leda's en Gioconda's,
wil ik hier alleen onthouden de groep der zich omhelzende kinderen - Jezus en
St-Jan-Baptist aan de voeten der Maagd - ontleend aan Marco d'Oggiono; Mabuse
vulgarizeerde dit thema. De heer Ségard vermeldt het niet, en evenmin, bij den titel
van Gossaert als schilder van godsdienstige onderwerpen, twee belangrijke bronnen:
de bovengenoemde inventarissen van Antwerpsche verzamelingen in de XVIIIe eeuw,
gepubliceerd door F. van den Branden(2), en de veiling te Brussel in 1785 van de
kunstwerken afkomstig uit de in de Nederlanden afgeschafte geestelijke huizen Ons
bepalende bij de Madonna's, stellen we vast dat het dikwijls gereproduceerde motief
van de Maagd met den ingewikkelden sluier - waar het Kind te voorschijn komt, als
een Lazarus uit zijn lijkwade, uit overvloedig neervallende doeken welke het dreigen
te overstelpen - zich rechtstreeks bij de Lombardische school aansluit. De toeschrijving
aan Quini komt zelfs voor in een Brusselschen cataloog van 1833. Hierbij ziet men
er een mooi, weinig bekend exemplaar van (pl. 3, photografie in 1913 meegedeeld
door F.W. Warre of Provost's Lodge, Eton). Een nota van Friedländer stelt als
(1) Henri Hymans schreef dit schilderij toe aan Bellegambe; Scheibler aan C. van Conninxloo.
(1) Revue générale, 1919. - Zie Art in America, April 1919. Raymond Wyer, A Flemish Madonna
of the sixteenth century; verzameling F.C. Smith, Worcester (Mass.) Mabuse naar Sodoma.
(2) Antwerpsch Archievenblad.
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prototype van deze reeks voor het panneel van de verzameling Hollitscher te Berlijn(3).
Wij stippen dezelfde samenstelling aan, herhaald in 1548 door den Antwerpschen
schilder Lambert Rycx in Zweden(4).
Op goed geluk af, vermelden wij in de iconographische opeenvolging van Gossaert,
het middengedeelte van een drieluik, destijds gezien bij majoor van Be-

(3) Der Cicerone, Ein neues Madonnenbild Jan Gossaerts.
(4) Artikel van Tancred Borenius in The Burlington Magazine, Aug. 1919.
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veren te Antwerpen(1). Ik ontmoette ook de Maagd met den sluier, omgeven van
geestelijke begiftigers, onder het Brugsche etiket van Claeissens, in het hospitaal
van Damme.
De Madonna Wassermann (vroeger Beurnonville) die de heer Ségard buiten de
rij plaatst, is overigens aangenomen door Friedländer. Het ware tevens noodig geweest
op te diepen die van de verzameling Ernest Odiot(2), en vooral die van de veiling
Lenglart te Rijsel(3), onder een hemel met rijke architectuur, gedragen door marmeren
kolommen waarvan de kapteelen met beelden zijn versierd. Het is eene der mooiste
Maagden van Gossaert, die wij gaarne vergelijken met de Verschijning voor St-Lucas
in het Museum te Weenen(4). Tusschen de teekeningen die ze nabijkomen een tondo
in de Academie te Venetië. - Een Brusselsch liefhebber, Baron de Terschueren, bezit
een onberispelijke repliek van het schilderij van Madrid: de Madonna, die het Kind
recht op hare knieën houdt, de rechterborst ontbloot tot het zoogen, brengt bij hare
wang het blonde hoofdje van Jezus, terwijl zij met de linkerhand een open boek
opraapt (pl. IV). Naar aanleiding van dit ‘klassieke’ stuk - soms in het Prado genoemd
als ‘Van Hemessen in navolging van Gossaert’, het Germaansche Museum te
Nuremberg bezit een 1530 gedagteekende kopij van Hans Baldung Grien(5) - weet
men dat het vermoedelijk origineel deel maakt van de verzameling Johnson te
Philadelphia(1); de verlenging van de bogen der architectuur bewijzen dat men hier
te doen heeft met den tegenhanger van den Man met den rozenkrans in de National
Gallery.
Door uit den cataloog van Gossaert den Jan van den Eeden van Antwerpen en den
Guldenvliesridder van Brussel te verwijderen, stampt de heer Ségard open deuren
in! In het eerste dezer musea, wettigt de Man met het valsche wapenschild, authentiek
en versleten, zooveel commentariën? In het tweede, behoudt de cataloog van 1922
als zijnde van Mabuse's eigen hand, dengene, eveneens zoo versleten als echt, die in
1921 te Berlijn werd aangekocht(2). Een van de onbetwiste meesterstukken tusschen
de portretten, is het jonge meisje met de hemelsfeer in de National Gallery(3),
geïdentifieerd door den heer Hulin: Jacqueline van Bourgondië dochter van de
markiezin van Veere, Anna van Berghen, die door den artist geïdealiseerd werd. Het
onderzoek van de betrekkingen tusschen de vrouwenportretten van Gossaert met den
(1) Schilderij verkocht bij Christie, Londen, 16 Maart 1923, nr 57, toegeschreven aan Joost van
Cleef.
(2) Veiling Parijs, Hôtel Frouet, 26-27 April 1889, nr 6, 7000 fr. Zie Rép. Reinach, IV, 431, bij
de gravin de Miranda (Christine Nilsson).
(3) 10 Maart 1902, nr 53. - Schilderij tentoongesteld door Trotti in de tentoonstelling van het
Gulden Vlies te Brugge. (Zie Mémorial, Van Oest, pl. XIX). Rép. Reinack, IV, 414; sindsdien
bij Schnitzler.
(4) Bundel G. Fogolari (uitg. Alfieri en Lacroix), nr 87. Het vermeld artikel van Winkler (Die
Anfänge Jan Gossarts) beschrijft en reproduceert talrijke interessante teekeningen. Een
Mystiek Huwelijk van de H. Catharina, penteekening, onderteekend, te Kopenhagen, een
andere in de Albertina.
(5) Der Cicerone, 1913. E. Weisz. Eine Kopie Hans Baldungs nach Jan Gossart genannt Mabuse.
(1) 11, 390.
(2) Reeds gereproduceerd door Winkler, Jahrbuch van Pruisen 1921, pl. 10.
(3) National Gallery, nr 2211, destijds in de verzameling van wijlen Paul Leroi (Léon Gauchez),
Parijs, hôtel Drouot, 16 Dec. 1907, nr 29. 50.000 frank.

Onze Kunst. Jaargang 22

Meester der vrouwelijke halffiguren, zou ons te ver leiden. Indien wij het album van
Mevr. Roblot-Delendre Portraits d'Infantes doorbladeren, toonen er de zusters van
Keizer Karel er op ieder blad haar lang gezicht met de neerhangende lip. Eleonora,
de droefgeestige ‘koningin van Portugal en Frankrijk’, welke de keizer noemde
‘Madame ma meilleure soeur’, vooral door de Clouet's en de Cleve's geconterfeit;
haar portret met den hoed draagt evenwel nog steeds den naam ‘Gossaert-Mabuse’
in den cataloog der Inhuldigingstentoonstelling van het Museum van Cleveland,
Ohio, 1916(4).

(4) Cat. bl. 108. Lent by Mr. Michael Dreicer. De heer Fievez gaf in 1923 aan het Museum te
Brussel in bruikleen het portret van een prinses uit het Oostenrijksche huis, op grijzen
achtergrond, dat in deze reeks dient te worden opgenomen. Vergelijk een schilderij verkocht
te Parijs, Galerie G. Petit, op 26 Febr. 1923 (reprod. Beaux-Arts, bl. 64).
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De veronderstelde Isabeau, ongelukkige koningin van Denemarken, uit de vroegere
verzameling Cardon, parel van onze Primitievenzaal in het Museum te Brussel...(1).
Eindigen wij bij het portret van dit lieve kind - portret dat wij nog als traditioneel
zouden willen bestempelen - die ordelooze wandeling die wij gepoogd hebben te
maken langsheen de geestdriftige uitboezemingen van den heer Ségard. De
onvermoeibare speurzin van A.J. Wauters, kondigde, op den vooravond van zijn
dood, aan: Jan Gossaert, portretist van het Hof van Mechelen. De kronijkschrijver,
opgewekt en gedocumenteerd, zou er hebben samengebracht de vroegere schitterende
essays, waarin hij had doen herleven de romaneske avonturen van de huwbare
prinsessen die de goede gouvernante Margaretha van Oostenrijk omringden. Danken
wij nochtans ‘le bouillant Achille qui souvent... s'égare’ omdat hij. door de kleurige
verhalen van een boek dat spijts alles diende te worden geschreven, onze bewondering
geleid heeft naar de oneindige mogelijkheden van den dageraad der Wedergeboorte.
PIERRE BAUTIER.

Nieuwe uitgaven
HH. Uitgevers worden beleefd verzocht, steeds den verkoopprijs hunner uitgaven
op de toegezonden exemplaren te vermelden, opdat wij hiervan, ten gerieve onzer
lezers, melding zonden kunnen maken. Redactioneele bespreking volgt desvoorkomend
later in den tekst.
MEDEDEELINGEN van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. - Vierde
deel. 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1924.
ERNEST VERLANT. - La Peinture Ancienne à l'Eposition de l'Art Belge à Paris en
1927. - Bruxelles-Paris, G. van Oest, 1924.
ARNOLD GOFFIN. - L'Art religieux en Belgique. - La Peinture des Origines à la
fin du XVIIIe siècle. - Bruxelles-Paris, G. van Oest, 1924.
A.J.J. DELEN. - L'Histoire de la Gravure dans les anciens Pays-Bas et dans les
provinces belges, des origines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. - Première partie: des
origines à 1500. - Bruxelles-Paris, G. van Oest, 1924, fr. 150.-.
FERN. DONNET. - Le Chapitre de la Toison d'Or à Anvers en 1555. - A. de
Tavernier, Anvers, 1924.
MAX FRIEDLAENDER. - Die niederländischen Maler des 17-Jahrhunderts. Berlin,
Propyläen-Verlag, 1923.
L. HOURTICQ. - Rubens. Paris, Hachette, 1924.
L. ANQUETIN. - Rubens. Paris, Nillson, 1924.
J.H. ROSNY JEUNE. - Frans Hals. Paris, Nillson, 1924.
F. SCHMIDT DEGENER. - Frans Hals. Amsterdam, H.J. Paris, 1924.
JAN VETH. - Rembrandt. Amsterdam, H.J. Paris, 1924.
W. STEENHOFF. - Hercules Seghers. Amsterdam, H.J. Paris, 1924.
(1) H. Hymans, Mélanges posthumes, III, 861 en 1022, stelt den naam voor van Meester Michiel
(Zittooz), Spaanschen schilder die in dienst was van Margaretha van Oostenrijk. G. Gluck
meent dat de Gekroonde Y beteekent Isabella van Portugal, verloofde van Keizer Karel.
Mooi artikel van den heer Arthur de Rudder, bij een kleurplaat in Soir-Noël, 1921.
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ALB. PLASSCHAERT. - Johannes Vermeer en Pieter de Hoogh. Amsterdam, H.J.
Paris, 1924.
JUST HAVELAAR. - Jacob van Ruisdael en Meindert Hobbema. Amsterdam, H.J.
Paris 1924.
W. MARTIN. - Jan Steen. Amsterdam, H.J. Paris, 1924.
E. VAN DER HALLEN. - Stille Uren. - Primitieve Meesters. Antwerpen, N.V.
Leeslust, 1924.
MAX J. FRIEDLAENDER. - Die alt-niederländische Malerei. II. Rogier van der
Weyden und der Meister von Flémalle. Berlin, Paul Cassirer, 1924. 30 Mark.
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W. VON BODE. - Adriaen Brouwer. Berlin, Euphornion-Verlag, 1924.
AUG. SCHMARSOW. - Hubert u. Jan van Eyck. Leipzig, K. Hiersemann, 1924.
FR. WINKLER. - Die alt-Niederländische Malerei, 1400-1600. Berlin
Propyläen-Verlag, 1924.
G. SWARZENSKI. - Handzeichnungen alter Meister aus deutschem Privatbesitz.
Frankfurter Verlag-Anstalt, 1924.
F. VERMEULEN. - Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst,
afl. 2. 's Gravenhage. M. Nijhoff, 1924.
H. DEMARET. - La Collégiale Notre-Dame à Huy, 3e partie. Huy, Charpentier et
Foucoux. 1924.
LÉAU et son exposition d'Art, d'archéologie et de folklore, juillet 1924. Bruxelles,
Service des Recherches historiques et folkloriques du Brabant, 1924, 12 frs.
AD. FEULNER. - Katalog der Gemälde im Residenz-Museum München und in
Schloss Nymphenburg. München, Hugo Schmidt, 1924.
M. GEISBERG. - Die Anfänge des Kupferstichs. II. Auflage. Leipzig, Klinkhardt
u. Biermann.
Dr. M. FUNCK. - Le Livre Belge à Gravures. Bruxelles-Paris, G. van Oest. 1925,
fr. 75.-.
EARL H. REED. - Etching, a practical Treatise. London-New York, G.P. Putnam's
Sons.
HAROLD J.L. WRIGHT. - The Lithographs of John Copley & Ethel Gabain. Chicago,
Albert Roulier, 1924. 3 sh. 6 d.
W. KURTH. - Die Raumkunst im Kupferstich des 17- u. 18-Jahrhunderts. Stuttgart,
J. Hoffmann. Gm. 40.-.
H. STRUCK. - Die Kunst des Radirens. Berlin, Paul Cassirer.
F.L. LEIPNIK. - A History of french Etching. London, J. Lane. 42 sh.
MALCOLM S. SALAMAN. - Modern Masters of Etching. I. Frank Brangwyn. London,
The Studio, 1924.
Die Zwierprache der Tiere. München. 1924. Gm. 8.-.
L. PICHON. - The new Bookillustration in France. Special Winter Number of the
Studio, 1924.
R. HEDICKE. - Methodenlehre der Kunstgeschichte. Strassburg. J.H.S. Heitz, 1924.
L. COELLEN. - Ueber die Methode der Kunstgeschichte, Darmstadt,
Arkaden-Verlag. 1924. Gm. 3.-.
C. LEWIS HIND. - Landscape Painting. Vol. II. London, Chapman & Hall. 1924.
25 sh.
FR. RUTTER. - John Constable. London, Cassell & Cy, 1924.
F. HUDIG. - Das Glas, mit besonderer Berücksichtigung der Sammlung im Nederl.
Museum voor Geschiedenis en Kunst, Amsterdam. - Selbstverlag des Verfassers.
Amsterdam.
J. LAUWRIKS. - Plastische Kunst in huis. Rotterdam. W.L. en J. Brusse.
J. HAVELAAR. - Het Moderne Meubel. Rotterdam. W.L. en J. Brusse.
G.H. PANNEKOEK Jr. - De Verluchting van het Boek. Rotterdam, W.L. en J. Brusse.
J.W.F. WERUMEUS BUNING. - Het Tooneeldecor. Rotterdam, W.L. en J. Brusse.
H.P. BERLAGE. - Schoonheid in Samenleving. 2e druk. Rotterdam, W.L. en J.
Brusse.
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Dr. IGN. SCHLOSSER. - Die Kanzel und der Orgelfuss zu St. Stefan in Wien Wien,
Logos-Verlag.
Dr. FR. WIMMER u. Dr. E. KLEBEL. - Das Grabmal Friedrichs des Dritten im
Wiener Stephansdom. Wien, Logos-Verlag.
Dr. K. GINHART. - Die Kaisergruft bei den PP. Kapuzinern in Wien. Wien,
Logos-Verlag.
Festschrift Heinrich Wölfflin. München, Hugo Schmidt, 1924. Gm. 28.
Mélanges Emile Bertaux. - Paris, E. de Boccard, 1924.
Dr. LUDWIG LANG. - Was ist Barock? 3 Aufl. Zurich, Montona-Verlag. Gm. 3.50.
F. CARCO. - Maurice Asselin. Paris, Nouvelle Revue Française, 1924, fr. 3.75.
A. MICHEL. - Peintures et Pastels de René Ménard. Paris, A. Colin, fr. 30.-.
C. GLASER. - Hans Holbein Zeichnungen. Basel, B. Schwabe & Co, fr. 20.-.
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J.E. BLANCHE. - Manet. Paris, F. Rieder & Co, 1924.
C. MAUCLAIR. - Claude Monet. Paris, F. Rieder & Co. 1924.
AD. TABARANT. - Pissaro. Paris, F. Rieder, 1924.
A. FERDINAND HÉROLD. Roll. Paris, F. Alcan. 1924.
L. CAPITAN et JEAN BOUYSSONIE. - Limeuil, sou gisement à gravures sur pierre
de l'âge du renne. Paris, E. Nourry, 1924.
E. MÂLE. - L'Art religieux du XIIe siècle en France. 2e édition. Paris, A. Colin, fr.
50.-.
Dr. EDM. HILDEBRANDT. Die Malerei u. Plastik des 18. Jahrh. in Frankreich.
Potsdam, Athenaion, 1924.
F. ADAMA V. SCHELTEMA. - Alt-Nordische Kunst. Berlin, Mauritius-Verlag.
Dr. TANCRED BORENIUS. - English Primitives. London, Humphrey Milford.
H. BEENKEN. - Romanische Skulptur in Deutschland. Leipzig, Klinkhardt u.
Biermann. Gm. 18.
A. MAYER. - Die Einheit der griechischen Kunst. Berlin, W. de Gruyter & Co.
1924. Gm. 5.-.
Dr. KARLWITH. Bildwerke Ost- und Südasiens aus der Sammlung Yi Yuan. Basel,
B. Schwabe, 1924, fr. 16.-.
H. GLÜCK. - Die Christliche Kunst des Ostens. Berlin, Bruno Cassirer.
W. COHEN. Hundert Jahre Rheinischer Malerei. Bonn, F. Cohen, 1924. Gm. 2.50.
E. PANOFSKY. - Die deutsche Plastik des 11- bis 13-Jahrhunderts. München, K.
Wolff. 2 Bd. Gm. 50.-.
Dr. WILHELM PINDER. - Deutsche Plastik. I. Berlin. Athenaion, 1924.
P.H. HALEN U. G. LILL. - Die Bildwerke des Bayerischen Nationalmuseums.
Augsburg, B. Filser & Co. Gm. 50.-.

Veilingen
BRUSSEL - VERZAMELING BACHRACH, verkocht op 29 Dec. 1924 onder de
leiding van den hr. J. Decoen. - Schilderijen. - Alfred de Knyff, Zeezicht fr. 240.-;
Jacob Smits, Dorpshoekje fr. 4200.-; Duinen fr. 3200.-; In den Stal fr. 3400.-;
Ondergaande Zon fr. 2500.-; Jongen in 't rood fr. 1000.-; Meisje met de bloem fr.
2400.-; Studie naar een Vrouw fr. 800.-; Studie naar een Man fr. 525.-; Studie naar
een Kind fr. 750.-; Willem Vogels, Studie fr. 380.-; Eugeen Laermans, Het oude
Paar (1915) aangekocht door het Museum van Gent, fr. 8000.-; Last (schets) fr.
2500.-; Vrouw en Kind fr. 2200.-; Constantin Meunier, Portret van een Spanjaard
fr. 3200.-; Theodoor Baron, De Oogst fr. 320.-; James Ensor, Burgersalon fr. 6200.-;
De Oestereetster fr. 24.500.-; Het Konijn fr. 11.500.-; Berouwhebbende Soldaten in
een Kathedraal fr. 4400.-; Stilleven fr. 10.000.-; H. Boulenger, Bosch (1875) fr.
2300.- Sneeuweffect fr. 380.-; Henri de Braekeleer, Trap in het Waterhuis te
Antwerpen fr. 20.000.-.
Teekeningen. - James Ensor, De Wildstroopers fr. 850.-; Zieke Luisbos bij het vuur
fr. 950.-; Kinderhoofd fr. 130.-; Studie naar een Man fr. 110.-; Studie fr. 240.-; Studie
(1883) fr. 170.-; Studie fr. 160.-; Studie fr. 240.-; Studie fr. 130.-; Etsen van 32 tot
220 fr.
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WILLEM I, GRAAF VAN NASSAU, PRINS VAN ORANJE, (krijtteekening).
(Eigendom van Mevr. Bosman van Oudkarspel, Wiesbaden).
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Een geteekend portret van prins Willem I
DE uitgaaf van een gedenkboek bij het driehonderdvijftigjarig bestaan der Leidsche
Universiteit is aanleiding geweest tot de vondst van het hierbij gereproduceerde
borstbeeld van haren stichter. Deze teekening, groot 387 bij 277 millimeter, eigendom
van Mevrouw H. Bosman van Oudkarspel-van Veen van Veldhuijsen te Wiesbaden,
is een waardevolle aanwinst voor de iconografie van den prins en schijnt op een of
andere wijze op Cornelis de Visscher den Oude terug te gaan.
De vriendelijke bereidwilligheid van de bezitster om haar eigendom voor eenige
maanden aan het Prentenkabinet te Leiden in bewaring te geven gaf ons gelegenheid
het stuk te bestudeeren, waarvoor haar hier gaarne dank zij betuigd.
***
Wie een portret van den prins zoekt en daarvoor de bekende beschrijvende lijsten
van Nederlandsche portretten door F. Muller(1) en E.W. Moes(2) naslaat, bemerkt in
een oogwenk hoe talrijk zijn beeltenissen zijn.
Wie de prenten, bij Muller opgesomd(3), vergelijkt, vindt spoedig dat bijna al die
portretten tot slechts eenige weinige typen van des prinsen physionomie teruggaan.
De eerste, die hierop wees, was D. van der Kellen jr.(4) en, op zijn voorloopig
onderzoek voortwerkend, schreef E.W. Moes in Oud Holland van 1889 uitvoeriger
over de iconografie van onzen eersten Oranjevorst. Thans, 36 jaar later, is dit opstel
nog steeds het laatste en beste, dat over het onderwerp werd uitgegeven.
Moes begon met vermelding van hetgeen de tijdgenoten van den prins

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

Beschrijvende Catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. Amsterdam 1853.
Iconographia Batava. Amsterdam 1905.
Nos. 41-75.
Eigen Haard, 1884, bl. 333.

Onze Kunst. Jaargang 22

98
over diens gestalte en uiterlijk vertellen, helaas niet genoeg om ons werkelijken steun
te geven bij de beoordeeling zijner portretten.
Te midden van velerlei wetenswaardigheden laat Moes ons echter zonder een
vastomlijnd resultaat. Dat kon ook niet. Zijn opstel eindigt met den wensch dat zijn
onvolledige bijdrage ten gevolge mocht hebben: hernieuwde aandacht voor ‘een
historieportret dat ons van alle historieportretten de meeste studie waard is’. Zal ooit
die wensch in vervulling gaan, dan moeten eens in een onzer musea de voornaamste
portretten van den prins worden saamgebracht. Zóó alleen zullen wij de waarde van
elk als iconografisch document beter kunnen afwegen dan het nu mogelijk was.
Het geeft, voor wie meer studie van oude portretten gemaakt heeft, niet zooveel
reden tot verbazing als voor den leek, wanneer men gewaar wordt hoe uit één
portret-type door copiëeren geheel andere typen ontstaan. Vooral de oude gegraveerde
portretten vormen in dit opzicht een bron van verrassing - en van teleurstelling. De
portretten van den prins zijn hierop geen uitzondering, niet alleen die in prent maar
ook de geschilderde. Terwijl Moes in zijn Iconographia Batava, onder no 9094, niet
minder dan 98 stukken opsomt, en er zullen sinds hij schreef nog wel andere aan het
licht zijn gekomen, legt dit groote aantal meer getuigenis of van 's prinsen populariteit
dan dat het ons van een daaraan evenredige documentatie omtrent zijn uiterlijke
verschijning verzekert. De helft van die stukken bij Moes genoemd, immers, is nu
moeilijk of in het geheel niet terug te vinden en moet dus onbesproken blijven. Van
de andere helft is één stuk van de hand van Cornelis de Visscher den Oude thans niet
meer of op onbekende plaats bewaard, zijn acht stukken naar diens werk gecopiëerd
en vele andere weer copiëen van die copiëen.
Onder hetgeen de Iconographia Batava dan verder nog vermeldt zijn enkele weinige
beeltenissen aan te wijzen die op meer oorspronkelijkheid kunnen bogen. Vooreerst
het portret in het Museum te Kassel, volgens H. Hymans(1) omstreeks 1556
geschilderd: de nog niet 25-jarige prins staat in harnas met den veldheerstaf in de
rechterhand, de linker op den naast hem liggenden helm leunend. Een jonge,
vroegrijpe man met een stroeve trek om den mond. Een kniestuk, door Moes aan
Willem Key, door latere onderzoekers, Eisenmann en Hymans, aan Anthonie Moro
toegeschreven.
Op naam van den laatste bewaart ook het Mauritshuis een conterfeitsel, dat
weliswaar eenige gelijkenis met het vorengenoemde vertoont, maar toch bij lange
na nog niet genoeg om elke onzekerheid of misschien een ander dan de prins is
voorgesteld, weg te nemen en het mist het innerlijk leven van het eerste portret.

(1) Antonio Moro, son oeuvre et son temps. Bruxelles 1910, 4o, bl. 88 vlgg.
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Een ander, over de identiteit waarvan geen twijfel schijnt te bestaan, eveneens in het
Mauritshuis, is het door Adriaen Key geschilderde borstbeeld van den prins op
ouderen leeftijd, met een vermagerd en vermoeid gelaat, het mutsje achteloos achterop
het hoofd.
Van nog iets later schijnt te zijn het door Goltzius gegraveerde portret van 1581.
In het Museum te Antwerpen berust nog een schilderij van 1580 (n. 549) van de hand
van een Zuid-Nederlandschen meester, terwijl Moes in een half levensgroot portret
in het Prinsenhof te Delft de copie naar een schilderij door Frans Pourbus vermoedt.
Tot voor kort waren niet meer andere portretten van gelijke waarde bekend.
Toen de redactie van ‘Pallas Leidensis MCMXXV’(1), met name prof. Huizinga,
mij een portret van den prins vroeg, bleek dat in het Leidsche Prentenkabinet onder
de voorhanden gegraveerde portretten juist enkele der meest belangrijke slechts in
minder goeden staat aanwezig waren. Hierbij kwam mij in de gedachte een indertijd
uit Duitschland toegezonden photo naar een teekening die werd te koop geboden.
Op het eerste gezicht scheen die teekening wel een copie naar een der bekende
portretten van Mierevelt of naar de prent van diens schoonzoon W. Jsz. Delff(2). Bij
vergelijking van de kleine photo der teekening met reproducties van de Mierevelts
en de zooeven genoemde prent kwamen echter opmerkelijke verschillen aan den dag
en dit was aanleiding genoeg om van deze teekening, dezelfde die hier is afgebeeld,
de tegenwoordige eigenares op te sporen.
Dat wij hier de groote bestrijder van Philips II van Spanje voor ons zien zal ook
de voorzichtigste beoordeelaar van gelijkenissen wel niet betwijfelen. Op het ongeveer
levensgroote portret is wonderwel toepasselijk de door Moes(3) aangehaalde opmerking
van Joseph la Pise, die in 1639 van den prins schreef: ‘il avoit la teste moyennement
grosse et ronde.’
Moge de voorstelling duidelijk zijn, overigens is de teekening moeilijk te
beoordeelen. Oudtijds moet het blad al zeer verwaarloosd zijn. Een latere hand heeft
de witte hoogsels versterkt, de glansplekjes in de oogappels nieuw aangestipt, de
contour van gelaat en schedel, van kraag en kuras, voorzichtig met een penseel met
grijze waterverf bijgetrokken. Slijtage heeft ook deze opfrisschingen weer aangetast.
Van het papier zijn stukken verloren, bovenaan is een reep afgeknipt, het heeft
waterschade gehad, waardoor de teekening van voorhoofd en oogen is vervaagd.
Eenige beschouwers hielden de teekening voor een copie uit den tijd van Vaillant,
naar Mierevelt. Om hen de onhoudbaarheid van deze onder-

(1) Leiden, bij S.C. van Doesburgh 1925, 8o
(2) D. FRANCKEN, DZ. L'oeuvre de Willem Jacobsz Delff. Amsterdam 1872, n. 56.
(3) Oud Holland, 1889, bl. 282.
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stelling te doen gevoelen vroeg ik hen deze vraag te beantwoorden: Hoe stelt ge U
voor dat een teekenaar zulk een welsprekend en levendig conterfeitsel zou kunnen
maken, wanneer hij moest afgaan op de vertolkingen van Mierevelt, den eenigen
schilder bij wien wij juist ditzelfde harnas en overeenkomstige houding der figuur
terugvinden? Mijn toeschouwers moesten ten slotte bekennen dat het moeilijk was
zich in te denken hoe dit een copie naar Mierevelt's portretten kon zijn, ja, hoe in het
algemeen een copiïst van zulk een ongedwongenheid bij zóóveel volgzaamheid had
kunnen wezen.
Wij raken hier aan een essentieel verschil tusschen die stemmige portretten van
den landsvader door Mierevelt gepenseeld, zwaar van statigheid niet van
gedragenheid, en deze teekening waaraan elke pose vreemd schijnt, Mierevelt's
portretten geven denzelfden kop, maar gestyleerd. Mierevelt, van een latere generatie
dan prins Willem heeft deze niet naar het leven kunnen schilderen. Hij schreef op
zijn bekend portret van den prins in het Rijksmuseum(1) aan wien hij de gelaatstrekken
ontleende: aan Cornelis de Visscher den Oude, en in zijn eigen oogen moet die
mededeeling als een aanbeveling hebben gegolden voor de waarde der gelijkenis.
Wie toch was deze Cornelis de Visscher? Van Mander, schrijvend: ‘Voorts is van
de Goude gheweest eenen Cornelis de Visscher die somtijdts met 't hooft niet wel
was bewaert maer doch een goet Conterfeyter, daer veel van te vertellen waer, desen
is ghestorven op twater, comende van Hamborgh’, heeft verzuimd ons meer dan dit
over hem mede te deelen. De schilder moet echter in zijn tijd beroemd geweest zijn
door portretten die hij van prins Willem van Oranje en don Juan van Oostenrijk heeft
gemaakt. Een latijnsch bijschrift onder zijn door Hondius in koper gesneden portret
legt er den meesten nadruk op:
Postremos inter non est Vischerus habendus
Austriaci, Auriaci clarus imaginibus.
Principio exemplar eum quaerant undique vestrum
Pictores: Magno magnus es Auriaco.

Dat wil dus zeggen: (tot den lezer) Visscher is niet onder de minsten te achten,
beroemd als hij is door de beeltenissen van den Oostenrijker en den Oranje; (tot
Visscher zelf) Daar de schilders allen om uw beeltenis van den vorst vragen, zijt gij
groot door den grooten Oranje.
De Visscher's portret - of moeten wij zeggen: portretten? - van den prins zijn
weggeraakt en slechts één copie ervan is bekend. Deze, hangend in de rookkamer
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op het Haagsche

(1) No. 1579.
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Binnenhof, is ten naastenbij(1) levensgroot geschilderd en wordt hierbij
gereproduceerd(2).

WILLEM I: Copie naar C. DE VISSCHER.
(Den Haag, Eerste Kamer der Staten-Generaal).

De verhouding van onze teekening tot deze schilderij van de Visscher is ongeveer
gelijk aan die tot de Mierevelt's - iconografisch gesproken: de Mierevelt's en de copie
naar de Visscher zijn één. Een paar kleine bijzonderheden mogen wij evenwel niet
voorbijzien. Op de schilderij van de Visscher, de copie dan, loopt om de halsopening
van het borstkuras een dub-

(1) Het stuk meet 0.85 bij 1.085 Meter.
(2) Naar een photo door de Monumentencommissie, dank zij de medewerking van dr. E.J.
Haslinghuis.
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bele gedamasceerde rand, terwijl noch bij de kleine ovale Mierevelt noch bij Delff's
prent, welke met genoemd ovaal schilderij nauwkeurig overeenkomt, noch bij onze
teekening meer dan één rand zichtbaar is. Een andere overeenkomst tusschen deze
drie is de afwezigheid van de krul, waarin bij de Visscher's schilderij de rand op den
naad van het kuras tusschen de borstplaten naar weerskanten uitloopt.
Overigens echter zijn schilderij, prent en teekening opvallend gelijk... met die ééne
uitzondering: gebaar en uitdrukking van de kop in onze teekening. De frankheid van
beweging van het hoofd op den romp, achterwaarts met iets opgeheven gelaat en de
levendiger uitdrukking. Het is of ‘de vrolijcke ooghen’ waarvan in 1650 van Reyd
sprak(1) onder al de bedwongenheid op dit gezicht nog twinkelen. De mond is
vastberaden gesloten, de onderlip iets naar voren gestulpt. Is het aan deze meerdere
levendigheid alleen toe te schrijven dat dit portret ons jonger lijkt dan de pas
genoemde? Deze laatste vraag leid vanzelf terug lot een andere: wanneer de teekening
kan zijn ontstaan. Het materiaal, krijt op blauw gevergeerd papier, waarin geen
watermerk te ontdekken was, geeft geen aanwijzing voor de dateering. Het uiterlijk
van den prins geeft ons den indruk van een ruim veertigjarige, hetgeen wijst op de
jaren na 1573. Van het jaar 1577 dagteekent de aanhaling in een brief aan Philips II
van een toespeling, door den prins zelf gemaakt op zijn kaalheid. De breede gelubde
kraag kan in of omtrent '77 nog maar kort in de mode zijn geweest, kortom alles
schijnt er op te wijzen dat uit dien tijd ons portret moet zijn.
De ovale Mierevelt, Delff's prent zoowel als de schilderij van de Visscher toonen
op de rechterwang het roode vlekje dat als lidteeken bleef na Jaureguy's pistoolschot
in 1582 ‘ter syden onder 't rechter kaeckbeen’. Op de teekening geen spoor van
aanduiding van dit lidteeken! Op de copie naar de Visscher kan het eene latere
toevoeging zijn.
Aan het begin van deze beschouwingen staat de bewering dat op een of andere
wijze de teekening op Cornelis de Visscher den Oude moet teruggaan. Hetgeen wij
over dezen blijkbaar bekwamen schilder weten is echter bijster weinig, gelijk wij
zagen, en van zijn werk is eigenlijk zoo goed als niets bewaard. Het is dan ook
onmogelijk eenig werk aan hem toe te schrijven. Wij houden het evenwel voorloopig
niet voor uitgesloten dat de Visscher's hand deze teekening maakte, en een vaardige
vlugge hand moet het geweest zijn! De zwier van de lijnen is echter door den tijd
zorgvuldig verdoezeld. De lezer weet nu met hoeveel voorbehoud hij deze
veronderstelling moet opvatten.
J.J. DE GELDER.

(1) Aangehaald bij Moes in Oud Holland.
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De maagd en het kind
Houten beeldhouwwerk afkomstig uit het klooster van Oignies
I. Oorsprong, beschrijving en vergelijking(1)
IN 1187 leefde er te Walcourt een burger met name Jean, die vier zonen had: Gilles,
Robert en Jean kozen het priesterschap, terwijl de vierde Hugo een zeer behendig
goudsmid werd. Zij streefden allen naar volmaaktheid en om hun ideaal te bereiken,
verkochten zij al hun eigendommen te Walcourt en in het omliggende, en nadat ze
hun geboortestad met hun moeder verlaten hadden, gingen ze op zoek naar een
afgelegen, rustige schuilplaats. Zij hielden stil te Oignies, dicht bij de Samber, in de
nabijheid van een nederige kapel, die hun als 't ware hun definitieve rustplaats
aanwees, waar zij dan ook niet aarzelden zich te vestigen. Weldra stond hun
vroomheid heinde en ver in goeden geur en andere kluizenaars kwamen zich bij hen
voegen. Zij namen de kloostervoorschriften van den H. Augustinus aan. Gilles van
Walcourt werd de prior van dit klooster, dat nooit van een geestelijke broederschap
deel uitmaakte. Het geld, dat voortkwam van den verkoop van hun goederen, diende
om de eerste inrichtingskosten te dekken. Gelukkig hoorde het grondgebied, dat
Gilles en zijn broeders gekozen hadden, toe aan Boudewijn van Loupoigne, een
Brabantsch heer, die zijn geloofsijver en zijn vrijgevigheid reeds verschillende malen
had getoond ten voordeele van de abdij van Villers. Hij was het eens met Oda, zijn
vrouw, om de monniken, die zich op zijn grond hadden gevestigd, goedwillig te
onthalen en op 24 Juli 1204 wijdde de bisschop van Luik de kloosterkerk, die haastig
was opgebouwd op de plaats waar de oorspronkelijke kapel had gestaan.
De monniken van Oignies werden overal vermaard om hun verdiensten,

(1) Wij volgen hier de bijzonderheden, die op zeer belangwekkende manier gerangschikt werden
in het opstel dat als inleiding dient tot de Chartes du prieuré d'Oigniese de l'Ordre de
Saint-Augustin, uitgegeven door Edouard Poncelet. Dl. XXXI, 1921. Annales de la Soc.
Archéologique de Namur.
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hun welsprekendheid en vooral om de tegenwoordigheid van Marie d'Oignies, die
afkomstig was uit Nijvel. Verschillende kloosterlingen, die befaamd waren om hun
wetenschap en hun begaafdheid, vroegen om toegelaten te worden onder de nieuwe
monniken, wat hun dan ook werd toegestaan. Men noemt onder hen Jan van Nijvel
en den beroemden Jacques de Vitry. Deze, aangetrokken door de vroomheid van de
gelukzalige Marie, liet zijn studies te Parijs varen en kwam te Oignies aan rond 1208.
Het duurde niet lang of hij liet zich tot priester wijden te Parijs en kwam dan zijn
eerste mis lezen in het klooster. Als aanstaande figuur in den strijd tegen de
Albigenzen, werd hij later gelast met de prediking van den vijfden kruistocht. Hij
werd bisschop van Saint-Jean-d'Acre en later droeg hij het purper der kardinalen.
Hij stierf te Rome in 1240 en liet aan zijn vroegere confraters 1500 pond achter en
het grootste deel van de voorwerpen, die hij zelf had gebruikt. Zijn stoffelijk overschot
werd naar Oignies overgebracht en in een kostelijk praalgraf gelegd. Wanneer de
kloosterkerk afgebroken werd, bracht men hel over naar die van Aiseau.
Achtereenvolgende schenkingen van goederen en tienden voorzagen in de
stoffelijke behoeften van het klooster. Spoedig werd het kloostergebouw te klein.
Rond 1220 begon men aan het bouwen van een nieuwe kerk. In Januari 1228 of 1229
wijdde Jacques de Vitry het nieuwe heiligdom en zijn vijf altaars in; dan werd een
aanvang gemaakt met het oprichten van ruime kloostergebouwen, waarvoor Paus
Gregorius IX een toelating uitvaardigde den 19n April 1234. Het aantal monniken
bereikte weldra het twaalftal. In de XVe eeuw telde men er twintig en in 1788 waren
er drie en twintig. Het klooster bekwam van wege de pausen een groot aantal bullen
en vergunningen, beschermingsakten, en bevestigingen van vrijheden en aflaten.
Van hun kant ook schonken de bisschoppen van Luik, de hertogen van Brabant en
de graven van Namen belangrijke voordeden aan de gemeenschap.
Zekere monniken gelastten zich met den dienst in de verschillende parochies,
waarover het klooster begeving had; andere, nadat ze hun studies geëindigd hadden,
‘gaven zich over aan de predicatie in de buurt of in de andere streken van het land.’
Ofschoon het klooster van Oignies evenmin ontsnapt was aan het venijn van het
Jansenisme, toch was het beroemd om de stiptheid van zijn tucht en de uitmuntendheid
van zijn voorbereiding tot het priesterambt. Jozef II schafte de gemeenschap af, maar
door de vele diensten, welke zij bewezen, slaagden de monniken erin zijn besluit te
doen intrekken.
Zij bezaten overigens een ernstige literaire cultuur, waarvan de belangrijkheid van
hun bibliotheek getuigt evenals de rol die ze te Namen
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vervulden van af 1777, wanneer ze daar de Jezuieten opvolgden, wier orde vier jaar
vroeger door Clemens XIV was afgeschaft. Op haar beurt werd de gemeenschap
afgeschaft in 1796.

Fig. 1. - De Maagd Sedes Sapientiae. Doormeter 0m39. Keerzijde van een phylacterium.
(Uitgevoerd door Broeder Hugo van Oignies. Schat der ‘Soeurs de Notre-Dame’ te Namen).

Vlak bij het klooster was in de XIIIe eeuw een begijnhof ontstaan waarvan de eerste
overste Marie was, de ‘mater prioris’, de moeder van den eersten prior, die meer dan
honderd jaar oud werd, terwijl de gelukzalige Marie stierf op 36-jarigen leeftijd.
Zekere schrijvers noemen haar een kluizenaarster. Het ware juister haar te beschouwen
als eveneens deel uitmakend van het begijnhof. Het bestaan van deze inrichting
schijnt echter niet van langen duur te zijn geweest, want het laatst wordt er melding
van ge-
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maakt in 1352. Er blijft niets van de oudste deelen van het klooster over, dat zich in
den loop der eeuwen zeker had uitgebreid; maar evenals de meeste kloostergebouwen
in België, onderging dat van Oignies in de XVIIIe eeuw een volledige
gedaanteverwisseling. De werken gebeurden onder den prior Bernard Denys
(1696-1731) en alleen door een ets uit de Délices du Pays de Liége kunnen we ons
nog een idee vormen van het geheel. Het klooster werd heropgebouwd in baksteen
afgewisseld met zekere deelen in witten steen. Het bestond uit een groot hoofdgebouw
met twee verdiepingen van 70 meter lang en 10 breed, met twee vleugels van 48
meter lengte.
De kerk werd gesloopt in 1838. De gebouwen, die nog rechtstaan, vertoonen een
tamelijk somber uitzicht en zij worden bedreigd door de gaanderijen van een koolmijn.
Heden zijn die sobere kloostergebouwen omvat in de ontzaglijke inrichting van een
belangrijke spiegelfabriek. De nijverheid heeft de kalmte en de rust verjaagd uit een
van de beroemdste kloosters van de Samberstreek. De toerist vindt alleen nog op de
plaats van het klooster van Oignies enkele zeldzame gebouwen, die de tijd en de
rook zwart gemaakt hebben. Maar de oudheidkundige en de kunstliefhebber weten
wel, dat binnen de muren van dit klooster een zeer edel kunstenaar leefde: Hugo, die
met drie broeders uit Walcourt was gekomen en het goudsmidsbedrijf beoefende met
een buitengewone bekoorlijkheid. Men kan niet nalaten hier het pittige opschrift van
het prachtvolle misboek aan te halen, waarin hij de roeping van zijn broeders en de
zijne omschrijft: Ore canunt alii Cristum, canit arte fabrili Hugo sui questu scripta
laboris arans. ‘Anderen eeren Christus door hun zang, Hugo verheerlijkt hem door
zijn goudsmeedkunst’. Zijn voornaamste meesterwerken, die gedurende vele eeuwen
bewaard bleven in de schatkamer van het klooster zijn nu de trots van de ‘Soeurs de
Notre-Dame’ te Namen.
Indien deze zoo voorname werken ontsnapt zijn aan het helaas gewone lot van
zooveel kostbare stukken, dan zou men zich terecht afvragen, wat er wel gebeurd
mag zijn met de verschillende beelden, die de oude kerk versierden. Het hoofd in
verguld koper van de H. Marie d'Oignies wordt bewaard in de kerk van Aiseau,
terwijl de relikwiekast zich in de Sint-Niklaaskerk te Nijvel bevindt.
Wat de groep betreft, die we hier publiceeren, deze werd ons kort voor den oorlog
vermeld en bij ons weten was er onder de Belgische oudheidkundigen niemand, die
iets van haar bestaan afwist. Zij is een van de meest vermaarde beeldhouwwerken
uit onze streken van het begin der XIIIe eeuw. Ongelukkig zijn haar vroegere
versieringen verdwenen; maar met een beetje verbeelding zien we deze groep in haar
rijk verguldsel, met haar talrijke ingezette steenen, die het stroeve en ietwat
verwijderde karakter van de zeer
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Fig. 2. - Houten beeld. Sedes Sapientiae. H. 1 m 60.
(Afkomstig uit het Klooster van Oignies. Begin der xiiie eeuw).
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Fig. 3. - Houten beeld. Sedes Sapientiae.
(Afkomstig uit het Klooster van Oignies. Begin der XIIIe eeuw).
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verheven madona vereenigt met een prachtig uiterlijk. En het is niet al te gewaagd
aan te nemen, dat deze groep der Sedes Sapientiae een eereplaats moet bekleed
hebben in het heiligdom te Oignies, dat opgericht was onder de bescherming van
Sint-Nikolaas, bisschop van Myre.
Daarom schijnt het wel natuurlijk, dat we ons zelf afvragen of zij overeenkomst
vertoont met de werken van broeder Hugo, wiens artistieke faam zoo groot is. Het
antwoord wordt ons nu vergemakkelijkt door het feit, dat er een gravure bestaat met
soortgelijk onderwerp, op de keerzijde van een phylacterium in den kerkschat te
Namen. Maria, als een zeer waardige vrouw met ernstige en stroeve trekken, zit op
een troon en houdt het kind Jezus vast. De lichte stoffen der drapeeringen liggen in
talrijke plooien, zooals dit meer aangetroffen wordt in Romaansche werken. Misschien
zou men ze kunnen vergelijken bij de werkwijze van den beroemden Nicolas de
Verdun, onder dit uitdrukkelijk voorbehoud echter, dat men uit het oogpunt der
anatomische wetenschap, niet die trekken terug vindt, welke zoo machtig het werk
van den beroemden Franschen goudsmid kenteekenen. Dichter staat het werk bij de
plastiek der triptiek van het ware kruis in de Koninklijke Musea der Vijftigste
Verjaring, die dagteekent van het begin van de XIIIe eeuw en voor de Fransche
Revolutie toebehoorde aan de abdij van Florennes(1). Men kan ook zekere gelijkenissen
opmerken met figuren uit het album van Villart de Honnecourt. Nochtans is het in
de monumentale kunst, dat het duidelijkst de twee strekkingen afgeteekend zijn, die
ik zou willen omschrijven door die der strakke plooien en die der golvende plooien.
Om slechts enkele voorbeelden te noemen en deze in Frankrijk te kiezen, zou men
kunnen zeggen, dat de eerste strekking waar te nemen is aan de portalen van Chartres,
Angers en Bourges(2); de tweede, in de beeldhouwwerken aan de portalen van St.
Benoît-sur-Loire en St. Pierre Le Moutier(3).
Wanneer zij het niet in feite is, moet de groep van Oignies toch rond denzelfden
tijd ontstaan zijn als de gravure van het mooie phylacterium te Namen. Zij schijnt
ons een veel levendiger werk, van een machtigere opvatting en ontstaan onder gansch
verschillende invloeden. In elk geval heeft zij niets gemeens met het werk van den
kunstenaar-monnik, noch in stijl, noch in techniek.
Maar vooraleer tot vergelijkingen over te gaan, waartoe de studie van

(1) Jos. DESTRÉE. Les Musées royaux du Parc du Cinquantenaire et de la Porte de Hal. Pl. die
met het teeken overeenstemt.
(2) P. VITRY et G. BRIÈRE. Document de Sculpture française au moyen-âge. Pl. XXX, XXXI
en XXXIX, 8.
(3) Ibidem. XXXV, 1, 2.
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het beeldhouwwerk, dat we hier onderzoeken, ons dwingt, willen we het eerst
beschrijven.

Cliché geleend door den Heer Soil de Moriamé.
Fig. 4. - Zijwand van een koorstoel in Doornikschen steen.
(Afkomstig uit de oude abdij van Anchin. Museum van Douai).

De groep is gemaakt naar het voorbeeld van de Sedes Sapientiae. Zij is 1.60 m.
hoog en gesneden uit een eikenhouten blok, dat zoodanig uitgehold is, dat zelfs de
achterkant van Maria's hoofd ontbreekt. Wanneer wijlen de Hr. Demotte ze kocht,
was de groep overdekt met talrijke verflagen. Maar die grove en dikke beschildering
had ten minste dit zeer groote voordeel, dat
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na het verdwijnen van de oorspronkelijke versieringen, het merkwaardige
beeldhouwwerk buitengewoon goed bewaard bleef(1).
De Maagd is voorgesteld zittend op een weinig verheven troon, een soort lage
cathedra, waarvan de buitenste rand der basis den vorm heeft van een halven cirkel.
De stijlen van den zetel zijn versierd met een grotesken kringvormigen kop, omringd
door een dubbele rij bladeren, in wier midden een ingezette steen was aangebracht,
maar die nu ontbreekt. De schuin naar binnen afgekante staanders dragen een
versieringsmotief van vier bladeren. De twee stijlen evenals het midden van het deel
dat aan de rugleuning gehecht is, dragen bladeren, welke den vorm aannemen van
een soort krul.
De Moeder Gods draagt een kroon met gebladerte, dat de kroonparels vervangt.
Deze was vroeger versierd met ingezette ovale steenen, die afwisselden met kleinere
van denzelfden vorm en vastgehouden waren in een vierkant, dat zelf met
edelgesteente was omzet. De rechtervoorarm van Maria is verloren geraakt.
Het Kind draagt op het hoofd een kroon met bloemvormige sieraden, waarin de
steenen eveneens ontbreken. In de linkerhand houdt het een appel vast, terwijl het
met de rechterhand, die nu geen vingers meer heeft, een zegenende beweging uitvoert.
Maria heeft lang haar, dat op haar schouders valt en zelfs tot aan de ellebogen
reikt; zij draagt een kleed met rechte plooien, dat opgehouden wordt door een smallen
gordel, waarvan een lang eind lager dan de knieën neerhangt. De ronde uitsnijding
van het kleed was voorzien van een belegsel, waarin eveneens ingezette steenen
lagen, maar die, evenals diegene welke het onderkleed versierden, verloren zijn. Een
wijde en lange mantel, met smalle plooien, waarvan de kanten bijna scherp zijn,
bedekt haar schouders, de rechter knie en blijft vastgehaakt achter den rechterstijl
van den zetel. Uit die beweging spruit een dubbel spel van lijnen voort; die van boven
eindigen in dalende kurven; de andere, die in een beknelden driehoek zitten, loopen
in schuine richting naar den zetel. Deze bijna decoratieve vooringenomenheid voor
de lijn, wordt nog versterkt door de golvende plooien van het onderste van 't kleed,
die even den zinnebeeldigen draak laten zien, welke als het ware onder de voeten
van de Maagd verpletterd ligt. Wanneer we het langs den linkerkant bekijken, toont
het beeld ons de ligging der tamelijk

(1) De afdeeling van monumentale kunst in de Koninklijke Musea der Vijftigste Verjaring bezit
sedert verschillende jaren, een uitstekende nabootsing van de groep van Oignies, die haar
geschonken werd door den kooper. Deze laatste heeft ons echter geen de minste bijzonderheid
medegedeeld aangaande de herkomst van de groep. Het scheen ons nochtans dat hij in elk
geval zeer zeker was van zijn aanduidingen. Te Oignies zelf zijn we er niet in geslaagd een
enkele inlichting in te winnen. Er blijft ons niets anders over, ten minste tot het tegendeel
bewezen wordt, de aangenomen benaming te behouden. Nu behoort de groep tot de
verzameling van den Hr. Blumenthal te New-York.
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Cliché de Manzi Joyant.
Fig. 5. - Grafbeeld van Eleonora van Guyenne, vrouw van Loderwijk VII van Frankrijk en vervolgens
van Hendrik II van Engeland (o 1204). (Abdij van Fontevrault. Naar een kopij in het
Trocadero-Museum).

Onze Kunst. Jaargang 22

113
strakke plooien van den mantel, die Maria onder den arm heeft genomen, terwijl haar
linker hand een punt van den mantel vasthoudt om aldus gemakkelijker het Kind
Gods te dragen als in een soort zetel. De schilderachtige bijzonderheid scheen ons
wel de moeite waard vermeld te worden om hare zeldzaamheid; we waren er nochtans
over verwonderd dergelijke voorbeelden aan te treffen bij het beeld der Lieve-Vrouw
van Laeken (zie fig. 8) en bij een kleine houten groep uit de XIIIe eeuw, die toebehoort
aan den Hr. Jos. Brassine. Naar alle waarschijnlijkheid is dit werk afkomstig uit de
Maasstreek en vertoont veeleer een vernepen uitzicht. Maar laten we terugkeeren
naar de groep van Oignies. Langs denzelfden kant, schijnt de houding van het Kind
heel wat gelukkiger, en we meenen dat dit standpunt het meest geschikt is om het
ideaal van den beeldhouwer het best te begrijpen.

Fig. 8. - Mirakuleuze Maagd van Laeken, Sedes Sapientioe, in hout en verguld.
e
XIII

eeuw.
Deze groep werd sterk gerestaureerd.

De groep heeft haar vroegere veelkleurigheid verloren; toch zit de ruwheid van
het hout verborgen, hier onder een lichtrose, daar onder een groenachtige tint. De
zomen van den mantel zijn opgesmukt met een soort breed belegsel, waarvan de
motieven doen denken aan zekere werken uit de XVIe eeuw; hier heeft het een deel
van de oorspronkelijke versiering moeten vervangen; op zijn beurt echter is het
jongere belegsel bijna geheel verdwenen onder de talrijke dikke verflagen, waarvan
men onlangs onze groep heeft bevrijd. Wat er ook van zijn mag, deze sculptuur mist
haar vroegeren tooi, waar de kristallen steenen, die op licht zilveren, roode of groene
plaatjes schitterden, hun glans vereenigden met dien van de drapeeringen, in gepolijst
goud; voeg daarbij de glanzende vleeschkleur en dan zullen we ons spoedig een idee
kunnen vormen van het weelderige uitzicht, dat vroeger dit indrukwekkende beeld
vertoonde.
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Wij hebben lang gezocht naar een dergelijk werk onder de houten
beeldhouwwerken, die in onze streken ontsnapt zijn aan de verwoestingen, de
verminkingen of aan den geheimen verkoop. Wij hebben een eind moeten
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stellen aan onze opzoekingen, en nu geven we eindelijk den uitslag van onze
nasporingen. Alles bij mekaar genomen, moet men bij het beschouwen van de groep,
noodzakelijk tot die slotsom komen, dat de beeldhouwer het voorbeeld heeft gevolgd
van steenen beeldhouwwerken. Zulks kan overigens gemakkelijk bewezen worden.
Wat men zoo dadelijk opmerkt, is de vorm van den troon, welke niets gemeens heeft
met de leunstoelen of andere zetels, of zelfs niet met de lage zetels, die men
gewoonlijk aantreft in hout- of ivoorgroepen, zooals bijv. die van de beroemde
kroning van de Maagd in het Louvre-museum(1). Nochtans vindt men een besliste
analogie in den grooten eindstijl, die afkomstig is van de koorbanken der abdij te
Anchin. Dit kostbaar monument in Doornikschen steen komt uit een van de beroemde
werkplaatsen van die stad en behoort op dit oogenblik aan het Museum te Douai(1).
Ook daar treft men krullen en omgebogen uiteinden, gebladerte en klaverbladvormige
loofmotieven aan die, zonder heelemaal dezelfde te zijn, toch door hun karakter en
hun stijl erg doen denken aan die van den troon der Madona. Deze zijwand en de
zetel zijn nog opgevat in een Romaanschen stijl, die leniger en losser wordt, en het
scheelt maar weinig of het steenen panneel en de troon stammen uit eenzelfden tijd.
Reden te meer om aan te nemen, dat de meester die onze groep maakte, in een
overgangsperiode leefde; en de logheid van den kringvormigen kop wordt verklaarbaar
door het feit, dat hij zeer vertrouwd was met steenen beeldhouwwerk. In verband
daarmee willen we ook wijzen op den preekstoel van den H. Gerard in de
St.-Stephanuskerk te Toul, welke voorzeker een veel rijkere compositie vertoont dan
de troon der Maagd van Oignies. Drie der buitenste wanden, die van voren en die
der beide zijkanten, zijn versierd met vier bladeren. Twee gekapitteelde zuiltjes, die
van voren staan dragen de steunen en, aan de uiteinden, twee krullen met
wijngaardranken beladen. Deze troon, die van een gelukkigere architecturale vinding
is, schijnt te zijn afgeleid van een model, dat gelijkenissen vertoonde met dien van
Oignies. De kunstenaar was logisch: hij had een steenen zetel tot model gekozen, nu
nam hij ook steenen beelden tot voorbeeld om zijn Madona te maken. Zoo men in
onze streken geen dergelijke werken heeft vermeld, is daarmee niet gezegd, dat er
nooit zouden bestaan hebben. En we durven wel hopen, dat deze studie tot andere
leerrijke vergelijkingen zal aanleiding geven.
Voor het oogenblik vinden we het nuttig de aandacht van den lezer te vestigen op
de statige liggende figuren van de abdij van Fonterrault, waarvan belangrijke afgietsels
bestaan in het Trocadero-museum te Parijs. Zij bieden een buitengewoon belang
door het feit, dat verschillende figuren

(1) Les anciennes industries d'art tournaisiennes à l'Exposition de 1911, par J.E. Soil de Moriamé.
Pl. XX, blz. 58.
(1) Les anciennes industries d'art tournaisiennes à l'Exposition de 1911, par J.E. Soil de Moriamé.
Pl. XX, blz. 58.
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schijnen uit een enkel werkhuis afkomstig te zijn. De afgebeelde personages zijn van
adellijke afkomst: Henri Plantagenet o 1189, Richard Leeuwenhart, koning van
Engeland o 1199. En vervolgens Eleonora, koningin van Frankrijk later van Engeland
o
1204, en Isabella van Angoulème koningin van Engeland o 1246.
Deze aanzienlijke personages zijn afgebeeld met een schepter of met de handen
voor de borst samengevouwen of, wat zelden voorkomt bij de grafmonumenten,
lezend in een getijdenboek, zooals zulks het geval is voor Eleonore van Guyenne.
Zij liggen uitgestrekt op een soort sierlijk gedrapeerd bed, met het hoofd lichtjes
opgeheven door kussens. Blijkbaar zijn deze liggende figuren zooniet van de hand
van eenzelfden artist, dan ten minste afkomstig uit eenzelfde werkhuis(1). Wat vooral
de aandacht treft, is de nog gansch Romaansche manier, waarop de drapeeringen van
het bovenlijf zijn behandeld. Door elk relief te verwijderen zelfs van de borst der
vrouwenfiguren en door de plooien met scherpe kanten te vermenigvuldigen en te
doen ophouden door een smallen lederen gordel, heeft de beeldhouwer nagenoeg
hetzelfde effect bekomen als dit van de Maagd van Oignies. Maar bij deze, vertoonen
de drapeeringen iets meer verrassends, iets levendigers, dat vroeger nog door den
glans van het goud verhoogd werd.
Te Fontevrault streefde men een heel ander doel na, namelijk, het weergeven van
een gevoel van kalmte en diepe sereniteit. Uit de vergelijking, die we hier beproefden,
spruit een andere gevolgtrekking: zij helpt ons den waarschijnlijken datum van het
ontstaan van onze groep bepalen. De grafbeelden van Fontevrault stellen personages
voor, die gestorven zijn tusschen de jaren 1189 en 1216, dus in een tijdruimte van
27 jaar. Het heeft weinig belang te weten of deze grafbeelden besteld werden tijdens
het leven van de personages, zooals zulks in de Middeleeuwen meermaals het geval
was, ofwel of ze pas na hun dood werden gebeiteld. De gemeenschappelijke trekken,
die men er op aantreft, bewijzen zonder den minsten twijfel, dat ze in eenzelfde
atelier werden vervaardigd(2). Het nabootsen van de steenen beeldhouwwerken door
de beeldsnijders in hout schijnt eigen te zijn aan de periode, die het einde van de XIIe
en het begin van de XIIIe eeuw omvat. Onder

(1) Zie Ann. Arch. de Didron, 5, 1846. Nota van Baron de Guilhermy, blz. 246. De beelden
werden hersteld in de werkhuizen van het Louvre. Goede afbeeldingen er van vindt men in
het werk van CAMILLE PITON: Le Costume civil en France du XIIIe au XIXe siècle, blz.
43-44-45. De figuren van Eleonora en Isabella zijn van denzelfden maker; zij laten ons toe
een afdoende vergelijking te maken met de Maagd van Oignies, niet alleen wat de
drapeeringen betreft, maar ook aangaande den vorm van het hoofd. De figuren van Hendrik
II en Richard I zijn van een min gevorderde techniek.
(2) Betreffende de beelden van Fontevranlt hebben we buiten onzen weet dezelfde slotsom
gemaakt als de Hr. Camille Enlart, die evenals wij getroffen werd door de gelijkenissen, die
bestaan tusschen het afgietsel van de Maagd en de graffiguren, waarvan de reproducties ook
in het Trocadero-museum zijn ondergebracht.
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dien invloed is de houten Maagd van Gaillac(1) ontstaan. De behandeling der
drapeeringen met fijne en scherpe plooien, zoowel voor het bovenlijf als voor het
overige van het lichaam plaatst het dicht naast de Maagd van Oignies; daarvan getuigt
ook die houten Madona zittend op een troon, welke versierd is met de kleine boogjes
in Romaanschen stijl, en die zich in het Louvre bevindt. Nog karakteristieker is die
andere Maagd, die van Gassicourt(2), waar men dezelfde enge en vernepen driehoekige
vouwen weervindt, die de Maagd van Oignies kenmerken. Deze laatste twee
voorbeelden zijn met elkaar verwant door de manier, waarop de plooien van het
keurs samengebonden worden door een smallen gordel en ook door het gezochte van
de beweging in de houding van het Kind. Langen tijd was het steeds voorgesteld
geworden in den schoot van zijn moeder. De beentjes die onveranderlijk neerhingen,
werden ten slotte overeengekruist en later werd het op een der knieën van zijn moeder
geze[t]. Deze laatste houding is duidelijk waar te nemen in de groep van Gassicourt
en is volledig doorgevoerd in die van Gaillac.
Om slechts bij Frankrijk te blijven, zullen we nog de welbekende Romaansche
maagd van Notre-Dame te Parijs en die van het Oosterportaal te Chartres vermelden.
Zij vertoonen nog een ie wat zwaar uitzicht, dat vooral toe te schrijven is aan de
breede schouders en ineengedrongen gestalte, de traditioneele houding van het Kind
en een te groote neiging naar symetrie in de plooien der gewaden. In de figuur van
het Noorderportaal te Bourges. kan men een zekere evolutie waarnemen in het meer
verheven, minder breede en daardoor vrijere bovenlijf; toch blijft het Kind steeds de
welbekende houding behouden(3). De vooruitgang is beter zichtbaar in de groep boven
het portaal van de Noorderzijbeuk der kathedraal te Reims(4). Daar zit Maria onder
een drielobbigen boog, waarop kleine torentjes zich verheffen; zij houdt het Kind
rechts; deze veel slankere figuur, die vol leven zit, vormt een treffend en zeer
karakteristiek contrast met de beelden, waarover we het zoo juist hadden. Laten we
niet vergeten een oogslag te werpen op het hoofd, dat langwerpig ovaal is. Blijkbaar
verwijdert men zich hier van de oude traditie en het woord evolutie is hier wel op
zijn plaats. Dit fenomeen wordt overigens schitterend bevestigd door de prachtvolle
kroning van de Maagd van het Noorderportaal der kathedraal te Chartres. Die groep
realiseert inderdaad een van de meest verheven en meest indrukwekkende opvattingen
van de Christelijke kunst in de XIIIe eeuw, en licht ons bijzonder goed in over de
stroomingen van den tijd; de zwierige en sierlijke drapee-

(1) Zie P. VITRY en G. BRIÈRE. Op. cit., pl. XXXVII, nr. 5.
(2) Op. cit. Pl. 3.
(3) Zie EM. MÂLE. L'Art religieux du XIIe siècle en France, fig. 54.
(4) Zie fig. 6 van deze studie.
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Cliché Giraudon.
Fig. 6. - Maagd aan de Noorderkruisbeuk der Kathedraal te Reims, Sedes Sapientioe. Einde der XIIe
eeuw.
(Naar een afgietsel in het Trocadero-Museum).
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Fig. 7. - De Kroning der Maagd. Noorderportaal der Kathedraal van Chartres.
(Naar ET. HOUVET (Pl. 20).
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ringen verraden, zoo schijnt het ons tenminste, het laatste stadium van een evolutie
van lateren datum dan die van de groep van Oignies. Deze staat, wat de
oorspronkelijke expressie aangaat, dichter bij Fontevrault. Misschien zou men nog
andere beeldhouwwerken op gelijken voet daarmee kunnen plaatsen; maar het leek
ons verkieslijk alleen bij de grafbeelden van Fontevrault te blijven, omdat ze een
geheel vormen waarvan elk afzonderlijk werk aan eenzelfde strekking beantwoordt.
In het Trocadero-museum, waar het afgietsel van de groep van Oignies zich bevindt,
maakt men overigens de vergelijking als 't ware van zelf.
Laten we ons geen illusies maken. Onze vergelijkingen hebben minder tot doel te
bewijzen, dat onze groep ontstaan is onder den invloed van een of ander bepaald
werk, dan wel aan te toonen, dat ze behoort tot een algemeene strekking van
echt-Franschen aard. Men zou nog andere bewijzen kunnen aanvoeren ten voordeele
van deze overigens weinig bekende stelling: dat op het einde van het Romaansche
tijdvak der XIIe en XIIIe eeuwen tot laat in de XIVe eeuw toe, de kunstenaars uit onze
streken, misschien ook wel onbewust, de hegemonie van Frankrijk ondergaan.
Op het eerste zicht schijnt het ons moeilijk de groep van Oignies te vergelijken
met een ander Belgisch werk. De werken uit de XIIe en de XIIIe eeuw zijn niet zoo
talrijk in ons land. Is het echter mogelijk, dat die groep heelemaal alleen zou staan?
Het ware overdreven, meenen we, zulks te beweren. Wanneer er ook geen kwestie
kan zijn van een nauwe verwantschap tusschen twee kunstwerken te bewijzen, dan
is het tenminste toch veroorloofd zekere affiniteiten te erkennen, die ons getroffen
hebben in werken, welke toebehoorden aan verschillende kloosters en kerken van
ons land.
In de eerste plaats dient de maagd van het type der Sedes Sapientiae vermeld, in
de O.-L.-V. kerk te Laeken, waar dit beeld sedert verschillende eeuwen bijzonder
vereerd wordt(1). Uit iconografisch oogpunt vertoont zij enkele gelijkenissen met de
Maagd van Oignies en met die van de St. Janskerk te Luik, waarover we straks zullen
spreken. Deze gelijkenissen bestaan namelijk hierin, dat Maria, op een lagen troon
gezeten, onder haar voeten den zinnebeeldigen draak vertrapt en dat zij het Kind
Jezus ondersteunt op een pand van haar mantel. Bovendien doet de schikking van
de knieën van het Kind denken aan die van de groep van Oignies. Anderzijds echter
wijken ligging en reliëf van de drapeeringen van het Brabantsch beeldhouwwerk
sterk af van de gelijkaardige elementen in het werk, dat we nu bestudeeren. Wat we
over het eerbiedwaardig beeld van Laeken zegden, merken we ook op bij de Maagd
der St. Sulpiciuskerk te Diest(2). Hier ook rusten de

(1) JOS. DESTRÉE. Histoire de la Sculpture brabançonne au moyen-âge. Blz. 31, fig. 9.
(2) Ibidem. Blz. 29, fig. 8.
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voeten der Madona op den overwonnen draak; maar het Kind, door de evenwijdige
houding der beide beentjes, herinnert nog oudere modellen. Deze twee voorbeelden
bewijzen, dat er in de XIIIe eeuw, in onze streken een sterke iconografische traditie
heerschte, waarnaar de beeldsnijders der verschillende kunstmiddens zich allen
richtten.
Naar onze meening is het veeleer in het oostelijk gedeelte van het land, aan de
oevers van de Maas, of in haar stroomgebied, dat men stof tot juistere en bijgevolg
meer doorslaande vergelijkingen kan vinden. In de eerste plaats zullen we de groep
van Odilienberg (in Hollandsch Limburg) nabij Roermond vermelden. Zij is vast
geen meesterwerk, maar een document van een onloochenbare overtuigende waarde.
Ondanks zijn klaarblijkelijke gebreken, is dit beeldhouwwerk nauwer dan welk ander
ook verwant met het type der Maagd van Oignies. Behalve dat de Maagd den
traditioneelen draak vertrapt, draagt zij, evenals haar goddelijke Zoon, een kroon,
welke een wezenlijk deel uitmaakt van de figuur. Wat de vorm van het hoofd van
het Kind betreft, deze bootst op onbehendige wijze, het type van de soortgelijke
figuur van Oignies na. Wanneer ook de drapeeringen van de groep van Odilienberg
behendig zijn behandeld, kan men nochtans niet loochenen, dat hier weer
overeenkomst bestaat tusschen beide beeldhouwwerken. En van dit oogenblik af,
moet men toegeven dat uil plastisch oogpunt de Maagd van Oignies geen alleenstaand
verschijnsel is en dat, ondanks haar onvolmaaktheden, de groep van Odilienberg min
of meer verwant is met die van Oignies. Wat zeer merkwaardig is: Maria ondersteunt
eveneens haar zoon in een vouw van haar mantel, waaraan de beeldhouwer met dit
inzicht een bijzondere strakheid heeft gegeven. Het heilige Kind zegent met de
rechterhand, terwijl hij den traditioneelen vogel in de hand houdt. Dank zij de
schikking van den mantel is het mogelijk een vergelijking te maken met de groep
van Oignies. In verband daarmee is het belangrijk te wijzen op een kleine houten
groep uit de XIIIe eeuw, die het eigendom is van den Hr. Jos. Brassine te Luik. Maria
houdt in de hand het uiteinde van den pand van den mantel, waarop het Kind Jezus
zit.
Laten we terugkeeren naar het beeld van Odilienberg. In de rechterhand heeft
Maria de aardbol met het kruis. Dit zinnebeeld, dat van af de XVe eeuw meestal aan
den Verlosser der wereld wordt gegeven, ziet men ook dikwijls, zelfs vroegtijdig, in
de handen van zijn Moeder. Voor de groep van Oignies mag niet uit het oog worden
verloren, dat juist Maria die hand verloren heeft, waarin zij den aardbol had kunnen
vasthouden. In het beeld van Odilienberg ligt dus als het ware een heel bijzondere
proclamatie van de koningschap van Maria. ‘Die koningschap van Maria, schreef
ons destijds de Hr. pater Munier, die bijzonder goed op de hoogte is van de
Maria-icono-
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grafie, was reeds in de kunst bevestigd door den troon, waarop men ze plaatste, door
de kroon, waarmee men haar hoofd versierde, door den schepter dien men haar in
de hand gaf. De Maagd van Odilienberg toont ons een vierde middel om deze
koningschap te herkennen door den wereldbol met het kruis, die de beeldhouwer
haar dragen doet: deze globe stelt het heelal voor, dat door het kruis verlost is en de
lijftocht is geworden van Maria, Moeder van God.
Deze laatste manier van de koningschap der Heilige Maagd voor te stellen is
zeldzamer dan de andere, ofschoon die ook zeer oud zijn, zooals, reeds in de xiiie
eeuw, een miniatuur uit de Liber floridus van de Bibliothèque nationale te Parijs
(Latin 8865, fol. 332) het ons toont. Deze miniatuur stelt de H. Maagd voor, zittend
op een troon zonder rugleuning, terwijl ze met de linkerhand het Kind vasthoudt, dat
op haar knieën zit, en in de rechterhand een gouden bol heeft, die het heelal voorstelt,
waarvan zij tot koningin verheven is. Haar goddelijk Kind houdt eveneens de
linkerhand op dezen bol, terwijl hij met de rechterhand diegenen zegent, waarvoor
zijn goddelijke Moeder genade afsmeekt(1).
In deze miniatuur houden Moeder en Zoon dus tegelijk den wereldbol vast, onze
Lieve-Heer als koning door zijn goddelijke natuur, de H. Maagd als koningin door
gratie en volmacht, uit oorzaak van haar heilige moederschap, van haar rol van
medeverlosster, die zij vervuld heeft in het werk van onze zaligmaking en van het
testament, waardoor onze Zaligmaker haar op den Kalvarieberg verheven heeft tot
Moeder van het menschdom. De tekst, die bij de miniatuur staat, drukt dit overigens
uit; na de geloovigen aangespoord te hebben met vreugd het feest der Hemelvaart
van de H. Maagd te vieren, geeft hij er aldus de reden van op: Quia cum Deo Jesu
Christo regnum possidens preparatum a Patre, regnatura sedet in arce coeli, curiâ
et militiâ superna congaudente vivit et regnat in oeternum.
‘Maria verwezenlijkt dit rijk van medelijden en goedheid door haar Zoon, zooals
de miniaturist het ook heeft willen uitdrukken, door rechts van de heilige groep een
engel te plaatsen, die evenals die van Tobias (Tob. XIII. 12), haar de gebeden der
heiligen, der rechtvaardigen dus, aanbiedt; zij luistert met aandacht naar deze gebeden,
terwijl haar goddelijke Zoon, die zich naar haar toewendt, zegent en de vragen
inwilligt.’(1).
Nu moeten we ook een plaats inruimen aan een groep, die bewaard wordt in het
Bisschoppelijk Museum te Luik en die afkomstig is uit de oude kerk van
Sint-Jan-Baptist van die stad. Zij verwezenlijkt eveneens het gekende type van de
Sedes Sapientiae. Maria zit dus weer op een troon, zonder rug-

(1) GEORG GRAF WITZHAM. Die Pariser Miniaturmalerei. Pl. XXV.
(1) GEORG GRAF WITZHAM. Die Pariser Miniaturmalerei. Pl. XXV.
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leuning. Het soort draagkussen, dat zij op het hoofd heeft, was bestemd om een
metalen kroon te ondersteunen. Op den linkerarm draagt zij het Kind Jezus, dat
blootshoofds is en met de rechterhand een zegenende beweging uitvoert; de linkerhand
ontbreekt. Ook dient opgemerkt te worden, dat het met den linkervoet op een knie
van zijn Moeder steunt, terwijl het rechterbeen in de ruimte hangt. Men zou zelfs in
deze buitengewone bijzonderheid als het ware een zoeken naar schilderachtigheid
kunnen zien. Daar er slechts weinig overblijft van de vingers der rechterhand van de
Maagd, is het onmogelijk te zeggen of de Maagd een schepter droeg of een ander
waardigheidsteeken: een leliebloem of een wereldbol. Met den linkervoet verplettert
Maria den helschen draak, waarvan het hoofd bijzonder smartelijk expressief is.

Fig. 9. - Maagd, Sedes Sepientioe.
Houten geschilderd beeld. H.0m 47. Begin der XIIIe eeuw. (Hoort toe aan de kerk van Odilienberg in
Holl. Limburg).

Men lette ook op de uitdrukking van kalme sereniteit van Maria en haar houding,
die adel en waardigheid verraadt. Al hebben ook de drapeeringen niet het scherpe,
lijnachtige uitzicht, dat de groep van Oignies kenschetst, toch voeren ons de schikking
en de beweging der plooien weer naar dit kunstgewrocht. De mantel, die de schouders
bedekt, is een weinig naar voren gebracht; de zoomen van dezen mantel zijn op
verschillende plaatsen stuk. Het hout van de groep, dat erg uitgehold is, schijnt ons
als het ware vergaan; stof en vuil samen met overschilderingen laten ons niet toe
haar oorspronkelijke versiering vast te stellen. Zonder twijfel heeft zij nooit die
rijkdom vertoont, die voorzeker de Maagd van Oignies eens kenmerkte. Men zou
zelfs zeggen dat er nooit geslepen steenen zijn op geweest, tenzij dat de holte onder
den sluier bestemd was om er een te dragen. Uit chronologisch oogpunt, schijnt de
Maagd van de Sint-Jan-Baptistkerk te Luik die waarvan er zooeven spraak was vooraf
te gaan en zij overtreft haar bovendien zoowel in stijl als in techniek.
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En zonder den minsten twijfel is dit monument al de bewondering waard, die men
er aan schenkt.

Fig. 10. - Maagd Sedes Sapientiae der oude kerk van St-Jan-Baptist te Luik. H. 1 m 29.
Bisschoppelijk Museum te Luik).

Zie de kranige en waardige houding van Maria: alweer het type van de Sedes
Sapientiae. Er is een verjonging in de figuur van het Kind Jezus, dat geen kroon meer
draagt, maar er is een blijkbare verwantschap tusschen zijn houding en die, welke
men in de groep van Oignies op merkt. Langs een anderen kant, zal onze aandacht
gevestigd worden door de rechte plooien van Maria's kleed, de aanwezigheid van
den zinnebeeldigen draak onder de voeten der Maagd, de half-cirkelvormige basis
en het architecturale karakter van den zetel, het systematisch aanwenden van groote
ingezette steenen op de figuren evenals op den troon. Tot zoover reiken de nota's,
die ons toelaten te gelooven, dat het beeld van Oignies en dat van Luik vast te knoopen
zijn aan eenzelfde artistieke traditie.
‘De overvloedig gebruikte ingezette steenen, zegt de Hr. Helbig wanneer hij spreekt
van de groep der Sint-Jan-Baptistkerk, overal waar ze maar eenig effect kunnen
maken, zijn vervaardigd uit kristal; in de meeste van de randen die ze vasthouden,
bevinden zich afwisselend groene en roode onderlegsels om de schittering van de
kristallen te verhoogen(1). Het vleesch heeft een intense kleur, de oogen verlevendigen
zeer het aangezicht.’
Laten we er nog bijvoegen, dat de kroon oorspronkelijk voorzien was van
bloemvormige versieringen, waardoor ze nog nauwer verwant was met diegene,
welke het hoofd van de Maagd omringt(2). Van dit oogenblik af
(1) La Sculpture et les Arts plastiques. Blz. 112.
(2) De heer J. Coenen pr. zegt in zijn boekje over de Madones de Liége et de Chèvremont (1923)
in een voetnoot op blz. 10, naar aanleiding van de afgesneden fleurons dat men op den band
geen enkelen scherpen kant aantreft. Wij meenen, zegt hij, dat de bebloemde kronen van
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mogen we aannemen dat de maker van onze groep thuishoort in een van onze streken,
misschien wel in een Waalsch centrum, zooals de herinneringen aan Doornikschen
stijl in den troon schijnen te bevestigen. De groep van Oignies dagteekent van het
einde der XIIe of van het begin der XIIIe eeuw. Alhoewel zij materieel gebonden blijft
aan de techniek der houtsnijkunst - het feit staat vast - richt zij zich naar modellen
in steen; maar over de vertolking ligt een lenigheid en een vrijheid, die aan het
beeldhouwwerk een machtig en tegelijk oorspronkelijk karakter verleenen.
Daar de Maagd van Luik de hoofdzakelijke elementen van haar vroegere versiering
heeft bewaard, zoo kunnen wij ons een voldoend denkbeeld vormen van het
oorspronkelijke uitzicht van die van Oignies.
Naar aanleiding van de groep der Sint-Jan-Baptistkerk, vermeldt de Hr. Helbig
die der Sint-Servaaskerk te Maestricht(1). Er is spraak van een beeld van de zittende
Maagd met het Kind Jezus, als een ‘groep, grootsch van stijl en die wel een kwart
eeuw jonger schijnt dan de Sedes Sapientiae van de kerk te Luik.’ Wat er ook van
zij, dit werk biedt stof tot vergelijking zoowel met de Luiksche Maagd als met die
van Oignies. In het beeldhouwwerk van Maestricht vinden we, behalve de houding
van de Madona, de halfcirkelvormige basis en den symbolischen draak onder de
voeten der Maagd weer. De drapeeringen en bepaaldelijk die van den mantel doen
denken aan die van het beeldhouwwerk van Oignies. Het grootste verschil bestaat
in de houding van het Kind Jezus, dat zijn hand op den schouder van zijn Moeder
legt en haar met de linkerhand een appel aanbiedt. Bovendien draagt Maria op het
hoofd een metalen kroon, die naar onze meening niet van denzelfden tijd is als het
beeld. Indien de groep van Maestricht gelijkenissen vertoont met de andere twee,
waarover zooeven spraak was, beteekent zij toch een stadium in de evolutie naar de
verjonging van de figuur van het Kind Jezus. Deze laatste is niet langer een jonge
gekroonde prins met ernstige houding en expressie, maar een kind, dat met zijn
Moeder vertrouwelijk omgaat. De maker van de Luiksche groep had er zich bij
bepaald het Kind blootshoofds te laten. Daarin zat dus reeds het duidelijke teeken
van een evolutie.

lateren datum zijn. Men kende de fleurons in de XIIe eeuw (zie fig. 6) en dus zeker in de XIIIe
eeuw. Er zijn er aan de kroon der Maagd van het phylacterium van Oignies, fig. I, en aan die
van de groep van Oignies, fig. 2 en 3. Van denzelfden schrijver, blz. 12: ‘Met Helbig (1) en
Koechlin (2) kunnen we dus deze Maagd toeschrijven aan de XIIIe eeuw en wanneer de laatste
der beide schrijvers er een Fransch werk in ziet, met een zeker Duitsch tintje, dan is dit voor
ons een reden om er de kunst der Maaslanden in te herkennen, waar de beide tradities zich
hebben versmolten. (1) J. HELBIG. Op. cit. Blz. 112. (2) R. KOECHLIN. La Sculpture belge
et les influences françaises aux XIIIe etXIVe siècles. Gazette des Beaux-Arts. Paris 1903. Blz.
10.
(1) Ibidem. Blz. 112.
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Tusschen de Sedes Sapientiae der Sint-Jan-Baptistkerk te Luik en die van Maestricht
zou men de groep van Zolder (Limburg) kunnen plaatsen, die we onlangs zagen te
Parijs(1). De houding van het Kind Jezus evenals die van Maria, wier voeten op den
draak staan, doet vooral denken aan de groep in de kerk van Sint-Jan-Evangelist te
Luik, met dit verschil nochtans, dat de plooien van het keurs der Maagd, in plaats
van gespannen en strak opgehouden te zijn door een smallen gordel, nu een weinig
naar voren neervallen zonder de minste gedwongenheid.
Doch we moeten besluiten. Eenerzijds is de groep van Oignies op merkwaardige
manier verwant aan de Fransche kunst, maar anderzijds vertoont zij zekere affiniteiten
met sommige werken, die we van Belgischen oorsprong mogen beschouwen.
Voor den aanvang van de XIIIe eeuw mag men in elk geval niet uit het oog verliezen,
dat de kunstenaars van onze streken, welke toen deel uitmaakten van
Neder-Lotharingen, onder den invloed van Frankrijk werkten; maar die hegemonie,
welke men niet mag miskennen, verhinderde niet de ontluiking van zekere
schakeeringen eigen aan deze mooie streek. Men zou er misschien den oorsprong
van vinden in werken, welke dagteekenen van de Germaansche hegemonie, wier
sporen min of meer langen tijd in de kunst van ons land levendig bleven(2).

II. Aanteekeningen bij de platen 1 tot 12 van het einde der xiie en het begin
der xiiie eeuw.
FIG. 1. - Plaat van een phylacterium uitgevoerd door broeder Hugo van het klooster
te Oignies. Men lette op de golvende plooien der drapeeringen in een stijl, die door
Nicolas de Verdun beïnvloed werd.
FIG. 2 EN 3. - Groep van Oignies in hout gesneden, afkomstig uit het klooster.
Ongelukkig verloor ze haar vroegere versieringen. Het karakter en het type van dit
werk doen veeleer aan een steenen model denken. Dit beeldhouwwerk behoort tot
een Fransche kunststrooming. Men lette op het koele karakter en uitzicht van het
aangezicht van Maria, wier houding een zekere majesteit verraadt.
FIG. 4. - Stijl van een koorbank, in Doornikschen steen, afkomstig

(1) Catalogue de l'Exposition de l'Art Ancien nu Pays de Liége. Blz. 66. Nr. 84.
(2) Onze plaat werd gemaakt naar een foto, welke opgenomen werd tijdens een kleine
Mariatentoonstelling te Maestricht in 1912. De teekenaar heeft een deel van den stoel, waarop
de groep zit, afgebeeld. Dit geeft den lezer de gelegenheid zich een tamelijk juist denkbeeld
te vormen van de belangrijkheid der groep. Zie ook A.J.A. FLAMENT. Kunsthistorische
Beschrijving van een zeventigtal Mariabeelden en eenige schilderijen van de XIIe eeuw tot
en met de XVIIIe eeuw naar aanleiding der tentoonstelling te Maastricht in Aug. 1912 met
16 afbeeldingen der voornaamste beelden. Maestricht, 1914.
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uit de oude abdij van Anchin; hij is nauw verwant met den troon der Maagd van
Oignies. Die verwantschap veronderstelt den Belgischen oorsprong van de groep
van Oignies.
FIG. 5. - Reproductie van de graffiguur van Eleonore de Guyenne, hoofdzakelijk
Fransch van stijl; zij wordt op dit oogenblik ten toon gesteld in het Trocadero-museum
te Parijs niet ver van het afgietsel van de groep van Oignies. Die nabijheid, die
misschien niet toevallig is, geeft natuurlijk aanleiding tot een vergelijking tusschen
de twee werken, die beiden tot eenzelfde artistieke richting behooren. De liggende
vrouwenfiguur heeft enkele herstellingen ondergaan. De neus en de handen werden
vroeger bijgewerkt in de werkhuizen van het Louvre.
FIG. 6. - De groep van het portaal te Reims verdient onze aandacht voor het karakter
van het smalle en gekroonde hoofd van Maria. In dit beeldhouwwerk zijn ook zekere
elementen aanwezig tot vergelijking met de groep van Oignies, zoowel voor het
karakter van het hoofd der Maagd als voor de drapeeringen.
FIG. 7. - In de kroning der Maagd van de kathedraal te Chartres kan de Christus,
evenals zijn Moeder, tot aanknoopingspunt dienen voor de studie van de groep van
Oignies. Die twee figuren staan ver boven de houtfiguren, die we in deze studie
afbeelden, zoowel door de distinctie en de lenigheid van het relief als door de deftige
zwier der doorluchtige personages.
FIG.. 8. - De groep der mirakuleuze Maagd van Laeken, uit de XIIIe eeuw, wordt
hier afgebeeld om op het belang te wijzen van een iconografische traditie in de
Belgische streken: de Maagd die den symbolischen draak vertrapt onder de voeten,
een bijzonderheid, die men aantreft bij al de Maagdenbeelden, die hier worden
gereproduceerd. We komen er verder op terug.
FIG. 9. - De groep van Odilienberg, uit de XIIIe eeuw, is uit menig oogpunt nauw
verwant met de groep van Oignies, door een gemeenschappelijke kunsttraditie.
Alhoewel een zwak en naïef werk, vestigt het toch onze aandacht door de
verschillende gelijkenissen, welke het vertoont met het beeldhouwwerk van Oignies.
FIG. 10. - De groep van het Bisschoppelijk Muzeum te Luik is alleen rechtstreeks
verwant met de Maagd van Odilienberg door het onderwerp. De drapeeringen, die
niets gemeens hebben met beeldhouwwerk in steen, zijn lenig en los; zij behooren
tot een kunstrichting, die we op blz. 109 gekenmerkt hebben en waartoe ook fig. 1
behoort. Men merke de overeenkomst op tusschen groepen 10 en 11, wat betreft de
houdingen en de draperiën.
FIG. 11. - De groep in de kerk van Sint-Jan-Evangelist te Luik is merk-
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Fig 11 - Maagd, Sedes Sapientiae. Houten geschilderd beeld, XIIIe eeuw. H. 1m 88.
Kerk van St.-Jan-Baptist, te Luik).
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Fig. 12. - Maagd, Sedes Sapientiae. Houten verguld beeld H. 1m 30.
(O.L. Vrouwekerk, te Maestricht).

Onze Kunst. Jaargang 22

129
waardig door haar buitengewonen staat van bewaring en haar karakter. Het gelaat
van de Maagd is ovaal, de trekken zijn regelmatig, de oogen hebben pupillen in blauw
glas, wat aan de gelaatsuitdrukking van Maria een zeer levendig voorkomen geeft.
Van zijn kant verleent het glimlachend gezichtje van het Kind Jezus een heel
bijzondere bekoorlijkheid aan deze groep zonder iets aan zijn karakter te ontnemen.
Hij is jonger dan die van Oignies, levendiger en minder heilig. Uit technisch oogpunt
moeten we opmerken met welk een stiptheid, die bijna tot droogheid overslaat, de
twee aangezichten zijn gemodeleerd. De twee hoofden kunnen ook nuttig vergeleken
worden bij die van de groep uit het Bisschoppelijk Museum te Luik, fig. 10.
FIG. 12. - De groep van Sint-Servaas te Maestricht is jonger dan de vorige,
misschien wel een kwart eeuw. Wanneer de meer vertrouwelijke houding van het
Kind ook een merkbare verjonging van een hiëratisch type doet voorvoelen, zoo
behoudt de Moeder Gods nochtans, maar meer verzacht, het gevoel van majesteit,
dat de groep van Oignies kenschetst.

III. Over de iconografie van de Sedes Sapientiae.
De Mariabeelden voorgesteld in de fig. 1 tot 3 en 8 tot 12 vormen het type van het
Mariabeeld, dat bekend is onder den naam van Sedes Sapientiae. Zij hebben alle de
erkenningsteekens van de koningschap, onder andere de kroon, maar de meeste
hebben den schepter verloren. Steeds verpletteren de voeten den zinnebeeldigen
draak, in herinnering aan de woorden van Jehovah tot Eva, die bezweken was aan
de bedriegelijke verlokkingen van de slang: Innimicitias ponam inter te et mulierem,
et semen tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis ralcaneo
ejus(1).
De vrouw welke deze glorievolle rol zou te vervullen hebben, is Maria, de Moeder
van den Verlosser, wier koningschap zoo populair was in heel de Christenheid
gedurende de eeuwen van diep geloof in de Middeleeuwen. De meeste schrijvers(2),
welke zich met Christene iconographie hebben bezig gehouden, hebben zoo geen
groot belang gehecht aan het type van de Maagd-moeder en koningin, die zegeviert
over het serpent, de oervijand van het menschdom. Zooals de tronende en zegenende
Christus gekend is onder de benaming van majestas domini wordt een gelijkwaardige
uitdrukking gebruikt voor zijn heilige Moeder. De majestas Mariae zit steeds
gekroond op haar zetel met haar heilig Kind; zoo zien we ze op monumenten uit de
e
e
XII en XIII eeuwen en wel boven de portalen der kathedralen en kerken van

(1) Lib. Genesis. III, 15.
(2) Onder hen noemen we: Charles Cahier, Mgr. Barbier de Montault, Kan. Ed. Reusens, Léon
Cloquet. Dr. Otte, Heinrich Detzel en bij uitzondering de Hr. E. Mâle, om redenen, die we
dadelijk zullen aanhalen.
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Mozat (Puy-de-Dome), van Chartres, Parijs, Corneille-du-Conflent (Pyrénées
orientales), Notre-Dame-du-Pré-Donzy (Nièvre), enz.(1).
In de monumentale iconografie zien we slechts zelden den zinnebeeldigen draak
onder de voeten van de zegevierende Maria. In een voetnoot vermelden we het
voorbeeld, dat zich in de kathedraal te Amiens bevindt(2). De heer E. Mâle haalt twee
voorbeelden aan van groot gewicht (5). Er is sprake van een Aanbidding der Koningen,
die zich in het portaal der kerk van Neuilly en Donjon bevindt (fig. 246)(3). ‘Het
tafereel draagt een triomfantelijk karakter: engelen blazen op de bazuin en de
personages verpletteren twee reusachtige draken, die de macht van het kwaad
voorstellen. De kunstenaar wil aldus de overwinning van de Maagd verheerlijken.
Op den bovendrempel biedt Eva inderdaad de verboden vrucht aan Adam aan, verder
spreidt de neergebogen zondares reukwerk uit op de voeten van den Verlosser. Dit
beteekent, dat de vrouw, door wie het kwaad in de wereld is gekomen, en het zoolang
heeft doen voortduren, voor altijd is in eer hersteld geworden door de Maagd:
‘Verheug U, Eva, zegt de H. Bernardus in zijn bekenden preek, verheug U over een
dergelijke dochter. De schande gaat uitgewischt worden en voortaan zal men de
vrouw niet meer kunnen beschuldigen.’(4).
Boven het kleine portaal van Anzy-le-Duc (Saône et Loire), is deze gedachte bijna
op dezelfde wijze voorgesteld (fig. 247). De Aanbidding der Koningen vult slechts
de helft, terwijl men langs onder op den drempel de Hel langs de zijde van Eva en
den Hemel langs den kant van de Maagd ziet.
Bij de idee der koningschap is ook die van de goddelijke Voorzienigheid van Maria
gekomen, die, dank zij haar moederschap, de mede-verlosster is geworden van de
vervallen menschheid. Maria is de nieuwe Eva, de vrouw die voorspeld was aan onze
eerste ouders, diegene welke het hoofd van de slang zou verpletteren ‘ipsa conteret
caput tuum’.

(1) Zie E. MâLE, L'Art religieux au XIIe siècle en France. Deze schrijver heeft de verschillende
hier vermelde groepen gereproduceerd.
(2) Volgens de Hr. pater Munier komt die voorstelling integendeel nogal vaak voor in Frankrijk
en hij haalt het ivoorsnijwerk aan van de collegiale kerk van Villeneuve hij Avignon; een
ivoorwerk van het begin der XIIIe of van het einde der XIIe eeuw in het Museum te Hamburg.
Op de linkerdeur van een portaal der kathedraal te Amiens, vertrapt de Heilige Maagd een
draak met vrouwenhoofd. ‘Hier staat de Maagd recht, maar toch blijft ze Sedes Sapientiae,
omdat ze het Kind, de eeuwige wijsheid, op den arm draagt.’ Zonderling is het voorbeeld,
dat men in de Bibliotheek te München vindt. Cim 179 Codex lat. 15713: ‘Op een ivoren
omslag vindt men onder andere voorstellingen een Aanbidding der Koningen. Terwijl de
Maagd nu, het Kind aan de koningen toont, verplettert zij onder de voeten den draak, die
zich tracht los te wringen. Dit ivoorbeeld zou van Frankonischen oorsprong zijn en
dagteekenen van het derde kwart der XIe eeuw’. Wel zijn die voorbeelden van onzen geleerden
correspondent heel belangwekkend, maar zij veranderen niets aan onze bewering betreffende
het herhaaldelijk voorkomen van het type in onze streken.
(3) Histoire de l'art religieux au XIIe siècle en France. Blz. 430.
(4) H. BERNARDUS. Super Missus est homeline. Dl. XXXIII. Kol. 62.
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Tengevolge van deze zegepraal is zij voor de Christenen hun ware koningin zoowel
als ze hun echte Moeder is. De eerste Eva is de moeder van alle levenden en Maria,
de nieuwe Eva, is de Moeder van alle Christenen en van al de menschen. ‘Maria,
zegt de H. Bonaventura, is tegelijkertijd de koningin van den hemel, waar zij te
midden van de engelen troont, de koningin van de aarde, waar zij dikwijls haar macht
laat zien, eindelijk de koningin van de hel, waar zij alle macht heeft op de duivelen’(1).
Hij vergelijkt ze bij een koningin, die met een koning in haar paleis binnentreedt(2).
‘Onder de vele gedachten en gevoelens, die zich toen rond de Maagd schaarden,
was de idee van de koningschap, die welke de artisten het best begrepen en het
aangrijpendst wisten uit te drukken. De Maagd van de XIIe eeuw en van het begin
der XIIIe eeuw is een koningin. In het Oosterportaal te Chartres, boven de
Sint-Annapoort der Notre-Dame te Parijs(3) zit zij op haar troon met koninklijke
plechtstatigheid. Zij draagt de kroon op het hoofd, den bebloemden schepter in de
hand, en zij ondersteunt het Kind, dat op haar knieën zit. Zoo ziet men ze eveneens
in het mooie kerkraam van Laon (fig. 91)(4), in het kerkraam van Chartres, dat gewijd
is aan den boom van Jessé en in datgene, dat men ‘la belle verrière’ noemt. Men zou
zeggen, dat onze oude kunstenaars het woord der geleerde doctoren hebben willen
omzetten: ‘Maria is de troon van Salomo’(5). Het Kind Jezus zit inderdaad op haar
schoot als op een troon. Maria is een koningin, die den koning der wereld draagt. In
geen enkelen tijd hebben de kunstenaars zooveel grootschheid aan het beeld van de
‘Moeder Gods’ weten te verleenen.
JOS. DESTRÉE.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ibid. lect. XIII. Zie ook Albertus Magnus.
ALBERTUS MAGNUS. De laudib, beatae Mariae. Lib. V. Cap. XIII.
De twee boogvelden zijn ongetwijfeld van dezelfde hand.
FLORIVAL en MIDOUX. Vitraux de Laon.
ALBERTUS MAGNUS. De laudib. beatae Mariae. Lib. X, Cap. IV.
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Oude kunst te Gent
DE directie van het flinke maandschrift Gand Artistique heeft in October ll. voor de
tweede maal een initiatief genomen, dat zeer loffelijk is en tot voorbeeld mag gesteld
worden aan de kunstkringen van onze groote steden: zij heeft een tentoonstelling
ingericht van oude kunstwerken, gekozen uit plaatselijke collecties.
Dergelijke prestaties hebben een weldadige kracht op het liefhebbend publiek.
Wanneer de werken met zorg gekozen worden, zooals dit te Gent gebeurde, dan
hebben zulke tentoonstellingen bovendien het groote voordeel de aandacht van de
kunstkenners te vestigen op belangrijke werken, die of geheel onbekend zijn, of niet
licht toegankelijk zijn.
Bij het bezichtigen van een tentoonstelling als deze staat men verbaasd over de
hoeveelheid schatten van waarde, die nog verdoken zijn in de huizen van de begoede
burgerij van onze Vlaamsche steden... en die verbazing stijgt tot verslagenheid als
men verneemt dat hier slechts een zeer gering deel bijeengebracht werd van wat er
in één stad te vinden is.
Laten wij van de gelegenheid gebruik maken om te boek te stellen wat van
algemeen belang lijkt en waard is in ruimer kring bekend te worden gemaakt.
Uit de XVIe eeuw was hier een belangrijk werk van den nog te weinig gekenden
meester Jan Mandijn: een Kruisdraging, te midden onderaan gemerkt met een
monogram, samengesteld uit de letters J.H.M.(1).
Wij kenden van hem slechts één volstrekt authentiek werk, een Bekoring van den
H. Antonius, niet lang geleden uit de verzameling van Prins Corsini te Florence
overgegaan naar het Frans Hals-museum te Haarlem(2). Zij is met den vollen naam
onderteekend, en heeft tot nog toe moeten dienen als een soort van toetsteen om het
werk van Mandijn te helpen herkennen. De schilderij op deze tentoonstelling lijkt
mij beter geschikt, dan die te

(1) Het werk was in 1882 in particulier bezit te Brugge. Het was no 21 in de verkooping van de
verzameling Poullier-Ketele te Brussel op 26-28 Maart 1924. Het behoort nu tot de
verzameling van den heer Jan de Coen te Brussel.
(2) Zie Onze Kunst, 1922-23, p. 178.
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JAN MANDIJN: De Kruisdraging.
Verzameling J. De Coen, Brussel).
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Haarlem, om den persoonlijken stijl te karakleriseeren van den nog raadselachtigen
Mandijn.

GEERAARD HONTHORST: Venus bij Ceres en Bacchus.
(Verzameling Prof. Delacre, Gent).

De Bekoring van den H. Antonius is nog te zeer in den trant van Bosch. De beperkte
mededeeling, die Karel van Mander over hem ten beste geeft, schijnt de
kunstgeschiedenis op den dool te helpen: ‘Noch was te Haerlem eenen Ian Mandijn,
die seer op zijn Ieronimus Bos fraey was van ghespoock en drollerije: hy is gestorven
t'Antwerpen, daer hy van der Stadt pensioen hadde.’ Op grond van deze uitlating is
de stijlkritiek naar zijn werk alleen gaan zoeken onder de werken, aan Bosch
toegeschreven. Doch Jan Mandijn, die in zijn prille jeugd Bosch kan gekend hebben
en in zijn eerste werk van hem zeer veel kon overnemen, leefde lang en had
gelegenheid om, tusschen 1540 en 1560, heel wat van Bruegel af te kijken.
Wij bezitten juist in deze schilderij een werk, waarin de invloed van Bruegel sterker
doorweegt dan die van Bosch, en dat dus uit zijn lateren tijd kan wezen. Nog merkt
men er een pogen om, als Bosch, met bijtende waarheid te karakteriseeren. Er is
echter verzwakking waar te nemen in de kunst van dezen epigoon. Zijn figuren
hebben niet de waarachtige oprechtheid in al hun trekken, die zoo eigen is aan de
figuren van Bosch. Er is ook verar-
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H. Rochus.
(Verzameling J. De Coen. Brussel).
JAN SANDERS VAN HEMESSEN:
De Martelie van den H. Sebastiaan.
H. Hieronymus.
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moeding. De meeste gelaten, in profiel gezien, hebben dezelfde snit: met een
achteruitwijkend voorhoofd, een rechten, langen neus, en een uitgesproken
prognathisme. Als Bosch, schildert Mandijn nog met betrekkelijk dunne lagen, en
glad. Doch het kleurgamma is veeleer dit van Bruegel. Er zijn roode en bruine tinten,
die uit zijn werk overgenomen lijken. Er zijn teere modeleeringen van goede kwaliteit.
En, hoewel de dieptewerking heel zwak aangebracht is met in elkaar schuivende
schermen, is er knapheid in de perspectivische lichtschildering en er wordt een
algemeene grijze tonaliteit bereikt, die zeer opvallend is.

JACOB JORDAENS: Laat de kinderen tot mij komen. Krijtteekening.
(Verzameling Prof. Delacre, Gent).

Dit zijn stijleigenschappen, die dit werk eerder stellen in de invloedsfeer van
Bruegel, en het werk kan derhalve gelden als een voorbeeld van Mandijn's tweeden
stijl. Denzelfden stijl vinden wij nagenoeg terug in een Kruisdraging, middendeel
van een triptiek uit het Museum te Antwerpen, no 383, die er nog steeds de
onbegrijpelijke toeschrijving draagt: ‘de valsche Geeraard van der Meere’: men ziet
er dezelfde typen van Joden, dezelfde driekwartstelling van de personen, dezelfde
opsmukking met zonderlinge pieken en lansen, en bijna eendere afsnijdingen van
schermachtigen aard in het landschap. Die trant is ook nog te merken in de Bekoring
van den H. Antonius uit het staatsmuseum te Weenen, die reeds aan Mandijn werd
toegeschreven door Dollmayer, en waarin wij eenzelfden bouw van het landschap
zien, en overeenkomst merken in de gelaatsprofielen. Hetzelfde
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kan gelden voor de Beproevingen van Job uit het museum te Dowaai.
De triptiek van Mandijn's tijdgenoot, Jan Sanders van Hemessen: Martelie van
den H. Sebastiaan, mag gelden als een typisch werk van de italianiseerende
manieristen uit de eerste helft der XVIe eeuw. Nog te zeer worden deze misprezen
omdat zij de nationale traditie zouden verlaten hebben. Zij zijn nochtans door en
door o u d -Vlaamsche schilders gebleven. Dit jong werk van Sanders, wiens latere
Verloren Zoon te Brussel zooveel meer bijzondere hoedanigden heeft, is nog in vele
opzichten verwant met onze XVe-eeuwsche kunst. Van den echt Vlaamschen lust om
de aandachtige aanschouwing der werkelijkheid met de meest oprechte middelen
weer te geven, getuigt hier vooral de zorg besteed aan de uitbeelding van den zoo
eigenaardig ruigbehaarden anachoreet, die op de rechterluik den H. Hieronymus
moet voorstellen. Het italianiseeren komt hier nog heel schuchter te voorschijn. Men
merkt het alleen in den naïeven trots, waarmee de schilder zijn archeologische kennis
ten toon spreidt bij de voorstelling van Romeinsche soldaten, verder in de overname
van een hoogen kleurtoon als het doorschijnend scharlaken rood en het citroen-geel,
en ten slotte in het pogen om ook al eens een figuur een rijker uitzicht te geven door
de ledematen in verschillende plans te laten bewegen.

JACOB JORDAENS: De Nar met de kat.
(Verz. F. Willaert, Gent).

Duidelijk is in deze schilderij de hand te merken van den nog geheimzinnigen
monogrammist van Brunswijk. De kleine figuren op den achter-
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grond zijn meer schilderachtig opgevat dan de betrekkelijk hard geteekende figuren
van Sanders.

AERT VAN DER NEER: Maanlandschap.
Verz. F. Willaert, Gent).

Een ander oog heeft ze geschilderd. Misschien is ook wel de fijngetinte achtergrond
van de hand van dezen bekwameren monogrammist: het is een zeer ruim gezien en
handig geschilderd landschap.
Het mag eigenaardig heeten dat de traditioneele hoedanigheden van oprechte en
degelijke schilderwijze, bij onze kunstenaars nooit geheel ontbreken. Zelfs niet als
deze meenen den kunstvorm van elders onvoorwaardelijk over te nemen. Op deze
tentoonstelling was een belangrijke schilderij van een Nederlandsch romanist uit de
eerste helft der XVIIe eeuw, die blijkbaar vrijwillig onder invloed gaat staan van
Caravaggio, en toch zeer sterk zijn Nederlanderschap verraadt. De schilderij, uit de
verzameling van Prof. M. Delacre te Gent, krijgt hier den naam Allegorie en wordt
toegeschreven aan Gerard Honthorst. De voorgestelde figuren lijken te wezen Venus
met Cupido, Ceres en Bacchus, en het onderwerp zal wel een - omgekeerde - illustratie
zijn van het door Rubens letterlijk voorgestelde: ‘Sine Baccho et Cerere, frigit Venus’:
zonder Bacchus en Ceres heeft Venus het koud. De toeschrijving aan Gerard Honthorst
kan verdedigd worden op grond van analogie met een Triomf van Bacchus door
Honthorst in het museum te Rijsel. Het werk is stellig van een Hollandsch meester.
De koude wijze om in het naakt de volle werkelijkheid na te bootsen, het verstarren
van den lach der
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blijdschap tot een koel rictus kan er reeds op wijzen.

JACOB RUYSDAEL (?): Waterval.
(Verz. F. Willaert, Gent).

Maar nog duidelijker herinnert ons aan de Hollandsche wijze van zien de vervorming
van Caravaggio's licht en slagschaduw. Ook hier als bij Caravaggio beeldt het licht
de vormen uit en de groepeering. Het valt echter niet alleen met volle vlekken; het
speelt zacht en teer om de vormen, en geeft er de tastbare rondheid aan omdat het
de schaduw doorzichtig maakt. Dit maakt van de Venus een meesterwerk; terwijl de
Bacchus, zonderling genoeg, heel wat zwakker en koeler behandeld is. Rijke grijze
tinten geven een frissche algemeene tonaliteit aan deze schilderij.
De collectie van Prof. M. Delacre is bijzonder rijk aan teekeningen van Vlaamsche
meesters. Enkele teekeningen van Jordaens waren hier tentoongesteld, meestal studies
van decoratieven aard. Met genoegen zagen wij hier terug de aquarel Wildverkoopster,
ook door Rooses en Buschmann reeds bekend gemaakt. Een openbaring was ons de
zeer flinke studie van Jordaens Laat de kinderen tot Mij komen, een studie die uit
den laatsten tijd van den meester moet dagteekenen.
Het is een zuiver en rijk barok werk. De compositie is diagonaal op-
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gesteld, en heeft in den zwaar opgebouwden middengroep der apostelen en in de
arcaden een vast steunpunt. De stijl van deze teekening is innig verwant met dien in
een Aanbidding door de Wijzen uit het Museum Plantin te Antwerpen, die
gedagteekend is 4 April 1653. De hier voorhanden zijnde schets kan gediend hebben
voor de schilderij te Kopenhagen.
Jordaens was hier nog vertegenwoordigd door een Nar met Kat, een onderwerp,
dal P. Buschmann alleen vermeldt als gravure en dat ook nog vermeld wordt in de
verzameling Porgès te Parijs. Deze kop is geschilderd met al de brutale openhartigheid,
die Jordaens' schoonste eigenschap is. De frigsche, gulle opvatting van den Nar, die
ons met zijn loozen blik uitdaagt: ‘Wie sal de cat de bel aenhangen?’, krijgt echter
iets looms door-dat hier ontbreekt het sappige van de uitvoering dat het beste werk
van Jordaens zoo aantrekkelijk maakt. De humoristische wijsheid van Jordaens wordt
hier wat oudmanachtig meegedeeld. Dit is al een vrij laat werk van Jordaens: de
kleuren zijn donker en versmolten, maar glanzen toch mee in den algemeenen
bronstoon, die eigen is aan de latere werken van den meester, en waarin de intelligente
oogjes van den nar zoo guitig schitteren.
Er zit in een oude Vlaamsche stad heel wat goeds verscholen. Daar komt zoo waar
uit de collectie van een kunstschilder, die een voorzichtig verzamelaar is, den heer
Ferdinand Willaert, niet alleen deze Jordaens te voorschijn, maar nog een reeks
werken van bijzonder belang. Ik wijs op een Maanlandschap van zeer goed gehalte,
hoofdzakelijk in de waterpartij, dat wel van Aert van der Neer kan wezen, op een
goede Waterval, die niet met volle recht de handteekening van J. Ruysdael schijnt
te dragen, en vooral op een zoo goed als onbekende schets van Rubens. Dit Hoofd
van den H. Franciscus is blijkbaar een voorstudie van het hoofd van den heilige in
Rubens' Laatste Communie van den H. Franciscus uit het museum te Antwerpen.
Het gelaat heeft dezelfde extatische aanschouwing als bij den heilige op deze
schilderij, die de meest doorvoelde en meest spiritualistische schepping is van Rubens.
Alleen heeft deze studie, die in de smeuïge verflaag ietwat vettig gedaan is, niet de
zoo aantrekkelijke hoedanigheden van Rubens' beste studies, die de eerste en vlugge
neerpenseelingen zijn van wat in zijn verbeelding opkwam. Dit is studiewerk, dat
Rubens met gespannen aandacht wilde volbrengen vóór hij het hoofd op zijn verzorgde
schilderij zou aanbrengen. De hand van Rubens is hier niet te betwisten:
wonderbaarlijk is met wat gelige vleeschkleur het hoofd stevig opgebouwd. De
bolusgrond is eveneens die van Rubens. De schilderij, op perkament, is geplakt op
hout en naderhand bovenaan en aan den hals van de figuur door een hersteller wat
te zwaar bijgewerkt.
Hier hing nog een Christus aan het Kruis, die zoo pas door E.H. Crooy
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P.P. RUBENS: Hoofd van don H. Franciscus.
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uit een Brusselsche familie aangeworven werd en, na den zeer noodwendigen
schoonmaak, een werk van A. van Dijck blijkt te wezen. Erkende kunstkenners
schrijven aan van Dijck toe tal van dergelijke Calvaries, die, op verre na, niet zoo
duidelijk de eigenschappen van den meester dragen als deze. Als de prototype van
deze Calvaries van A. van Dijck mag beschouwd worden de Christus aan het kruis
uit het museum te Antwerpen. Ik begrijp niet waarom men dit laatste werk steeds
maar blijft doen doorgaan voor een werk van 1627, vervaardigd na de reis in Italië.
Niets bewijst dat deze schilderij de Christus is, dien van Dijck, naar de mededeeling
van Johan de Wit, aan de Augustijnen te Antwerpen schonk in 1627.
Ik ben veeleer geneigd deze Christussen aan het kruis te beschouwen als zeer
jeugdig werk van A. van Dijck. Rubens' model zit nog in dezen Christus. Verder
openbaart er zich een zeer jong romantisch gevoel in. Verder duiden de donkere
algemeene tint, de bruine schaduwing en de zware vormgeving - zooals in den
lendendoek - op de eerste werkwijze van A. van Dijck.
Ik hoop eerlang in een uitvoerige studie te kunnen aantoonen hoezeer men de faam
van den jongen van Dijck benadeeligd heeft door al te angstvallig alle goed werk
van hem te verschuiven tot na zijn lange verblijf in Italië. Als zeer jonge man, terwijl
hij ‘discipel’ was van Rubens, werkte hij reeds zelfstandig met leerlingen. Toen
vervaardigde hij zijn Calvaries, die over heel West-Europa verspreid zijn. Als zijnde
van zijn hand beschouw ik die in het staatsmuseum te Weenen, in het museum te
Antwerpen, in de collectie Fl. Hens te Antwerpen, in de Lieve-Vrouwe-kerk te Brugge
(in den laatsten tijd zeer hersteld), in de Academie te Venetië, en deze welke hier
ten toon was gesteld. Van zijn leerlingen zijn de Calvaries uit de pinakotheek te
Munchen, het museum te Napels, het palazzo reale te Genua, en zelfs de zeer slechte
uit de villa Borghese te Rome, die er oneer doet aan den naam van A. van Dijck.
Het gaat niet aan om hier al het goede zelfs maar te memoreeren, dat op deze
tentoonstelling aanwezig was(1).
Ten slotte moet nog even de aandacht van de kunstenaars gevestigd worden op
een groote penteekening op papier, met kleuren opgehoogd, die men geneigd zou
wezen aan Rembrandt toe te schrijven: een Besnijdenis uit de verzameling de Coen
te Brussel. Wij weten dat Rembrandt den 29 November 1646 van Prins Frederik
Hendrik 2400 carolusgulden ontving ter

(1) Een verwijzing naar het Catalogus-nummer van Gand Artistique (October 1924) moge hierbij
volstaan. Men zal echter uiterst voorzichtig wezen met de al te welwillende toewijzingen
van de eigenaar... Met vrucht zal men in ditzelfde nummer een interessante nota lezen over
wat Ridder O. Schellekens tentoonstelde uit het werk der Teniersen.
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betaling van twee schilderijen: een Geboorte en een Besnijdenis van Christus. De
groote somme laat onderstellen dat het hier voltooide schilderijen geldt. De
Besnijdenis is verloren: waarschijnlijk is de Besnijdenis te Brunswijk (no 241, cat.
1910) die niet van de hand van Rembrandt blijkt, een copie ervan. Het zou mij niet
verbazen als deze teekening er de vóórschets van was. De compositie te Brunswijk
is voller en meer gesloten. De in 't oog vallende opperpriester, met zijn witte kleedij,
komt in de schets buiten de compositie te staan. In het werk te Brunswijk neemt hij
deel aan de handeling, houdt hij het kind vast, terwijl nu zijn staf gedragen wordt
door een priester die breed achter hem is opgesteld. In de schets is de rechter
benedenzijde al te naakt. Reeds is er met inkt, in de losse manier van Rembrandt,
een balustrade tot vulling geteekend, en bovendien zijn er reeds vagelijk bijgeschetst
de figuren van de meisjes, die te Brunswijk rechts vóór het verhoog knielen en daar
de compositie vullen. De heer de Coen beweert op den zetel van den hoogepriester
de wapens te erkennen van Frederik Hendrik: dit zou de waarschijnlijkheid groot
maken dat deze schets gemaakt werd als ontwerp voor de schilderij door Frederik
Hendrik betaald en misschien ook besteld.
In de teekening wou men licht de hand van Rembrandt erkennen. Men zal echter
weer twijfel voelen opkomen bij de wat loome behandeling van de vette pâte,
inzonderheid van het dekwit. In elk geval is het een werk dat volop de aandacht
verdient.
LEO VAN PUYVELDE.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Brussel
OOK ditmaal zijn talrijke Fransche tentoonstellingen te vermelden, in ‘Le Centaure’,
in de ‘Galerie Manteau’ en bij Giroux. Maar daarenboven ook eenige mooie
tentoonstellingen van onze eigen kunstenaars; de voornaamste waren, wat de ouderen
betreft, die van Victor Rousseau en van Laermans; die van Ph. Morel en van J. de
Sutter wat de jongeren betreft. Tusschen deze twee groepen in, staat Marnix
d'Haveloose.
Van de Fransche tentoonstellingen, was daar vooreerst het ensemble in de ‘Galerie
Giroux’. Het meest vooraan stond Jean Marchand, die een fragment (studie) van zijn
groot figuur uit den ‘Salon d'Automne’ had ingezonden: hard koloriet, stevige
teekening, volkomen plastisch effect; maakt den indruk van een knappe, krachtige,
zeer beredeneerde kunst zonder spontanëiteit. Toch is hij een schilder met talent.
Bonnard was arm vertegenwoordigd. Maurice Denis, daarentegen, had een groote
en afgewisselde zending, waardoor men een duidelijken indruk kreeg van zijn evolutie,
van af de decoratieve strekking zijner aanvangsjaren tot de eenvoudige, oprechte,
rijk-genuanceerde behandeling van zekere Italiaansche stadshoekjes en heiligdommen
(Sienna, Monte Oliveto) en van Fransche landschappen (de Hoeve van Gaudet [1922],
de Kerk van Plouaret [1923]). Er waren eenige zeer fraaie doeken van Marquet, die
eveneens geëvolueerd heeft, en die, in zijn kleine landschappen van Sidi Bon Saïd
(1923) en in het zicht op den steiger van den zeilclub van Algiers (1923), een
verrukkelijke frischheid, lichtheid en klaarheid heeft bereikt. Deslignères bracht in
deze tentoonstelling niets nieuws. Vlaminck had er eenige aquarellen, die niet tot
zijn beste behooren, en een mooi grijs landschap van Valmondois. Een kleine zaal
was voorbehouden aan Eugène Corneau, die van een brave en nauwgezette kunst
gekomen is tot een breede, heftige, kleurige schildering. Daar was ook Georges
Rouault wiens talrijke werken ons denzelfden indruk hebben nagelaten als zijn
gezamenlijke tentoonstelling verleden zomer bij Druet. Deze kunstenaar, beknibbeld
door sommigen, met geestdrift geloofd door anderen, heeft een gevoel. een inspiratie,
een ‘genie’ als men wil, die hem zeer verwant maken aan de Duitsche expressionisten.
Ik meen dat men te dezer gelegenheid den naam van Daumier heeft uitgesproken.
Daumier is iets anders. Hij heeft noch zijn logica, noch zijn klaarheid, noch zijn
geest, noch zijn juiste vizie, noch het stille realisme, welke zijn geheele fantazie op
kloeke wijze schraagden; hij mist vooral de diepe beteekenis zijner kunst. Ik zie hier
karikatuur die accent heeft, en kracht, en die bijtend is, maar die slechts over éene
noot beschikt en waarvan de schitterende kwaliteiten naar de Schablone overslaan,
doordien zij zich steeds op dezelfde manier voordoen. Al die kanalje-typen, die
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Meiden, die Beschuldigden, die Boeven, die Slechte Rechters, verliezen hun belang
doordien zij te veel herhaald werden. Nochtans is de kunst van Rouault ver van
banaal, hetgeen bijna een deugd is; hij
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YVES ALIX: Het Balkon.
(Eig. van den Heer R.H., Brussel).
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is zeer persoonlijk, en soms verrast hij ons met een beetje echte schoonheid (de
Baders).
Nu de tentoonstellingen van ‘Le Centaure’, die hardnekkig een interessante poging
doorvoert. Ik heb de tentoonstelling van Yves Alix aangekondigd. Zij behaalde een
zeer gewettigd succes. Yves Alix verlaat meer en meer de overdreven styleeringen
en de vervormingen, waarin hij zich, de mode volgend, vroeger vermeide. Zooals
hij ons nu verschijnt, bezit hij bij uitstek Franche hoedanigheden: gracie, sierlijkheid
en maat. En hij weet een meesterwerk als het portret van den tenor Koubitzky leven
en karakter hij te zetten. Twee andere werken zullen tellen in de ontwikkeling van
dezen jongen kunstenaar: het Balkon, met zijn fraaie compositie en zijn fijne kleur,
en de Jonge Vrouw die Bloemen schikt, een schilderij geboren uit een jeugdige en
bekoorlijke inspiratie.

MAURICE UTRILLO; Oud-Montmartre.

Hij moge dan ook de voorhoede van den modernen groep bepaald willen verlaten,
toch zal, meenen we, Yves Alix met zijn krachtig en eerlijk talent, blijvend werk
scheppen. Stippen wij aan dat zijn decoratieve paneelen voor een Bretoensch hotel
(de schetsen ervan waren in ‘Le Centaure’) een der bijzonderste inzendingen vormden
in den ‘Salon des Indépendants’.
Rond het midden van Februari, vereenigde de ‘Galerie Manteau’ een klein aantal
werken van Utrillo; er waren er oude (men weet dat Utrillo volgens deze moet worden
beoordeeld), en latere, welke niet meer hetzelfde talent uitdruk ken. Maar ‘Le
Centaure’ toonde pas een aantal oude en belangrijke werken van dezen schilder, die
reeds zeldzaam wordt en wiens schilderijen welda onvindbaar zullen zijn. Omdat
hij, naast de verschillende bewegingen die de moderne Fransche kunst hebben
beïnvloed en doorschokt, alleen bleef letten op de schoonheid der dingen; omdat hij,
temidden van de algemeene verwarring, zijn vredigen eenvoud bewaarde, daarom
zal zijn werk, nu reeds zoo groot, in de toekomst een nog hoogere beteekenis krijgen.
Het blijft een der schoonste en der kostbaarste van de kunst dezer tijden. Het zal ook
een der boeiendste zijn, omdat het een raadsel bevat, - het raadsel
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van zijn diepe zuiverheid, van zijn volstrekte objectiviteit, van zijn ontroerende
oprechtheid; het is als een mirakel van het noodlot dat, doorheen vele ongelukken
en wanordelijkheden, een onbewuste en geniale gedachte naar lichtende hoogten
heeft geleid.

DURIO: Ceramiek.

Een ander kunstenaar van eersten rang in de moderne Fransche school, Othon
Friesz, keerde te Brussel terug met schilderijen waarin zijn zachte, grijze klem een
nieuwe stralende levendigheid had gekregen. De lijn vliedt, de vorm vervaagt soms,
maar de kleur blijft altoos vast en rijk. Met een origineele fantazie interpreteerde hij
Boschgezichten, met hun weelderig groene en roestige bontheid. Een zonnige
atmosfeer, tintelend en stralend, baadt la Grande Jarre en den Wijnoogst; sommige
landschappen zijn breed.
In de ‘Galerie Manteau’ kwam Barat-Levraux, die niet meer tot den groep der
jongeren behoort, maar die beschikt over persoonlijkheid en over een stout palet,
getuigenis geven van een interessante strekking in de hedendaagsche Fransche kunst,
een tamelijk klassieke strekking weliswaar niettegenstaande haar modern accent. De
kunst van Barat-Levraux is sappig, krachtig, vreugdig. Zijn landschappen (la Garde,
het Huis in de Mimosas en de Ingang der Haven van Saint-Tropez), op een
waarheidlievende wijze geïnterpreteerd, getuigen daarenboven van fijne en teere
opmerkingsgaven.
Barat-Levraux is verwant aan een groep die van de jongere overdrijvingen afzijdig
blijft en die een kunst voortzet op de basis der traditie. Tot dezen groep behooren
schilders zooals Lombard en Girieud. Dezen zag men te Brussel in de ‘Galerie
Charlet’, met Guénot den beeldhouwer, en Durio die ceramiek en juweelen maakt.
Girieud, die een echt schilder is, verliefd op kleur en schoone vormen, onschuldig
zinnelijk, en overigens zeer meester van zijn techniek, verafschuwt alle theorie en
schildert alleen om het picturaal genoegen. Men moet goed toezien om al de kunde
van samenstelling en teekening te ontwaren, waarvan hij vooral blijk geeft in zijn
prachtige houtgravuren voor de reeks Les Amours. Naast hem is Guénot in sommige
zijner werken dicht bij den groep der Rodin-discipelen, dicht bij Joseph Bernard
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vooral; in kostbaar hout snijdt hij beelden met een onberispelijke lijn en een kloeke
bevalligheid. Zijn inspiratie is frisch; zij behoudt al hare kwaliteiten en al hare kracht
in werken van grooten omvang zooals die bekoorlijke groep van den Dans, uitgevoerd
voor het Opera-gebouw te Marseille. Durio, een vindingrijke geest die niet terugschrikt
voor het grillige, maakt kurieuze ceramieken en ciseleert in metalen met
geheimzinnige maanglanzen, juweelen van onrustige teekening en zonderlinge pracht.
Bij Giroux, ten slotte, zag men Manguin, die eveneens niet ver staat van den groep
waartoe de zoo pas door ons genoemde kunstenaars behooren, en die schilderijen
tentoonstelde in een rijke en weelderige kleur, waarin een herinnering leeft aan
Matisse en aan Bonnard, en een aantal zeer fraaie aquarellen.
Dit waren in de laatste weken te Brussel de tentoonstellingen van Fransche kunst.
We moeten er bijvoegen die van Jean Cocteau, die in de ‘Galerie Manteau’, naast
de handschriften zijner wer-
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ken en zeer nieuwe ontwerpen voor theatercostuums, zenuwachtig-vlot geteekende
schetsen toonde. De cos tuumteekeningen voor Romeo en Julia waren bijzonder
oorspronkelijk; die zwarte kleederen, alleen opgehoogd door een versiersel van witte
koorden en geplaatst voor een zwart achtergrond-decor, moeten een pakkenden indruk
maken, zeer verschillend van de kleurfestijnen waaraan ons Leo Bakst had gewoon
gemaakt. Een borstbeeld, met vranke scherpe trekken, van Cocteau door Jacques
Lipchitz, en een ander nog, met haast kinderlijke trekken, van Raymond Radiguet,
verhoogden het belang dezer tentoonstelling.

A. GUENOT: De Dans (Groep uitgevoerd in brons voor de Opera van Marseille (1924).

Tegelijk met Jean Cocteau exposeerde in het aanpalende zaaltje, de goede schilder
Louis Thévenet. En met hem beginnen we ons overzicht der Belgische
tentoonstellingen. Thévenet leidt ons binnen als door een klare poort, want in zijn
kunst is alles licht en vreugde. Hij ook staat bezijden de huidige evolutie, maar wie
houdt van schilderkunst, kan niet onverschillig blijven voor zijn werk dat uit
eerlijkheid en innige poëzie bestaat. Hij is, evenals zoovele onzer meesters uit het
verleden, een schilder van stillevens. Hij vervormt en verheerlijkt zijn onderwerp
door den toover zijner kleur. Hij is persoonlijk, veel meer dan Medard Verburgh,
dien men bij Manteau terugzag. Verburgh is merkelijk vooruitgegaan sinds zijn
laatste tentoonstelling, die reeds ver achter ons ligt. Zijn kleur is precieuzer geworden,
maar bleef sappig en verscheiden. Toch is hij niet aan het eindpunt zijner evolutie.
Klaarblijkelijk is hij nog te veel bekommerd om hetgeen men noemt ‘le beau
morceau’; zijn stijl is nog niet vast genoeg. 't Is quaestie van tijd, en van zijn ernstige
qualiteiten mag men veel verwachten.
Verleidelijker misschien in zijn verrassend archaïsme, is Robert Buyle ons, in ‘Le
Centaure’, verschenen op een heel andere wijze dan toen hij schilderijen maakte als
de Vrouw in 't Zwart in de verzameling Wolfers. Hij heeft veel gereisd; de Italiaansche
primitieven inspireerden hem zijn Zangers. Zijn stillevens, als tapijten geschikt,
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wekken in hem doffe toonen, een zeldzame en teedere bekoring. Maar dit is, meenen
we, slechts de fantazie van een oogenblik, de herinnering van een les bij de oude
meesters opgedaan; wachten we de ontwaking af.
Een reeks tentoonstellingen kan ik hier slechts opnoemen: de schilders van La
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Renaissance d'Occident bij Dechenne; de kring Germinal, in de zaal Mommen; de
landschappen van Paul Mathieu en van G.M. Stevens in ‘Studio’, waar men ook
goede doeken zag van Mareels; de teekeningen van Jakob Smits, de schilderijen van
Jef de Pauw en de aquarellen van Van Yperen (zeer goede tentoonstelling) in het
‘Cabinet Maldoror’; de goede en fijne studies van Italiaansche landschappen door
Mej. Marie Howet in haar atelier bijeengebracht; in het Kunstverbond M. Firmin
Baes (‘mondaine’ schildering, te peuterig, waarvan de prijsbare hoedanigheden al
het factische niet konden verbergen), Albert Pinot die levendig en vlot schildert,
vooral zeer bekoorlijke meisjesfiguren, en eenige gekende kunstenaars (Tytgat,
Paerels, Ramah, de Vaucleroy, Claes-Thobois, Creten Georges) die wat ‘wit-en-zwart’
bijeenbrachten, overheerscht door een Vrouwentors, prachtige teekening van Creten
Georges; in de ‘Galerie Charlet’ Rassenfosse, Buisseret en Anto Carte, drie goede
kunstenaars bezield door de schoonheid en vertoonend ieder van hen een wel
afgeteekende en sympathieke persoonlijkheid; ten slotte in de ‘Galerie Giroux’,
Frantz Charlet, die discreet, met aangenaam genuanceerde verscheidenheid, de
herinnering der impressionnisten opwekt.
In ‘Le Centaure’ zal een tentoonstelling van Schirren worden geopend, en hij
Manteau vereenigde Mej. van Regemorter een aantal door haar uitgevoerde
boekbanden, opmerkelijk door hun sobere versiering, hun bijzondere bekoorlijkheid
en hun onvergelijkbare rijkheid; dank aan deze uitnemende kunstenares heeft deze
kosthare tak van ambachtskunst in België het maximum van volkomenheid bereikt.
En ten slotte de tentoonstellingen die ik citeerde in den aanvang dezer kroniek.
Die van Victor Rousseau, bij Giroux, was een van die manifestaties die de
belangstelling opwekken, niet alleen van een klein aantal ingewijden, maar tevens
van het groote publiek dat het werk der meesters, wier namen het heeft leeren
eerbiedigen, van dichtbij wil kennen. Het was een groot succes. De kunstenaar schijnt
stoutmoediger te zijn geworden, meer dan vroeger stelt hij belang in de laatste
pogingen der jongere generatie. De figuur voor het monument aan Van Lerberghe
is te dien opzichte beteekenisvol. Het is een naakt meisjesfiguur, teer en kuisch; het
kind heeft opgehouden te zingen, als een gekwetste vogel, en zij laat haar mooi fijn
hoofdje hangen, de oogen gesloten in een gelaat nog vol extase. De pure vorm, de
delikate lijn herinneren zekere antieke werken die steeds een nieuwe schoonheid
bieden, zooals de Fluitspeelster van den zgn. troon van Ludovisi. Het is dezelfde
aristocratische stijl die de terra-cotta figuren van Victor Rousseau verwant maakt
aan de steeds jonge gracie der Tanagra-beeldjes. De kunst van dezen meester,
persoonlijk en bekoorlijk, bestaat uit gevoel en gedachte. Daarom munt hij uit in zijn
vrouwfiguren, nu eens de peinzende Herfst beladen met een weelderigen oogst, of
de danseres door harmonie bedwelmd en meegevoerd door de ziel der muziek. Eenige
oude werken, het Masker van Beethoven, Intimiteit, waren hij de nieuwe producties
van den kunstenaar gevoegd. Een van deze. de groep zingende engelen ter bekroning
van het monument aan César Franck, is als de volle ontluiking van al de teederheid
en de emotie die huizen in het gemoed van Rousseau. Het is de ontroerende hulde
van een grooten kunstenaar aan een anderen grooten kunstenaar. De architectuur van
het monument zal wellicht moeten worden gewijzigd, maar dank aan deze groep die
het bekronen zal, wordt het zeker een der gelukkigste en der best geïnspireerde
werken die men ten onzent sinds vele jaren heeft verwezenlijkt.
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Laermans' tentoonstelling werd niet door hem zelf ingericht. Dit was het werk van
verkleefde vrienden, die wat vreugde wilden bezorgen aan den grooten schilder die
door een pijnlijk lichaamsgebrek bedreigd wordt. Zij vereenigden een aantal werken
die verschillende tijdstippen in 's meesters loophaan afteekenen. H.M. de Koningin,
de musea van Brussel Luik, Gent, Elsene, particulieren ook, namen er aan deel en
zonden prachtige doeken in, sommigen reeds gepatineerd door den tijd, allen zeer
representatief voor de kunst van den meester, die afwisselt van het meest tragische
accent tot een bijna
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E. LAERMANS: Het Bad.
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klassieke sereniteit. Hij is de schilder van den landlooper en van den boer, zooals
Meunier de schilder en de beeldhouwer is van den werkman. Zijn toon is moderner
en klinkt breeder dan die van Charles de Groux; maar hij staat nochtans dicht bij
hem door zijn liefde voor de armen, door de wijze waarop hij het leven der nederigen
vertolkt. In zijn latere werken overheerscht de expressie meer dan de beweging en
meer dan de weelde der kleuren. In Landelijke Idylle (1918), treft het stille en reeds
brutale vuur, tezamen met de naïeve bekoring der eenvoudige liefde, op de gelaten
van dit meisje dat zich naar de hoeve spoedt en van den jongen die haar volgt den
blik op haar gevestigd. In Zondagsrust (1916) is het de wat onzekere en onhandige
vreugde van den werkman verlost van de dagelijksche zorg, het is de te kortstondige
gemoedskalmte van menschen die niet gewend zijn te rusten. Dit alles wordt
uitgedrukt door stille houdingen en bewegingen, terwijl in andere werken, zooals de
Indringers, dit machtig stuk in het Museum te Luik, het drama zich met heftigheid
uitspreekt. Maar welke kleurqualiteiten in deze Indringers zoowel als in den Doode
van het Museum te Brussel! Die twee doeken waren de hoofdwerken op deze
tentoonstelling. Zij gaven den overheerschenden toon, magistraal in tragisch tempo.
De idyllische toon werd aangegeven door de Baadsters en de Oasis, stralende doeken
waar naakte lichamen, kloek geplant in volle licht, schitteren van gezonde schoonheid.
De melancholie en de nood der armen kloeg in het Pad, waar haastige schimmen
loopen, in het decor van een fijnen, purper-grijzen Herfst, versomberd reeds door
den naderenden Winter: er is daar, op het voorplan, een mager meisje, langs achter
gezien, een beeld dat aan het gansche schilderij zijn pijnlijke beteekenis bijzet. Na
al die menschelijke ellenden, een vredige en gemoedelijke droomerij: de studie van
een Brabantsch Landschap, maar vooral die Stilte, nl. het kleine kerkhof dicht met
gras begroeid, naast het oude kerkje, in het zwakke licht van den valavond, waardoor
nog eenige stralen priemen.

B. VAN REGEMORTER: Boekband in rood marokijn.
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De kunst van Laermans behoudt al hare nieuwheid, al wat haar van den beginne
af scherp en ontroerend heeft gemaakt. Hare qualiteiten zijn niet door
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den tijd verzwakt. Zij imponeert steeds door haar diep menschelijke waarheid, door
haar opwekkingskracht, door haar stijl en haar kleur. Het is niet alleen een kunst van
gister en vandaag, het is een kunst die de proef van de toekomst zal doorstaan.

DROUAIS: Portret eener onbekende dame.
(Kon. Museum van Schoone Kunsten van België).

Ziehier nu Marnix d'Haveloose die, zooals we zegden, plaats neemt tusschen den
groep der ouderen en dien der jongeren. Hij bezit reeds een geheel eigen stijl. Men
kent zijn danseressen, slank, mager, zenuwachtig, met puntige gezichten en een
sluwen glimlach. Zijn kunst heeft een eigen smaak, zinnelijk en zelfs een beetje
pervers. Zij heeft karakter. D'Haveloose weet te verrassen en iets nieuws te leggen
in zijn samengestelde onderwerpen, en in zijn portretten getuigt hij van juiste
observatie. Men kan hem alleen verwijten dat hij zich liet beïnvloeden door
herinneringen aan Joseph Bernard en Bourdelle, voelbaar o.a. in zijn Victorie. Maar
men kan in hem betrouwen: zijn grondige originaliteit zal zich niet lang laten
overheerschen door nuttelooze reminiscencies.
Tegelijk met Marnix d'Haveloose, toonde Bland in, die waarlijk een der onzen is,
in het Kunstverbond bloemen met zachte wisselende kleuren, en landschappen van
de Maas, weergegeven met veel eenvoud en zonder dat de herinnering aan den grooten
Donnay zich tusschen hem en ons kwam plaatsen.
In de zaal ‘Studio’ expozeerde de beeldhouwer Marcel Rau werken die getuigen
van een merkbaren vooruitgang naar een welbegrepen, uitdrukkingsvolle styleering
(de Dame met de cape, Ontspanning). De schilder Guilbert toonde er landschappen
gebouwd op zijn gewone manier, met boven elkaar staande plans, en eenige andere
doeken waarin een interessante ontwikkeling viel waar te nemen: zij schijnt den
schilder te leiden naar eenvoudiger effecten en klaardere kleur-combinaties (Avenue
de Belgique te Hyères).
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Ziehier ten slotte de twee jongeren wier tentoonstelling in ‘Le Centaure’ een soort
veropenbaring was. Eigenlijk was Philippe Morel de Boucle-St-Denis voor ons geen
absoluut onbekende. Eenige jaren geleden stelde hij te Antwerpeu studiekoppen
tentoon waarvan de krachtige zonderlinge expressie ons trof. Wij hebben hem toen
opgemerkt en gewezen op het belang van dezen beginneling. In ‘Le Centaure’ is hij
een beetje lawaaierig binnen gestoven, zooals een goede kleine ‘fauve’ die iedereen
wil doen schrikken of ten minste verbazen. Hij is er slechts ten halve in geslaagd.
Dit omdat al zijn buitensporigheden niet voldoende waren om zijn uitmuntende
schildersgaven, de verfijning van zijn kleur, de precieuze keuze zijner gamma's, de
gelukkige stoutheid zijner tegenstellingen te verbergen.
Kalmer, droomeriger schijnt J. de Sutter te denken aan Servaes, aan G. de Smeth,
aan anderen nog. Hij is minder nukkig dan Morel, maar hij ook bezit hoedanigheden
van een kolorist; hij heeft gevoel, en zelfs reeds poëzie. Men mag van deze twee
jongeren veel verwachten; voor den Belgischen groep zijn het waarde volle
aanwinsten. Om nu reeds te zeggen wie van beiden werkelijk een vernieuwer zal
zijn, daarvoor is het nog te
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vroeg: de toekomst zit op de knieën der goden...
MARGUERITE DEVIGNE.

Antwerpen
NA de schitterende reeks Brusselsche tentoonstellingen in voorgaande k r o n i e k
besproken, moet het overzicht der Antwerpsche salons deemoedig klinken. Sinds de
opening van het loopende winterseizoen is hier inderdaad geen enkele min of meer
belangwekkende tentoonstelling aan te stippen geweest; op een paar uitzonderingen
na dan, die zijn, vooreerst een reeks nagelaten werken van Jaak Rosseels, die
getuigenis brachten van dit eerlijk, fijng[e]voelig temperament, dat al te veel in het
duister werd gedrongen, en vervolgens de hier besproken tentoonstelling van tapijten
door de gezusters de Saedeleer. Al het andere - en ontelbaar zijn de uitstallingen van
armoedige middelmatigheden welke elkaar in deze enkele maanden hebben
opgevolgd! - ging teloor in de donkere vergetelheid waar het thuis hoorde.
Een aangename opbeuring bracht dan ook de haast geheel onopgemerkte
verschijning van den jongen schilder-etser Albert Neuhuys, een Belg die na een
tijdlang te Rotterdam en in Zeeland te hebben vertoefd, er frisch en spontaan werk
van meebracht. Zijn etsen vooral troffen door een ruimte van vizie, een eigen kijk
op de werkelijkheid die niet zelden grootsch en steeds met gevoel werd
geïnterpreteerd. Hij streeft naar decoratieve breedheid, houwt synthetisch en zijn
etstechniek is zuiver en oprecht.
Het jaarlijksch salon van den Kunstkring ‘Aze ick kan’ bracht niets nieuws dan
het hoogst sympathieke werk van Emiel Gastemans, wiens samenvattingen van
Marokko en zijn typische bevolking, bekoorlijk door hun niet zelden rijke kleur en
hun gebonden teekening, in dit armelijk salonnetje geheel misplaatst waren. Een
openbaring was het nagelaten werk van den jong gestorven Antwerpenaar Stan van
Offel, die zich in eenige jaren had weten te ontwikkelen tot een illustrator van
allereerste gehalte. Zijn scherp, zeer persoonlijk temperament ontplooide zich tot
een niet banale kracht en meer dan een zijner teekeningen, naaktstudies en portretten,
getuigen van het noeste werk van dezen oprechten en karaktervollen artist. Wat hij
bereikte doet ons het verlies dat wij leden door het vroegtijdig heengaan van dezen
geestdriftigen jongen dubbel betreuren.
De Mechelaar Rik Schaepherders opent op dit oogenblik een tentoonstelling zijner
laatste werken in het Kunstverbond en wat wij er van zagen laat ons toe te verhopen
dat deze zestigjarige ons een verrassing voorbereidt. We komen er op terug, en blijven
intusschen met blijde hoop wachten op het jaarlijksch salon van ‘Kunst van Heden’
dat, eindelijk, wat werkelijk kunstleven moet brengen in de slaperige en moedelooze
Antwerpsche atmosfeer.
A.J.J. DELEN.

Holland
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HET is een altijd opnieuw gebruikt verdedigingsmiddel van dengene, die verslagen
werd of zal worden, zijn' tegenstander met een' naam te bestempelen, die in een
andere rubriek van het leven en van den geest thuis blijkt dan waarom in werkelijkheid
de strijd gaat. Zoo iets schijnt zich in den Haag voor te doen in de actie, die daar
gevoerd wordt tegen de Amsterdammers (als Sluyters, Gestel, Colnot, Wiegman
enz.). Het is daarom allicht niet overbodig den toestand in den Haag aan te duiden,
zooals die op het oogenblik is. Het is den meest gewonen beschouwer der
kunstbewegingen duidelijk, dat de Haagsche School, zooals zij zich uitte in de
Marissen, Mauve en Weissenbruch bovenal, in matte epigonen mat ten einde nijgt.
Dat overkomt ieder ééns levende kunstuiting, het is een noodzaaklijk sterven, maar
het wordt, en met reden door die epigonen (grootendeels thuis in Pulchri Studio) om
de vele redenen, die ge vermoeden en daarvoor
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begrijpen kunt. niet erkend. En om zich te verdedigen tegenover zich zelf en om de
buitenwacht zooveel mogelijk te verwarren, hebben zij een' naam verzonnen, die
den omgang van deze aanvallers met ‘ploutokraten’ duidelijk maakt en niet hunnen
omgang met de Muze der schilderkunst. Zij hebben zich dààrdoor op niet-uitgelokte
wijze bloot gegeven, en zij hebben, zwak als zij zijn, een wapen ons verschaft, dat
fel tegen hen te hanteeren zou zijn. Maar wij zullen ze hun glorieloozen dood laten
sterven, en we zullen ons vermeien in de bespreking der tentoonstelling juist van die
Amsterdammers, bij Kleykamp gehouden, welke tentoonstelling blijkens het druk
verkeer in de zalen van dezen kunsthandel noodig was; hen die nog tegenstanders
waren dikwijls overreedde, en van andere tegenstanders komisch de tekortkoming
liet zien van het dezen lieden niet eigen picturaal besef. De tentoonstelling was een
gebeurtenis, en dat zijn er in de Haag niet vele; daar zorgen de daar inheemsche
kunstgenootschappen wel voor. Ge vondt bij Kleykamp Jan Sluyters, met de blanke,
zoogende, teedergekleurde (hoe teeder blauw was het kleed niet!) neerkijkende
moeder; met zijn groote, stervende zonnebloemen en met het hartstochtelijk pas
geschilderd zelfportret; ge vondt er Gestel's smetteloos, cubistisch landschap van de
Balearen; Matthieu Wiegman's Job en groot stilleven, dat in een laatste periode onzer
schilderkunst behoort evenals dat van zijn broeder Piet. Kelder was goed
vertegenwoordigd door een nêerzicht in tuinen, en door zijn zonnebloemen; Piet van
Wyngaerdt met zijn boer, zittend voor zijn witgekalkt huis; Kort's lyrische romantiek
vondt ge in zijn boom. - De beeldhouwkunst had er Raedecker en Altorf, met een
kop in beton van den eerste en met een bronzen Djodjana van den tweede, beide
typeerend; d'eerste Raedecker's innerlijke kunst; de tweede Altorf's styleerende lust,
die hier op haar best was.
Het is uit dit alles duidelijk gewordeu, dat zulke tentoonstelling te herhalen is. Zij
zal een sterke kunst doen waardeeren in een stad, waar. op een klein getal
uitzonderingen na, schilderlijke zwakte is troef.

Bij Buffa te Amsterdam
was 't werk van Coba Ritsema te zien, daarna van Martinez. Het werk der schilderes
is dat van een ware coloriste, die een grooten vorm zoekt bij een kleur vol adem. Dat
laatste zet deze leerlinge van Allebé afzonderlijk. De meeste leerlingen van den
realistischen genre-schilder Allebé worstelen met de ‘gesloten’ factuur, die een deel
van zijn wezen en onderwijs was. Coba Ritsema was naast een leerlinge van Allebé,
een leerlinge van Breitner, den Amsterdammer van de Haagsche School. Door de
open schilderwijs der Hagenaars behield zij zich den adem in haar kleur. Haar werken
zijn door dit alles een rijkvloeiende muzikale eenheid. waarin alles innig-vereend
pralend leeft. Na Coba Ritsema kwam Martinez, de in Holland levende Cubaan. Hij
is van ander wezen; hij is veel later, van een geheel anderen tijd, van een geheel
ander wezen; hij is veel later, gezien den aard van zijn werk. Hij heeft een kantiger
wijs de dingen van elkaar te scheiden, en hij heeft een strakker manier de vormen te
bepalen. Natuurlijk zijn er vele invloeden, maar wanneer wij ons in de optelling
daarvan niet willen vermeien, en wij ons tot den meest algemeenen trek zouden
willen beperken, zouden wij moeten zeggen, dat hij een soort Romaansche, Zuidelijke
klaarte bezit, wanneer hij het meest belangrijk en het meest eigen is. Hij is dat laatste
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niet in zijn landschappen (het schilderen van het landschap ligt hem niet) maar in
enkele stillevens, zelden geheel-en-al gaaf, en in een portret. Toch erkent ge juist in
de portretten, eenvoudig gedefinieerd, dat Martinez een te waardeeren schilder is,
maar niet een van het innerlijkst roersel of van voorname statigheid. Hij is niet een
groot schilder, maar een. wiens werk een aangename ontmoeting is, wanneer ge het
op uw' weg tegenkomt.

Pulchri en Vincent van Gogh.
Dat Pulchri Studio achterlijk was, ge behoeft de beoordeelingen van bevoegden maar
na te gaan. om daarvan zeker te zijn. Maar dat het deze achterlijkheid tevens
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verbond met een komischen hoogmoed, wisten misschien maar enkelen, die o.a. het
innerlijk verkenden van sommige leden van het tegenwoordige Bestuur.

JAN SLUYTERS: Zelfportret.
(Gemeente-museum, Amsterdam).

Deze komische hoogmoedige achterlijkheid kon niet duidelijker zich openbaren dan
in de wijze, waarop een Vincent-tentoonstelling wordt ingeleid, en tegelijk is zulke
inleiding een bewijs van voortdurend wanbegrip. Wanneer men dertig jaar ten achter
is bij anderen, houdt men zich koest, en men houdt zich dubbel stil als men zich zelve
waant een genootschap van schilders (het is er eer een van ambtenaren!). Maar
natuurlijk hielden deze ambtenaren zich niet koest, maar gaven zij stumperig zich
nog verder bloot. Deze achterlijken nemen plotseling (door welken wanhoop toch
gedreven?) de allure aan van kenners, en zij constateeren, zij die dertig jaar meer
noodig hadden dan anderen om Vincent's grootheid te erkennen, dat Vincent moderner
is dan de modernen. Wanneer we eenvoudig rekenen, dan kunnen wij gewis zijn, dat
zij wat de modernen aangaat, dus zestig jaar ten achter, ons eens zullen komen zeggen,
met de autoriteit van gemeentehoofdcom-

Onze Kunst. Jaargang 22

155
miezen, dat de ‘Modernen’ schilders van groot belang zijn. Ge zoudt zeer
eenvoudig-weg kunnen zeggen dat Pulchri Studio groot is in posthume waardeering;
dat zijn leden te late herkauwers zijn, van wat anderen een generatie te voor reeds
wisten en verdedigden. Pulchri Studio is met andere woorden het kinderasyl van het
schilderlijk besef.

Te loven daad.
Er zijn tegenwoordig zeer merkwaardige dingen gaande in Holland; een
derderangsschilder met eenige dominés, zeloten voor eigen heerschappij, trachten
de daad en het werk van beroemde, kundige, tegenwoordige schilders zóó te
determineeren, dat koopers zouden gaan aarzelen, en, toch kooplustig. zich zouden
‘voorzien’ bij dezen derderangs athleet. De nuchterheid van den Hollander is in zulk
geval een winst, en zijn zin voor werkelijkheid een stremming van de minderwaardige
poging dier baatzuchtigen, die godsdiensttwisten brengen in het domein der kunsten.
Maar dat deze nuchterheid bestaat is geen reden niet iedere daad van zulk allooi
tegen te gaan en wie werk te koopen van den waren schilder en niet van dezen
pooveren aanvaller, te loven. Het is dààrom, dat ik afzonderlijk de aanwinst van
Sluyters' Zelfportret voor de Amsterdamsche gemeenteverzameling vermeld. Ik heb
den Heer Baardt, die dààrvoor de verantwoordelijkheid grootendeels (?) draagt deez
keer te prijzen, zooals ik hem eens om een andere daad had te gispen. Hij is dubbel
dààrin te waardeeren, omdat een deel der aanvallen van bewuste zeloten zich wendt
tegen hem, en ik, zóó iets. moed steeds waardeer. En waartoe zouden we geraken,
zóó we bij het kunstwerk staande eerst vroegen: van welke religie is de maker; en
tot welke poovre beperktheid zouden komen in een verzameling, zoo wij voor zulke
verzameling alleen werk kochten van protestantsche of van katholieke kunstenaars,
en wat zouden wij uit de musea niet moeten verwijderen van belijders van andere
gelooven, om een rein museum te hebben, wat het dogmatische aangaat?
Het overbrengen van den religieuzen twist op 't domein der kunsten is een benepen
achterlijkheid.
PLASSCHAERT.

Musea
Brussel
IN het Koninklijk Museum van Schoone Kunsten van België werd onlangs een
tentoonstelling van Fransche XVIIIe eeuwsche kunst inge huldigd. Zij blijft open tot
einde April. Zij bevat voorwerpen, meestendeels in bruikleen afgestaan door
Brusselsche verzamelaars, door de Musea van Elsene, van Leuven en door het
Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Prachtige tapijtwerken uitgevoerd
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door de ‘Manufacture des Gobelins’ naar kartons van Francois de Troy, van Antoine
en Charles Coypel, en deelmakende van het Fransch nationaal mobilier, werden door
de Fransche regeering geleend.
De toeschrijvingen voorgesteld door de verzamelaars werden in den cataloog
geëerbiedigd. Het geheel is een zeer bekoorlijke reconstitutie van een decor van den
tijd, opgeluisterd door de Fêtes Champêtres van Pater, een bekoorlijke mythologie
van Lagrénée, portretten van Nattier, Fragonard, La Tour, de Van Loo's, Tournières.
Louis Vigée, Mme Vigée-Lebrun, Wertmuller, Drouais, Tocqué, Duplessis, Allais,
Greuze, Danloux, en van eenige andere schilders. Fijne aquarellen en gouaches van
Hubert Robert, J.-B. Huet, Natoire, J.-B. Hilair, Debucourt; teekeningen van Le
Prince, J.-B. Augustin, Boucher, Boilly, Lancret, de twee Daniel Marot's, P.-A. Wille;
beeldhouwwerken van Caffiéri, Clodion, Bouchardon(?), Girardon(?), Houdon
(borstbeeld van Molière), Mouchy, J.-B. Nini, Augustin Pajou (het borstbeeld van
den architect Charles de Wailly is wellicht het kapitaalste stuk van de tentoonstel-
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ling). Claude Vassé, René Frémin (zeer weinig gekende meester, die vooral werkte
in het Spaansche Versailles. nl. het kasteel van La Granja bij Segovia); ten slotte
meubelen, tapijten, waaiers, miniaturen, gravuren van Saint-Aubin, Descourtis,
Debucourt, horloges, weelderige boekbanden (aan te stippen het Getijdenboek van
den Dauphin en het Getijdenboek van Mgr. de Rohan, voortskomende uit de kapel
van Versailles), een boek met miniaturen hebbende toebehoord aan Marie Leczinska
(Koninklijke Bibliotheek te Brussel), dit alles in een zeer passend geheel waarin
herleven de geest, de pittige gracie, het werkelijk Fransche karakter van een bij uitstek
schitterend kunsttijdperk.

E. WAUTERS: Portret van Mevr. de Somzée (1879).
(Kon. Museum van Schoone Kunsten van België).

***
In het Modern Museum vereenigden zich de vrienden en bewonderaars van
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Emile Wauters tot een eenvoudige plechtigheid waarbij zijn groot portret van Mevr.
de Soinzée aan de Museum-commissie werd overhandigd. Het werk is een der beste
van dezen meester-portretist; het was een der belangrijkste stukken op zijn onlangs
gehouden tentoonstelling in het Kunstverbond. Het dagteekent van 1879. Het heeft
stijl en vereenigt een uiterste teederheid van toonen met een prachtige technische
uitvoering. Door het meesterwerk Sobieski vóor Weenen, door andere uitnemende
werken als het portret van baron Lambermont, dit van prinses Clementina en het
schilderij de Krankzinnigheid van Hugo van der Goes, door dit portret van Mevr. de
Somzée, eindtlijk, is Emile Wauters in onze verzamelingen vertegenwoordigd zooals
het behoorde voor een zoo voortreffelijk kunstenaar, een der scheppers van de XIXe
eeuwsche portretkunst.
MARGUERITE DEVIGNE.

Antwerpen
Koninklijk Museum van Schoone Kunsten.
- Lofwaardig is het initiatief door den Museumraad genomen een jaarlijksch verslag
uit te geven waarin vooral de aandacht moet worden getrokken op de nieuwe
aanwinsten. Het eerste van deze verslagen ligt voor ons, en loopt over de jaren
1921-1923. ‘Het is, zooals een korte voorrede ons meedeelt, opgesteld door wijlen
dr. Paul Buschmann, en begint met dezes in functie treden als conservator (15 Juli
1921). Deze samenvatting van de bestuurlijke jaarverslagen geeft een overzicht van
het werk, waarmee de betreurde Conservator het Koninklijk Museum in een nieuwe
phase van zijn bestaan geleid heeft, en dat hij in denzelfden geest zou voortgezet
hebben, had een te vroege dood hem niet aan zijn dierbaar levenstaak ontrukt’.
Behalve de ‘Personalia’ betreffende personeel en beheerraad, vermeldt het verslag
72 nieuwe aanwinsten die tusschen 1 Juli 1921 en 31 December 1923 de
verzamelingen zijn komen verrijken. In die van lange lijst stippen wij aan:
1o VAN OUDE MEESTERS: de Vechtende Hanen, een prachtstuk van Frans Snijders,
grootsch van opzet, maar vooral van een onvergelijkbare, meesterlijke techniek
(geschenk van de maatschappij ‘Artibus Patriae’): De Torenbouw van Babel, door
wijlen dr. Buschmann aan Tobias Verhaecht toegeschreven (geschenk van den heer
Flor. Burton); en vooral een prachtig Vlaamsch Christusbeeld (XVe eeuw zegt het
verslag, maar laten we liever zeggen ‘laat XVe eeuwsch’) afkomstig uit Reckheim,
een werk waarop wij eerstdaags in dit tijdschrift hopen terug te komen.
2o VAN MODERNE MEESTERS: Werken van Willem Linnig Jr., James Ensor (een
statige reeks van acht schilderijen geschonken door een groep kunstvrienden). Henri
de Braekeleer, Ch. Mertens, G. Vogels, X. Mellery, Gustaaf van de Woestijne, Henri
Leys, Alfred Stevens, A.-J. Heymans, Willem Paerels. C. Permeke, Jan Sluyters, L.
Artan, Jef Lambeaux (o.a. het karton De menschelijke Driften). Henri Evenepoel
(twee kapitale en zeer representatieve werken De Loge en Zonden dag in het Bois
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de Boulogne). Eug. Laermans (dit indrukwekkend tragisch meesterstuk De Blinde)
en Rik Wouters (van wien men destijds aankocht De Strijkster, een keuze waarmee
de knustenaar, ware hij in leven gebleven, zeker geen vrede zou hebben genomen,
doordien het zijn persoonlijkheid volgens zijn eigen meening, niet op een voldoende
wijze vertegenwoordigt).
In het hoofdstuk ‘Inrichting der verzamelingen’ trof volgende passage onze
aandacht: ‘Zekere kunstwerken, in het Museum aanwezig, maar tot nu toe niet
zichtbaar voor het publiek, werden er, naast de nieuwe aanwinsten, tentoongesteld,
nl. de unieke verzameling aquarellen en teekeningen van H. de Braekeleer’. Dit laat
ons toe te wijzen op dien jammerlijken toestand der Antwerpsche
teekeningencollectie's, gedeeltelijk ondergebracht in het Museum van Schoone
Kunsten en voor een ander (het grootste) gedeelte in het Museum Plantin-Moretus.
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We kunnen hier niet uiteenzetten al wat daaromtrent zou dienen te worden gezegd,
maar laten wij er alleen op wijzen dat wijlen dr. Buschmann tot op het laatste
oogenblik van zijn leven heeft geijverd om door de stichting van een Antwerpsch
Prentenkabinet eenheid te brengen in deze verzamelingen teekeningen en gravuren,
die nu, opgeborgen in portefeuilles, van geen nut zijn voor kunstlievenden en
studeerenden.

MEESTER VAN DE LEGENDE VAN MARIA-MAGDAEENA: H. Familie.
(Museum van Antwerpen).

De plannen door onzen betreurden vriend ontworpen, mochten helaas niet tot
verwezenlijking komen, en ook alle pogingen na zijn dood in 't werk gesteld zijn tot
nu toe faliekant uitgeloopen. We willen hier niet onderzoeken aan welke invloeden
wij deze betreurenswaardige mislukking moeten toeschrijven: we stellen alleen het
feit vast en drukken de hoop uit dat men van hoogerhand ten slotte moge inzien dat
het hier niet gaat om kleine persoonlijke
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belangen, maar wel om die van het publiek in 't algemeen en van de kunstenaars in
't bijzonder.
Vooruitloopend op het volgende jaarverslag willen wij hier als een merkwaardige
aanwinst vermelden, het interessante schilderij Heilige Familie, door prof. G. Hulin
de Loo toegewezen aan den zgn. Meester der Maria-Magdalena-legende. Het werk
kwam reeds in 1923 als geschenk van ‘Artibus Patriae’ in het Museum, maar voor
het eerst kwam het onder oogen van het publiek op de merkwaardige tentoonstelling
welke ‘Artibus Patriae’ in December 11. ter gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan
inrichtte met de 88 kunstwerken door deze vereeniging sinds hare stichting in 1864
tot heden aan het Antwerpsche Museum geschonken.
De hierbijgevoegde reproductie (welke wij danken aan de welwillendheid van
‘Artibus Patriae’) spaart ons een uitvoerige beschrijving van dit werk, dat behoort
tot de allerlaatste jaren der 15e eeuw of tot de eerste der 16e. De karaktertrekken die
men terugvindt in de circa 40 werken gegroepeerd onder den naam van den ‘Meester
der Legende van Maria-Magdalena’ (naar een reeks paneelen waarvan er in 1902,
twee op de Brugsche Primitievententoonstelling, nrs 282 en 283, te zien waren),
komen hier vrij duidelijk op den voorgrond. Dat hij tot de Brusselsche school van
de 90-er jaren der 15e eeuw moet hebben behoort, daarop wijzen, volgens Fr.
Winckler, zijn verwantschap met Colijn de Coter, o.a. die karakteristieke ronde
vormen der hoofden. Ook van andere Brusselsche meesters, als de vroege Barend
van Orley en den nog geheimzinnigen Meester van het Orsoyaltaar, schijnt deze
schilder niet ver verwijderd. Memling heeft op hem geen invloed uitgeoefend, wel
eenigszins daarentegen Robert Campin of de Meester van Flémalle, en min of meer
Rogier van der Weyden. Hij behoort echter tot dien groep van tweede-rang-schilders
die het hooggestemde waardige realisme der vroege 15e eeuw, rond de eerste
1500-jaren deden ontaarden tot een klein-burgerlijk, genoegelijk vertellend realisme,
zich uitend in een kleine prettige detailleering vol anachronismen, zonder diepte
verwijlend in een decadente oppervlakkige huisbakkenheid. Deze gaat, bij den Meester
der Legende van Maria-Magdalena, gepaard met een onhandige vormbepaling en
een slinkschheid in de bewegingen, die nauwelijks door een zekere gevoelige
innigheid van expressie en een intimiteit der atmosfeer kunnen worden vergoed.
A.J.J. DELEN.

Gent
DEN kunstkenners is meermalen opgevallen hoe de jaarlijksche aanwinsten van het
voorbeeldig gehouden Museum te Gent zeer dikwijls van het beste gehalte zijn. Dit
is allerminst te danken aan ruime geldmiddelen; wel aan de toewijding en den speurzin
van het bestuur van de ‘Vrienden van het Museum’, waarvan Professor Hulin de Loo
voorzitter is. Op een nieuwe en gelukkige aanwinst moet hier even de aandacht
gevestigd worden. In December 11. verwierven, in den gewonen handel, de ‘Vrienden
van het Museum’, voor slechts 22.000 frank, een groot Stilleven van Frans Snijders.
Terecht heeft Prof. Hulin de Loo, bij de officieele aanbieding van het werk, er op
gewezen dat dit stilleven mag gelden als een van de beste werken uit de eerste helft
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van 's meester, loopbaan. Het is een groot stilleven met visch. De compositie is, als
meestal in zulkdanig werk van Snijders, zwaar en ietwat hinderlijk door de groote
indeeling en de overdadige vormgeving. Maar de uitstalling zelf van de visch is
decoratief gehouden, en nog decoratiever is de werking van den warmen en klaren
toon van de kleuren. Dit werk is niet geschilderd met de bijna ondoorzichtige
glasmaterie, waarmee Snijders meermalen visschen schilderde in zijn jeugd. De
materie is hier teenemaal lenig en helder. Hier is duidelijk te merken hoezeer Snijders,
ook als hij voor zichzelf werkte, zijn voordeel haalde uit zijn veelvuldige medewerking
met Rubens. Het teekenen met schildersmiddelen, het aanwenden van
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FRANS SNIJDERS: Vischmarkt.
(Museum van Schoone Kunsten, Gent).
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een rijke schaal grijzen, opgaande van het staalgrijs langs het blauwachtige van de
lucht naar het zilverachtige van een breed uitgestalde rog: dit zijn eigenschappen,
die terug doen denken aan Rubens. Eveneens doet zeer sterk denken aan Rubens'
geest en werkwijze van vóor 1620 de eenige figuur die hier voorkomt, en die wel
van Rubens' hand zelf zou kunnen wezen.
Dit werk lijkt mij ten slotte Snijders' definitieve ‘editie’ te wezen van zijn beide
stillevens met visch in het Staatsmuseum te Weenen, Nr 1082 en 1083. Een zelfde
algemeene constructie ligt er aan ten grondslag (Nr 1083 is voor de helft gevuld met
personen van Antoon van Dijck), er komen eendere motieven op voor, maar de
opstelling is hier gelukkiger en de schildering is leniger en rijker.
Met dit goed werk van Snijders' eerste richting en een van de beide voornaamste
werken van Adriaan van Utrecht, dat hier reeds aanwezig is, bezit het museum twee
kapitale stukken van het Vlaamsche stilleven der XVIIe eeuw.
L. v. P.
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Boeken & tijdschriften
Zeichnungen alter meister in der Kunsthalle zu Hamburg. Niederlaender.
Herausgegeben von Gustav Pauli.-Prestel-Verlag, Frankfurt a. M. 1924.
EEN der belangrijkste teekeningen - verzamelingen in Duitschland, namelijk die van
het Museum te Hamburg, heeft sedert zij in 1863 aan den Kunstverein aldaar werd
vermaakt, niet de waardeering ondervonden, waarop zij recht heeft.
Merkwaardigerwijze bleef zij gedurende het 27-jarig bestuur van den bekenden
Alfred Lichtwark, directeur van de Kunsthalle, op den achtergrond. Deze enthousiaste
en opwekkende leider, die in zoovele andere opzichten zich voor de aesthetische
opvoeding der Hamburgers en voor de uitbreiding der openbare verzamelingen naar
velerlei richtingen verdienstelijk heeft gemaakt, besteedde aan de
teekeningen-verzameling minder aandacht. Slechts eenmaal, toen een serie Spaansche
teekeningen, waaronder vele Goya's de kroon spanden, te koop kwam, heeft hij de
gelegenheid tot verrijking aangegrepen. Overigens bleef de collectie stationnair en
werd er weinig in gewerkt. Men mag den tegenwoordigen directeur, Gustav Pauli,
dankbaar zijn, dat hij, sinds 1914, gedurende de reorganisatie der Kunsthalle, het
rijke prentenkabinet zoo deed herleven en nu, door de uitgave van een keuze der
teekeningen, de opmerkzaamheid er op vestigt.
De zooeven verschenen portefeuille met 36 reproducties werd uitgegeven door de
zorgen van den Prestel-Verlag te Frankfurt a/M. De Prestel-Gesellschaft heeft de
liefhebbers van teekeningen reeds sinds 1912 aan zich verplicht door de uitgave van
zeven dergelijke mappen met goed uitgevoerde afbeeldingen naar teekeningen uit
de Musea te Weimar, Breinen en Brunswijk. Steeds worden deze publicaties
verzorgder, wat echter ook bezwaren van grootere kostbaarheid en meerderen omvang
meebrengt. Voor vele teekeningen is, uit een studieoogpunt, een zoo angstvallig en
duur facsimile-procédé niet altijd noodig en de toeneming van dergelijke uitgaven
in de laatste twintig jaren maakt het vraagstuk van aanschaffing en bewaring voor
kleinere bibliotheken en particulieren niet eenvoudiger.
De thans geboden serie zal niettemin dankbaar worden ontvangen en wij hopen,
dat zij de wijde verspreiding, die zij verdient, zal bereiken. Er worden nog 4 of 5
dergelijke portefeuilles met reproducties naar teekeningen in de Hamburger Kunsthalle
in uitzicht gesteld. Deze eerste bepaalt zich tot Nederlandsche meesters, grootendeels
der XVIIe eeuw. In dit opzicht is de verzameling buitengewoon rijk. Zij dankt hare
samenstelling aan een Hamburgschen kunstkooper, Georg Ernst Harzen, die van
1790 tot 1863 leefde en die een buitengewoon goeden smaak bezat. Dank zij zijn
juisten blik en zijn systematische wijze van verzamelen bracht hij een eigen collectie
bijeen, niet voor den handel bestemd en die hij naliet aan een openbare instelling,
den Kunstverein, te Hamburg. Ook zeer fraaie teekeningen van andere scholen, vooral
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Italianen, en een uitgezochte prentverzameling stelde hij samen, die alle op deze
wijze vereenigd bleven. Harzen leefde in een tijd toen de laatste groote
teekeningen-verzamelingen in Holland werden verkocht. Hij zag de bladen, die
eenmaal de glans der verzamelingen van
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den ouden Jacob de Vos, van Goll van Franckenstein en van Baron Verstolk van
Soelen hadden uitgemaakt, in omloop komen en hij wist van die kansen gebruik te
maken. Helaas zijn de herkomsten thans niet alle meer te controleeren daar in de
laatste jaren de teekeningen te Hamburg, naar algemeen museumgebruik, aan alle
vier zijden zijn vastgeplakt, waardoor de achterzijde der bladen aan 't oog blijft
onttrokken. Daarbij werden niet alle aanwijzingen en notities, die de teekeningen
droegen, in den inventaris overgenomen. In vele andere musea wordt de studie op
deze wijze bemoeilijkt. Nog onlangs bleek bij het afnemen van een aldus opgezette
teekening in een ander Duitsch museum, dat een signatuur van Rembrandt, die op
de achterzij heette te staan en waarop de toeschrijving steunde, niet van Rembrandt's
hand was. Ware de achterzij steeds zichtbaar geweest, dan was dit al eerder opgemerkt.
De uitgave der Hamburgsche teekeningen brengt van Rembrandt een tot nog toe
onbekend landschap, dat niet bij Hofstede de Groot staat beschreven, hoewel het
reeds tot de verzameling Harzen behoorde. Blijkbaar lag het in de Kunsthalle bij de
teekeningen van mindere qualiteit, die weinig of nooit worden vertoond. Trouwens
onder deze laatste bevond zich tot kort geleden nog een ander onbekend landschapje
van Rembrandt. De thans afgebeelde penteekening dateert van omstreeks 1650 en
stelt een boerderij met hek onder een groep boomen voor, waarschijnlijk aan een der
buitenwegen bij Amsterdam. De uitgever maakt omtrent de toeschrijving eenige
reserve, die ons echter bij dit karakteristieke blad geheel overbodig lijkt. - Een ander
landschap was reeds bij H. de G. onder no 354 opgenomen; het blijkt thans, dat op
de achterzij niet een kind maar een huis staat. Wij missen evenwel in den
begeleidenden tekst de inlichting, dat rechts op het origineel grijze penseelstreken
van andere hand voorkomen en dat ook de twee figuurtjes later zijn ingeteekend. In
een reproductie is zooiets niet te beoordeelen.
De derde afgebeelde Rembrandtteekening is een heilige Hieronymus, reeds vroeger
bij Lippmann afgebeeld. Het blad herinnert sterk aan Rembrandt's ets van hetzelfde
onderwerp, de Hieronymus in het Venetiaansche landschap, nog zoo dikwijls ouder
gewoonte, maar ten onrechte, als ‘in Dërer's manier’ bestempeld. Daar de teekening
het spiegelbeeld van de ets geeft, is de verleiding groot er een voorstudie voor deze
laatste in te zien. Maar het zou ons niet verwonderen als deze teekening, die
Rembrandt weinig eer aandoet, eens van andere hand bleek te zijn.
Een blad, dat vroeger Rembrandt heette, Boerderij onder boomen (H. de G. 355),
is thans terecht aan zijn volgeling Abr. Furnerius gegeven. Op naam van een anderen
nog wat mysterieuzen navolger van Rembrandt, Jac. Ruisscher, staat een vergezicht,
dat vroeger aan Pb. Koninck was toegeschreven. Het werd blijkbaar op grond van
Hind's artikel in de Mitteilungen der Gesellschaft f. vervielf. Kunst 1914 p. 17 op
Ruisscher's naam gesteld, maar het is zeer de vraag of deze conclusie niet te overhaast
is getrokken. Er zijn nl. in de Kunsthalle te Bremen twee dergelijke teekeningen,
thans eveneens aan Ruisscher toegeschreven, die merkwaardigerwijze in oud schrift
den naam J. Spilbergh dragen. Hoewel van den portretschilder Johannes Spilbergh
(1619-1690) voor zoover wij weten geen landschappen bekend zijn, is het volstrekt
niet onmogelijk, dat deze bladen van hem zijn. Hij werkte immers 7 jaren bij Govaert
Flinck en verkeerde dus in een omgeving waar hij veel dergelijk werk zag. In ieder
geval is hier grootere voorzichtigheid geboden.
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Het XVIIe-eeuwsche hollandsche landschap 19 ook verder in deze uitgave
voortreffelijk vertegenwoordigd. Noemen wij, in chronologische volgorde: Esaias
van de Velde, Boerderij naast een feestelijk versierden molen aan 'twater (moet bij
dit blad niet eerder aan Claes Jz. Visscher worden gedacht?), - drie goede van Goyen's,
waarbij een merkwaardig vroeg dorpsgezicht met kaartspelende boeren vóór een
herberg, reeds 1624 gejaarmerkt (de Kunsthalle bevat nog een vischmarkt uit hetzelfde
vroege jaar), - een Molijn, - een buitengewoon belangrijke teekening in kleuren van
Cornelis Vroom, van het zeldzaam voorkomende soort zooals er twee in dr Albertina
te Weenen zijn. Een prachtig avondlandschap van Aert van
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der Neer is geheel met het waterverfpenseel in fijne toontjes uitgevoerd, meer een
aquarel naar onze tegenwoordige opvatting. Zij behoort, evenals de vorige, tot de
grootste zeldzaamheden op het gebied van oude teekeningen; misschien zijn er slechts
een tiental dergelijke bladen van hem op te noemen in de diverse collecties. De
herkomst, in den tekst opgegeven als uit de verzameling Spencer Coxe zal een
vergissing zijn voor Earl Spencer, in wiens veiling van Juni 1811 deze teekening
blijkbaar voor £ 4 werd verkocht. Na goede bladen van Roghman, Cuyp en Everdingen
treffen wij twee belangrijke teekeningen van Jakob Ruisdael aan. De eerste stelt het
vervallen huis Kostverloren aan den Amstel voor, een ruïne die Ruisdael zeer heeft
geboeid en die hij herhaaldelijk heeft afgebeeld: de Kunsthalle bezit nog twee
teekeningen van Ruisdael van hetzelfde gebouw, wat de tekst wel had kunnen
vermelden. De tweede afgebeelde teekening, ruim en helder, is nog fraaier. Zij stelt
een dorp in de duinen voor, waarin wij Wijk aan Zee meenen te herkennen. Egmond,
dat ook een ingevallen koor achter de kerk had, lag dichter bij het strand, en Katwijk
had een anderen toren. De lichtbaak, rechts op het duin, versterkt ons vermoeden;
men vindt die terug op een teekening van Rademaker in den provincialen atlas te
Haarlem.
Onder de interieurs en figuurteekeningen derzelfde school mogen wij wijzen op
de voortreffelijke Buytewegh, de bekende kamer met twee vrouwen bij den haard
(niet Buetewech maar Buitewech gesigneerd), - een levendig blad van den dollen
Adr. Brouwer, - een grover van Adriaen van Ostade, misschien uit diens vroegen,
minder rijpen tijd, en een uitstekend blad van zijn broeder Isaac, als gemerkt werk
zeer welkom ter vergelijking in de vele gevallen waar de toeschrijving aan een der
broeders onuitgemaakt bleef. Ten slotte een vrouwfiguur, misschien terecht op naam
van G. Metsu, en een portret van Willem van Mieris door zijn zoon, den jongen Frans
van Mieris. Bij dit laatste blad zij 't ons vergund aan den tekst toe te voegen, dat een
dergelijke teekening, ook uit de verzameling Goll van Franckenstein afkomstig,
voorkwam in de collectie Habich te Kassel (afgebeeld in Eisenmann's werk daarover)
en dat in de Albertina te Weenen nog een portret van Willem ligt, dit laatste een
voorstudie voor het schilderijtje met beider portret, dat het museum de Lakenhal te
Leiden verleden jaar verwierf.
Op naam van J. Az. Backer staat een fraaie naaktstudie naar een slapende
vrouwfiguur, dat zich merkwaardigerwijze herhaalt in een geteekende compositie
van Govert Flinck in het Louvre (21.925), Cimon Iphigenia en hare twee slapende
gezellinnen aantreffend. Naar Dr. Kurt Bauch mij reeds eerder meedeelde bevindt
zich te Brunswijk een voorstudie voor een der andere figuren uit dit tafereel, en hier
zij ook gewezen op het verwante schilderij in de Kunsthalle te Bremen, waarschijnlijk
een copie naar een Backer of Flinck.
Onder de Vlamingen vallen op: een blaadje met twee vrouwskopjes, toegeschreven
aan Rubens, dat helaas de armoede aan werken van dezen meester in de Hamburger
Kunsthalle doet gevoelen. Het is de beste van de teekeningen, die daar op Rubens'
naam liggen, maar zelfs van dit blad lijkt ons de toeschrijving wat boud. Daarentegen
is van Dijck met een kapitale studie voor de Gevangenneming van Christus
vertegenwoordigd. Waarom is de tekst zoo karig en vermeldt alleen het
overeenkomstige schilderij bij Cook te Richmond? De grootere versiein het Prado
te Madrid en het stuk dat vroeger bij Lord Methuen was, thans in Amerika, houden
toch even nauw verband met deze voorstudie en wij mogen hier nog aan toevoegen
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de twee teekeningen in het Louvre, waarvan 19.909 reeds bij Guiffrey, van Dijck p.
25 werd afgebeeld, en 22.147; verder nog die in de Albertina (17.537), klaarblijkelijk
in denzelfden tijd ontstaan, en de verschillende studie aldaar no 11.644. Men neemt
aan, dat van Dijck deze forsche compositie reeds omstreeks 1620 uitvoerde; de
Hamburgsche teekening zou dus een uitermate leerrijk voorbeeld zijn van 's meesters
teekenwijze op ongeveer twintigjarigen leeftijd, in de lange, dikwijls te lange voeten
en handen en in de nerveuze pennestreken reeds toen verschillend van Rubens' in
vele opzichten zoo verwante lijnentaal.
Aan de meesters der XVIIe eeuw gaan
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vijf oudere vooraf: een fijn zilverstift-teekeningetje uit + 1500, toegeschreven aan
Gerard David, - een goede Lucas van Leyden, Adam en Eva, uit Lucas' laatsten tijd
en dientengevolge niet zeer boeiend, - een interessant ontwerp uit 1563 voor een
gebrandschilderd raam met de Aanbidding der Herders, op naam van Pieter Aertsen.
Deze laatste teekening werpt ingewikkelde problemen op, want zij is in haar losse,
bijna slordige factuur geheel verschillend van het ontwerp voor een der ramen in de
Oude Kerk te Amsterdam, in het Rijksprentenkabinet aldaar (Sterfbed van Maria).
Sievers, in zijn monografie over Aertsen, noemt slechts vier teekeningen, waaronder
die te Hamburg, maar vermeldt de Amsterdamsche niet, omdat die destijds nog aan
M. van Heemskerck was toegeschreven. Hij ontzeilt zoodoende een gevaarlijke klip,
trouwens aan de geheele kwestie van de vensters in de Oude Kerk gaat hij voorbij,
omdat die destijds wegens restauratie waren verwijderd. De studie, die A.W.
Weissman tevoren aan deze ramen had gewijd (Jaarverslag Oudheidkundig
Genootschap 1904) is echter niet zonder nader onderzoek te aanvaarden. Ten eerste
is het bedenkelijk, dat van Mander niets omtrent Aertsen's werkzaamheid als
ontwerper van zoo belangrijke vensters vermeldt, hoewel hij van zijn schilderwerk
in dezelfde kerk spreekt; ten tweede is het opmerkelijk, dat eerst Fokkens in 1662
Aertsen als den ontwerper noemt. Daarbij komt nu nog de voor Aertsen zoo ongewone
stijl van de teekening in het Amsterdamsche Prentenkabinet, met haar strakke
architectuur, haar Lambert-Lombardachtige figuren en haar aan Aert van Leyden
herinnerende techniek. De weinige ons bewaarde bladen waaruit Aertsen's teekenwijze
kan blijken (o.a. een bij Sievers onvermelde teekening in de verz. Ehlers te Göttingen).
zijn gansch anders. Het Amsterdamsche ontwerp heeft merkwaardig veel
overeenkomst met dergelijke aan de Crabeths toegeschreven teekeningen in de
Albertina te Weenen. Wij moeten hier volstaan met deze aanwijzingen waaruit
voldoende kan blijken, welk belangwekkend geval nog opheldering vereischt.
Een merkwaardige teekening van Hendrik van Cleef, waarschijnlijk vóór 1551
ontstaan, wordt betiteld als een gezicht op Florence. Of zij topografisch juist is valt
te betwijfelen, want het Palazzo Pitti en de San Miniatokerk zoekt men er tevergeefs
op, en de brug is zeker niet de Ponte Vecchio zooals in 't Zeitschrift f. bild. Kunst
N.F. XXXI, p. 189, werd voorgesteld. Maar het valt moeilijk er een andere
Italiaansche stad in te herkennen. - Ten slotte nog een teekening door een onbekenden
Nederlandschen meester uit ± 1560, zeer merkwaardig voor de bouwgeschiedenis
van de Pieterskerk te Rome. Zij geeft namelijk de ruimte vóór het koor weer, in den
tijd toen de koepelbouw tijdelijk was gestaakt en toen de voorloopige, over het
hoofdaltaar gebouwde kapel nog bestond.
Uit het voorgaande, waarin nog de namen van Fijt, Hondecoeter, Haekaert en van
Huysum werden overgeslagen, moge blijken welk een belangwekkende uitgave door
de Prestel-Gesellschaft aan de liefhebbers van oude teekeningen is voorgelegd.
F. LUGT.

Gand Artistique
werkt zich op tot een uitmuntend vulgarisatie-orgaan. Het heeft overigens in het aan
oude en moderne kunst zoo rijke Gent een vruchtbaar arbeidsveld. In hetzelfde
nummer van December 1924, treffen we twee zeer belangrijke bijdragen. De eene
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is van den heer Jos. Casier die op onderhoudende wijze vertelt over de herstelling
van de Byloke-abdij en van de ontdekking aldaar van een XIVe-eeuwsche
muurschildering. Anderzijds geeft de heer prof. dr. Leo van Puyvelde eenige
klaar-eenvoudige maar diep-gevoelde beschouwingen over de modernste kunst in
België en de tweede generatie der Laethemsche kunstenaars: Albert Servaes, Constant
Permeke, Gustaaf de Smet, Frits van den Berghe, Jozef Cantré, Léon de Smet, Jules
de Praetere, Maurits Sys, Dessenis, Coddron. Lamont, Dubar, Lippens, Georges
Chabot, Edgard Gevaert.

Oudheidkundig Jaarboek
(3 serie van het Bulletin van den Nederl. Oud-
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heidkundigen Bond) December 1924, is in zijn geheel te lezen. Elizabeth Neurdenburg
schrijft er over de muurschilderingen in het koor van de Martinikerk te Groningen;
Willem van der Pluym geeft eenige opmerkingen betreffende de dateering van
baksteenbouw in C.H. Peters' ‘Oud-Groningen, Stad en Land’; S.A. Waller Zeper
over het Auckamahuis eertijds te Leeuwarden. A.W. Byvanck's bijdrage 1o) over
handschriften uit de werkplaats van Simon Bening, in het Museum
Meermanno-Westreenianum en elders, en 2o) over Utrechtsche miniaturen, is
bijzonder belangwekkend. Verder geeft F. Vermeulen een kort maar zaakrijk artikel
over de in September 11. verbrande kerk te Burg op Schouwen, gebouwd in 1674,
zeer karakteristiek staal van den protestantschen kerkbouw, zooals deze in den loop
der XVIIe eeuw in Holland langzamerhand tot ontwikkeling was gekomen.

Selection.
- Het Novembernummer 1924, bevat bij een drietal reproducties een artikel van
Georges Marlier over den jongen Belgischen expressionist Hubert Malfait, die toch
wel - al tracht zijn inleider het op voorhand tegen te spreken - zeer sterk onder den
invloed van Permeke staat. In hetzelfde nummer bij het laatste portret van den grijzen
maar steeds jongen grootmeester der Belgische kunst, reproducties naar James Ensor's
ontwerpen voor de schermen van zijn ballet La Gamme d'Amour en zijn laatste
schilderij Bestijging van den Golgotha. - In het Decembernummer behandelen L. en
P. Haesaerts het werk van Gustaaf van de Woestijne.

Personalia
Dr. A. Bredius. - 1855-1925.
- Op 18 April 11. vierde dr. Abraham Bredius zijn 70en geboortedag en geen enkele
kunstgeleerde heeft zich daarbij onbetuigd gelaten. Ook de redactie van Onze Kunst
wil te dezer gelegenheid hare hooge vereering voor den zeer geleerden kunsthistoricus
en hare diepe dankbaarheid voor den steeds ijverigen beschermer onzer Nederlandsche
kunst uitspreken.
Anderen hebben herinnerd het vele en kostbare dat dr. Bredius deed, opgesomd
wat zijn prachtig levenswerk uitmaakt. In dag- en weekbladen van de geheele wereld
werd zijn lof gemaakt. Maar wij meenen dat het zijn nut kan hebben in een meer
blijvend tijdschrift als Onze Kunst dit alles bondig vast te zetten.
Gaarne maken we daarbij gebruik van de mooie levensschets welke dr. H.E. van
Gelder in feuilleton-vorm in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (17 April 11.
Avondblad) liet verschijnen, en waarin hij herinnert dat in Januari 1879, ‘de toen
24-jarige Abraham Bredius voor het eerst van zich deed hooren in wijder kring dan
die der Amsterdamsche vrienden, in wier midden de artistiek begaafde, fijngevoelige
en licht-bewogen jonge man, die de beoefening der muziek had verlaten voor die
der kunsthistorie, reeds een welkome verschijning was. En wie thans, nu de naam
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van den zeventigjarige een der bekendste is, op het gebied dat hij een halve eeuw
geleden voor het eerst betrad, dien ouden Spectator-jaargang in handen neemt, die
zal zich verbazen kunnen over het feit, dat reeds in het eerste jaar van zijn openbare
uiting de heele persoonlijkheid van Bredius naar voren komt. Dit eerste artikel is het
verhaal van een tocht met een even enthousiasten vriend - uit Breslau - van Napels
uit ondernomen naar het hooggelegen Gargano in Zuid-Italië... Lezen wij er niet de
bekentenis, dat niets zijn verwachting zóó spande, dat niets op hem zóó sterke
aantrekkingskracht uitoefende, als het speurend gaan ‘ver van den chemin des
moutons?’
Inderdaad dit is wellicht het geheim van de bijzondere waarde van alles wat Bredius
in zijn 50-jarige loopbaan als kunsthistoricus schreef en volbracht; nl. dat hij steeds
geweigerd heeft de langbegane wegen te bewandelen, en dat hij steeds gezocht - en
gevonden! - heeft ver van ‘le chemin des moutons’.
Vanaf zijn eerste ontdekking, die eveneens van 1879 dagteekent, nl. die van den
Hals in het Leerdamsche hofje van Naerssen tot op dezen dag, is zijn onvermoeide
werkzaamheid bekroond geweest met triomfen. En iedere van zijn vele daden
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op het gebied der kunstgeschiedenis draagt dien bijzonderen stempel van zijn feillooze
schoonheidsbegeerte, maar mede van zijn oorspronkelijken, frisch-levenden kijk,
die zijn jongere collega's hem soms nog mogen benijden.
Terecht echter doet dr. H.E. van Gelder opmerken dat de bijzondere plaats die
Bredius inneemt niet alleen te danken is aan de eigenschappen die den voortreffelijken
kunstgeleerde en kunstminnaar gemaakt hebben en versieren. ‘De verklaring ligt
elders. Zij ligt in hetgeen hij, met deze schoone eigenschappen toegerust, gedaan en
tot stand gebracht heeft, direct of indirect; direct door zijn eigen daden, indirect door
den invloed die van hem en van zijn voorbeeld is uitgegaan’.
In 1880, inderdaad, werd Bredius onderdirecteur van het Nederlandsch Museum
voor geschiedenis en kunst, hetgeen hem niet belette in talrijke tijdschriften als de
Nederlandsche Kunstbode van de Stuers en Jan ten Brink, in het Archief voor
Nederlandsche Kunstgeschiedenis van Obreen, in de Spectator, in de Gazette drs
Beaux-Arts en de Zeitschrift für Bildende Kunst, en sinds 1884 in Oud-Holland
waarvan hij na den dood van A.D. de Vries mederedacteur werd, onafgebroken zijn
studies en artikels, beschouwingen, nota's en mededeelingen te publiceeren, en waarin
hij ‘naast de beteekenis der stijlkritische en vergelijkende methode, de groote waarde
van de archivalische onderzoeking als grondslag voor deze aantoonde’.
Maar ondertusschen gaat zijn invloed zich uitstrekken over het beheer der
Hollandsche musea. De eerste catalogus van het Rijksmuseum in 1885 verschenen,
is van zijn hand, en bleef jarenlang de eenige catalogus van dit museum. Het jaar
nadien geeft hij zijn plaatwerk ‘Meisterwerke des Reichsmuseum’ (in het Fransch
vertaald door Emile Michel) uit, en in 1889 wordt Bredius directeur van het Haagsche
Mauritshuis, waardoor hij in 1891 in de mogelijkheid wordt gesteld zijn ‘Meisterwerke
der Kgl. Gemäldegalerie im Haag’ te publiceeren. In 1895 verschijnt van hem en
van zijn leerling en onderdirecteur dr. C. Hofstede de Groot de ‘Catalogue raisonné’
van dit heerlijke museum.
‘In, met en door het Mauritshuis, zegt dr. H.E. van Gelder, is Bredius' roem
gestegen. Die twintig jaren waren ongetwijfeld de rijkste van zijn leven, waarin hij
de volle kracht van zijn werkzamen geest kon geven, ordenend, aanvullend,
critiseerend; reizende en aankoopende voor de verzameling die hij beheerde, voor
andere openbare verzamelingen. voor zijn eigen collectie, die met hare belangrijkste
schatten het Mauritshuis sieren kwam. En inmiddels onverpoosd speurende in de
archieven, publiceerende wat hij vond, anderen verheugende met, op royale wijze
te hunner beschikking gestelde, aanteekeningen over allerlei, dat hij, naast het hemzelf
interesseerende, ontdekte; correspondeerende met talrijke bewonderaars onzer kunst.
In dat tijdperk was hij de gezochte en altijd gul bereid gevonden raadsman, ook
van andere musea en verzamelaars. Telkens ontmoet met zijn naam, waar iets
geschiedt ten bate van Hollands oude kunst, of zou men zijn naam kunnen vinden
als het mogelijk ware achter de schermen te zien. Niet alleen waar het de schilderkunst
betrof, welke zijn grootste liefde had. Bij de redding en het herstel van menig gebouw
kwam hij met geldelijke gaven te hulp; toen de prachtige ramen der Goudsche kerk
moesten worden gerestaureerd, was hij het die het voorbeeld gaf door de geheele
kosten te dragen van het eerste dat aan de beurt kwam. Menig kleiner museum stelde
hij in de gelegenheid om profijt te trekken van zijn ontdekkingen en gelukkige
aankoopen. Verscheidene stukken in het Museum te Dordrecht, in dat te Haarlem,
in het Gemeente-Museum te 's-Gravenhage - om slechts deze te noemen - werden
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door zijn bemiddeling op gunstige voorwaarden verkregen. Achtte hij ergens iets
bijzonder op zijn plaats en ontbraken de middelen dan aarzelde hij niet het te
schenken.
Zijn werkkracht, zijn kennis, door de autopsie op zijn herhaalde zoo vruchtbare
reizen steeds vergroot en levendig gehouden door zorgvuldig in zijn fraai handschrift
gehouden dagboeken, kwamen niet slechts in zijn beheer, zijn adviezen, zijn hulp
tot uiting, maar vrijwel overal, waar de belangen der Nederland-
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sche kunst in het spel waren. Herinneren wij slechts aan zijn aandeel in de belangrijke
groote tentoonstellingen in Den Haag: de Nederlandsche portretten, de
Huygenstentoonstelling, die van het Nederlandsche Zeewezen, dan die beide aan
Rembrandt gewijde, welke zeker heel zijn liefde hadden, die te Amsterdam en die
te Leiden.
Bij zaken uit de praktijk van het museumbeheer, zooals onder meer de verbouw
van het Haarlemsche Oudemannenhuis tot Frans Hals museum, of de restauratie van
belangrijke schilderijen als de Utrechtsche Scorels en de Haarlemsche Halzen, of
ook de verlichting van Rembrandts Nachtwacht, werd uitsluitend of mede Bredius'
advies gevraagd. In de Commissie voor de schilderijen der stad Amsterdam, in de
Rijksmonumenten Commissie, jaren later in de Rijkscommisie van advies voor de
reorganisatie van het Museumwezen, in de Commissie voor de Haagsche Musea
koos men Bredius gaarne; na zijn aftreden als directeur van het Mauritshuis in 1909
bleef hij adviseur.
Het zijn slechts enkele grepen die wij doen uit het bezige leven en de vruchtbare
werkzaamheid van Dr. Bredius - doctor honoris causa in 1888 van Giessen, daarna
van Krakau, ten slotte ook van Amsterdam, ter gelegenheid van de Rembrandtfeesten
- omdat het hier niet de bedoeling kan zijn een levensbericht te geven, maar meer in
een korte schets de ontplooiïng te doen zien van een leven, dat in zoo menig opzicht
rijk en nuttig was voor de kennis en waardeering onzer Nederlandsche kunst en
Nederlandsche kunstinstellingen. Gaan wij deze korte levensschets na, wat het
Nederlandsche volk - en een breede kring van buitenlanders, die bewonderaars zijn
van de Nederlandsche kunst - in meer concreten vorm aan Dr. Bredius te danken
heeft, dan hebben wij de 41 schilderijen te gedenken, die hij aan het Amsterdamsche
Rijksmuseum schonk, meestal van kleinere meesters; er is o.a. het mooie
vrouweportret van Godart Kamper bij, het stilleven van Pieter de Putter, de geestige
stukken van Vinckeboons, de Herberg bij Nantes van Lambert Doemer; aan het
Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst gaf hij een heele serie costuums
van achtiende-eeuwsche en negentiende-eeuwsche heeren en dames, die thans in dat
museum op zoo voortreffelijke wijze een belangrijk onderdeel vormen van de
ingerichte costuum-afdeeling. Het Frans Hals museum dankt hem een schilderij van
den Haarlemmer Jacob de Wit, het Haagsche museum een van den Hagenaar D. van
der Lisse; later volgde een vroeg portret door Israels en het groote stuk: de Satyr bij
den Boer van Jan Steen, dat een der glampunten is van de collectie in het voormalige
Brediushuis. Het fijne, kleine schilderijtje van Steen, de geestige Herderlijke
vermaning, dat in het museum op den Vijverberg hangt, verwierf dat museum door
bemiddeling van Bredius voor een zeer lagen prijs. Op die wijze liet hij zéér vaak
andere musea profiteeren: het Frans Halsmuseum dankt er een vijftal, het museum
te Dordrecht niet minder dan 19 stukken aan, waaronder de mooie Cuyps.
Maar bovenal ging hem natuurlijk het eigen museum, het Mauritshuis; onder de
31 kunstwerken, die tijdens zijn directeurschap werden aangekocht, zijn er van de
mooiste uit het kabinet: de Broeder van Rembrandt, het Puttertje van Fabricius, het
Nachtgezicht van A. van der Neer, het Strandgezicht van Simon de Vlieger, het
Mansportret van Memlinc, welke zeker tot de gelukkigste aankoopen gerekend
kunnen worden ooit door een museum-directeur gedaan. Onder de legaten, die onder
zijn beheer en door zijn toedoen het kabinet ten goede kwamen, was dat van den
heer des Tombe, waartoe o.a. het thans wereldberoemde meisjeskopje van Vermeer
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behoorde, was ook dat van Dr. Blom Coster, dat stukken van Berckheide, C. de Vos,
G. Flinck bracht. Tal van bruikleenen vertoefden op zijn aandrang korter of langer
in het Muzeum en in dit opzicht ging hijzelf voor, door de belangrijkste stukken, die
hij voor zijn eigen verzameling verwierf, dadelijk in het museum te plaatsen.
Behoudens enkele zijn zij er sedert steeds gebleven en zoo geworden tot bijzondere
aantrekkelijkheden van het Mauritshuis.
Zeven Rembrandts, waaronder des schilders Moeder en Vader, en die prachtige
trits: Homerus, de Negers, Saul en
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David: Jan Steens Rondedans, Boerenkermis. Dronken vrouw; Van Goyens
Riviergezicht. Salomon Ruysdaels Veerschuit, Abram van Beyerens Stilleven; het
Stilleven van Chardin... de trouwe bezoeker van het Mauritshuis zal niet aarzelen er
nog meer te noemen. Vermeers Allegorie op het Geloof verhuisde naar het Museum
Boymans, enkele andere werden teruggebracht in de eigen verzameling, die in 1922
bij den aankoop door de gemeente Den Haag van Dr. Bredius' aan zoo vele
kunstliefhebbers bekende woning, levenslang aan de Gemeente in bruikleen werd
afgestaan, met al de fraaie meubels, het porselein, het zilver en kristal, die het huis
versierden. Daar vindt men dus thans nog weer ruim een honderdtal kunstwerken,
waaronder Rembrandts indrukwekkende Christuskop. diens Oprichting van het kruis
en verscheidene teekeningen; behalve de reeds genoemde groote Steen, nog de
geestige Rederijkers en drie andere; drie Van der Neers, waaronder het prachtige
Wintergezicht met de kolvers op het ijs, de mooie Ostade, met het fijne zelfportret
van den meester, de oude vrouw van Thomas de Kevser. de indrukwekkende Avond
van Cuyp, het wondere landschap van Hercules Seghers, noem ik slechts uit de lange
rij, die blijkbaar nog niet is afgesloten, want ook na 1922 werden er enkele stukken
aan toegevoegd: binnenkort zal men er de nieuwste aanwinst: een geestig geschilderd
Bacchus-feest van den Rembrandt-leerling Ph. de Koninck kunnen bewonderen.
Gul gevende en het genot der schoonheid onbekrompen brengend binnen het bereik
van velen, dat is de karaktertrek, voor welken wij Dr. Bredius wel het meest dankbaar
moeten zijn’.
De zoo vruchtbare werkzaamheid van Bredius hier door dr. H.E. van Gelder in
hare groote lijnen geschetst, bepaalt zich echter niet bij deze bestendige zorg voor
de verrijking der Nederlandsche Musea. Het album dat zijn vrienden hem ter
gelegenheid van zijn 70n verjaardag hebben aangeboden (en waarop wij hopen terug
te komen) bevat een Bredius-bibliografie van meer dan 500 nummers. Daarin neemt
zijn standaarwerk, de 7 bundels Künstlerinventare, ontzaglijk archivalisch materiaal
voor de geschiedenis der oud-Hollandsche kunst, een vooraanstaande plaats in. En
dat Bredius' werkkracht nog geen oogenblik verflauwde, schijnt wel te worden
bewezen door de aankondiging van zijn prachtwerk over Jan Steen, dat eerstdaags
moet verschijnen.
Gaarne herinneren wij hierbij met bijzondere dankbaarheid dat ook Onze Kunst
zich steeds in de warme belangstelling en daadwerkelijken steun van dr. Bredius
mocht verheugen, en de artikels die hij aan ons tijdschrift afstond behooren tot de
degelijkste die hier werden gepubliceerd. Bij de vele blijken van bewondering en
vriendschap die hem vast van uit alle hoeken der beschaafde wereld zijn toegekomen,
voegen wij gaarne onzen vurigen wensch dat de nog steedkloeke en jong van hart
en geest gebleven geleerde, ofschoon nu ver van zijn vaderland en van zijn geliefde
kunstverzamelingen verblijvend, nog gedurende vele jaren den moed en de kracht
moge vinden om zijn werk voort te zetten.

Baron Thomas Vinçotte (8 Jan. 1850 - 24 Maart 1925).
Baron Thomas Vinçotte is, om zoo te zeggen eensklaps, overleden te Brussel op 24
Maart ll. Wij drukken hierbij over het necrologisch artikel dat onze medewerkster,
Mej. Marguerite Devigne, liet verschijnen in L'Horizon:
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‘Thomas Vinçotte is dezen nacht gestorven, zacht, vredig, zonder lijden. Het scheen
alsof hij insliep, zooals men inslaapt na een langen dag werken. En inderdaad, zijn
dag liep ten einde, want zijn voornaamste werk was voltooid.
Sinds lang eischte zijn gezondheidstoestand groote voorzorgen, en hij was er om
bezorgd, omdat hij leven wilde ten einde de volle maat van zijn kunnen te geven.
Deze gepassioneerde, die misschien te veel zijn eigen vurigheid en de heftigheid van
zijn geestdrift bestreed, vreezende het juiste besef der waarheid te verliezen, droeg,
zonder er door verminderd te zijn, de benaming van officieel beeldhouwer. Hij was
het in feite en de voorname datums van zijn loopbaan kunnen worden bepaald door
koningsportretten,
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waarvan het standbeeld dat hij pas voltooide het meest majestatische was.

THOMAS VINCOTTE. (1919).

Om dit standbeeld heeft hij zijn laatste pogingen en al zijn kracht samengevat.
Heldhaftig, bekampend de kwaal die hem verstikte, werkte hij zonder ophouden.
beseffend wellicht dat de tijd hem strikt was afgemeten. Hij wist en wilde ook dat
het zijn laatste werk zou zijn. Na dit, zou niets meer nog zijn atelier verlaten. Hij zelf
zegde het. toen hij voor de eerste maal het groot model van zijn monument toonde:
‘Dit is mijn laatste werk; ik moet lang genoeg leven om het te voltooien’. Den dag
dat zijn werk ten einde was, vermits zijn inspanning toen geen reden van bestaan
meer had, heeft hij zich niet meer verdedigd en de kwaal triomfeerde. Het was een
ontroerend en glorieus einde voor dezen grooten kunstwerkman, die zijn taak tot het
einde wist vol te houden door de kracht van zijn vurigen wil. Die wilskracht had hij
geoefend ginds zijn jeugd, sinds het oogenblik waarop hij, bevend maar vast besloten,
de vaderlijke strengheid trotseerde en zijn verlangen te kennen gaf om kunstenaar
te worden. Hij heeft ze verder gevormd terwijl hij zijn eigen waarde en zijn eigen
mogelijkheden leerde kennen. Zij is een der karakteristieken van zijn moreele
physionomie, tezamen met zijn fierheid en zijn onkrookbaar geweten. Deze
hoedanigheden zijn zoo zeldzaam als zij moeilijk te beoefenen zijn. Gevoegd bij zijn
onloochenbaar meesterschap, bezorgden zij hem een aantal afgunstigen en zelfs
vijanden. Soms sprak
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hij daarover met een schrikwekkende scherpte, andermaal met een glimlachende en
losse goedaardigheid. Men vreesde hem eenigszins, en dit amuzeerde hem. Bovendien
was hij zeer onafhankelijk en van zijn antipathieën zoowel als van zijn sympathieën
gaf hij blijk met een kalme zekerheid. Den naam van vriend gebruikte hij niet kwistig
en het woord behield voor hem al zijn kostbare en beperkte beteekenis. Dit heeft niet
belet dat talrijke artisten vereenigd waren aan het banket dat hem werd aangeboden
na de voltooiing van het Congomonument. Zijn antwoord op de toespraken te zijner
eere was eenvoudig, zedig en zeer ontroerend. Hij die zich zelden gaf, behalve dan
aan eenige vertrouwden, bracht dien dag met eenige trage zinnen, voor jongere
meesters die hem ontroerd aanhoorden, zijn hulde aan de kunst, aan het ideaal, aan
de schoonheid.
't Was als het testament van een gansch tijdperk en die getuigenis was
indrukwekkend grootsch. Alle aanwezigen wisten dat Vinçotte het recht had te
spreken in naam zijner gansche generatie; allen wisten dat zijn kunstenaarsloopbaan
zuiver was gebleven van zwakheden of toegevingen. Streng voor anderen, was hij
nog strenger voor zich zelf. Portretist van eerste gehalte, heeft hij meesterstukken
geschapen waarvan de psychologische kracht reikt boven het mondaine uitzicht.
Zenuwachtig en sierlijk, is zijn kunst ook degelijk; niets is er oppervlakkig. Zij is
diep, bedachtzaam, gedrongen, een mengsel van fierheid en gevoel, van kracht en
synthese. Zij wijst in onze school aan Vinçotte een eereplaats aan naast Meunier,
Paul de Vigne, Jef Lambeaux, Juliaan Dillens, van der Stappen. Zijn werk, waarin
hoedanigheden van harmonie, juistheid, evenwicht overheerschen, gaat van nu af
zijn ware beteekenis bekomen. Men zal het beter gaan begrijpen omdat het niet langer
meer zal komen te staan tegenover de kunst van dezen dag en dat het blijven zal in
de atmosfeer van zijnen tijd. Het is groot en verscheiden, en evenver van het
gemakkelijke als van het vulgaire. Men zal beseffen dat het een onzer glories uitmaakt
en men zal het, meer dan tot nu toe het geval was, recht laten wedervaren. Zonder
twijfel is in de productie van iederen artist het welslagen niet steeds van gelijke
waarde. Bij Vinçotte waren in ieder geval de wil en de kracht steeds voortdurend
gespitst op een steeds grootere volkomenheid.
Zijn werk zal blijven. En degenen die door zijn vriendschap mochten worden
vereerd, zullen ook het aandenken bewaren van zijn schoone cultuur, van zijn geestige
en fijne conversatie, van zijn humor, van zijn juiste en vinnige gedachte. Hij was een
der meest ontwikkelde kunstenaars van onzen tijd, en niets van al hetgeen den geest
verheft bleef hem vreemd. Zijn ingeboren adel werd daardoor grooter, zijn
hoogstaande eerlijkheid werd erdoor bevestigd. Met hem, met Claus, Verhaeren en
Verlant, die de vriend was van deze drie, verdwijnt een generatie. Zij bezat
verhevenheid en karakter.
Op den dag der inhuldiging van zijn ruiterstandbeeld van Leopold II, zal men beter
de beteekenis van een meester als Vinçotte in onze school gaan begrijpen. Maar waar
zal men dit beeld plaatsen, dat de bekroning is van een gansche kunstenaarsloopbaan?
Ons schijnt daaromtrent geen twijfel mogelijk. Vinçotte vroeg de Troonplaats: men
heeft daartegen een campagne gevoerd. Nochtans is zijn beeld voor deze plaats
opgevat, en nu dat de doode Meester ze zelf vraagt, zal men ze hem nog durven
weigeren?
Woensdag, 25 Maart.
MARGUERITE DEVIGNE.
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Varia
Arnout van Nijmegen.
Ter gelegenheid zijner ontvangst in de ‘Académie de Rouen’ heeft de hr. Jean Lafond,
in zijn toespraak tot dit aloud genootschap, de aandacht getrokken op Arnout van
Nijmegen, Nederlandsch kunstenaar die in de XVIe eeuw langen tijd in Normandië
verbleef.
De hr. Jean Lafond die, met zijn broer André, het ‘Journal de Rouen’ bestuurt, is
doctor in de letteren en schrijver van een studie over Les livres d'heures normands.
Maar de hr. Emile Mâle, wiens leerling hij is, dreef hem tot de studie
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van het gebrande glas en de thesis, die de hr. Lafond voordroeg, was gewijd aan
Engrand le Prince, van Beauvais, maker van den beroemden Boom van Jessé (1518)
en van andere glasramen in de kerk van St. Stefaan en in de St. Pieters-kathedraal.
Reeds in 1823 had de schilder Eustache-Hyacinthe Langlois te Rouen dit
onderzoeksveld voor de oudheidkunde geopend door een mededeeling aan de ‘Société
libre d'Emulation’, die later zijn Essai historique et descriptif sur la Peinture sur
verre... (Rouen 1832) is geworden.
Het spoor drukkend van dezen voorganger, gevoelde de hr. Lafond de gewettigde
wetenschappelijke bezwaren, vereenigde een vergelijkende documentatie en
publiceerde zijn Vitrerie de la Cathédrale de Rouen.
Gepassioneerd jager van glasramen, zooals hij zichzelf noemt, heeft de hr. Lafond
sinds zijn jeugd, en gedurende vijftien jaar, al de kerken van Normandië onderzocht
en tusschen de rezultaten die hij ervan meebracht, is er een dat hij aan de ‘Académie
de Rouen’ meedeelde, en dat ons aanbelangt, nl. deze vaststelling dat Arnout van
Nijmegen de maker zou zijn van verschillende glasramen in de kerken van St. Romain,
St. Ouen en St. Godard, alsmede van het Museum van Oudheden der Seine-Inférieure
te Rouen; der abdijkerk van Fécamp; van de O.-L.-Vrouwekerk van Louviers, der
collegiale kerken van St. Lé en van Conches; van de kerk van Grand-Andely, en ook
van de kathedraal van Doornik.
Identificeert de hr. Lafond Arnout van Nijmegen met den glasschilder Arnoult de
la Pointe, van wien men wist dat hij gewerkt heeft voor de kerk van St. Ouen te
Rouen, maar dien men voor een Franschen meester hield?
Ik voorvoel in Arnout van Nijmegen een van die ingewikkelde en raadselachtige
kunstenaars in den aard van Dirick Vellert en dezen overigens zeer nabij staande, en
ik voorzie voor den hr. Lafond het herstellen van een mooie reis tusschen Antwerpen
en Fontainebleau. Ik ben vooral benieuwd te vernemen of van de glasramen van
Conches, de hr. Lafond er in geslaagd is aan Arnout van Nijmegen toe te wijzen de
Mantegna-achtige Optocht der Deugden en der vrije Kunsten, welke een glasraam
versiert in de zijbeuk achter den preekstoel. Het is wel opmerkelijk dat, voortgaande
op de toewijzing van Aldegrever van de suite der Geschiedenis van Sainte-Foy die
de absis versiert, de Fransche archeologen steeds een ‘germaansch’ accent hebben
gevonden in het geheele glaswerk, chronologisch overigens zeer verschillend, van
deze collegiale kerk. Dit accent zullen we hooren te Utrecht en te Gouda.
Met ongeduld wachten wij op de uitgave van het bulletijn der ‘Académie’ van
Rouen, maar van nu af, voortgaande op enkele nota's verschenen in de Fransche
bladen, meent Onze Kunst het noodig de aandacht in te roepen op deze inlichting die
de Nederlandsche kunstgeschiedenis verrijkt.
EDM. DE BR.
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X. MELLERY: Zelfportret (gewasschen teekening).
(Museum van Brussel).
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Xavier Mellery
VOOR de meesterwerken moeten wij dezelfde houding aannemen als vóor de vorsten
en eerbiedig wachten totdat ze tot ons spreken.’ Aldus Schopenhauer, die ten volle
besef had van de waarde, welke wij aan de verheven scheppingen der kunst moeten
hechten.
Een meesterwerk beteekent inderdaad heel het gedachtenleven van een artist, soms
de uitkomst van een werk van een heel leven, dat opgeofferd was aan het bereiken
van een ideaal, en vaak niets anders kende dan zoeken, betrachting, teleurstelling en
miskenning. Het genie drukte zich uit in een schilderij, in een beeldhouwwerk en
het zou wel aanmatigend van onzentwege zijn, zoo we moesten beweren, dat wij,
terloops, met een enkelen oogopslag, de beteekenis van een werk kunnen vatten en
het volledig begrijpen.
Maar er zijn veel meesterwerken, die van ons geen wachten eischen. Integendeel
schijnt het dat ze ons tegemoet komen gesneld, dat ze ons vriendelijk bejegenen, en
ons voorkomen met hun glimlach, met heel de bekoorlijkheid van de schoonheid,
die zij bieden. Zij zijn als de schittering, het licht, de jeugdige en prachtige ontsluiting
van het leven. Het beeld der dingen en der wezens, dat zij ons aanbrengen, wordt als
het ware weerkaatst door een tooverspiegel, waarin we alles feestelijk zouden verlicht
zien te midden van een gelukkige atmosfeer. Zij werken dadelijk op ons in, net als
een zonnestraal, een bekorende muziek, een hartelijke en warme welkomsgroet.
De woorden van Schopenhauer doelen op werken van een ander karakter, welke
niet zoo onmiddellijk tot ons spreken. Er schuilt iets in hen van het verre, het
geheimzinnige. Hoe klaarblijkelijk hun schoonheid ook is, toch is zij gehuld in een
sluier van duisterheid en mysterie; wij ondervinden ze als een onopgeloste vraag,
ofwel onder den vorm van een stille overpeinzing, aan dewelke wij niet zouden
kunnen deelnemen buiten onze eigen beschouwing en onze eigen stilte. Zoo eischt
het werk van Mellery, ten minste een deel, en wel het wezenlijkste van zijn werk,
van ons die welwillende aandacht en inschikkelijkheid.
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Het grootste aantal van onze artisten hebben de expressie van hun persoonlijkheid
gevonden minder door overweging dan wel uit instinkt. Over 't algemeen werken zij
spontaan, en worden ze meer door de stof geprikkeld dan door den geest. Nochtans
zijn er enkele, en Mellery behoort tot diegenen, welke een zeer verschillende
mentaliteit vertoonen. Zij kunnen er niet toe besluiten om in hun werk in zekeren
zin passief te blijven en gedwee de elementen er van te zoeken in de min of meer
vage impulsies van hun onder-bewustzijn. Zij kunnen niet aannemen dat kunst alleen
een soort solitairspel zou zijn, vol wisselvalligheden, of het resultaat van een even
wisselvallige improvisatie. Naar hun overtuiging, is kunst een hoogere levensvorm
en bijgevolg is zij voor hen ideaal, philosophie en godsdienst. Zij erkennen niet, dat
zij enkel zou bestaan om ons te bekoren door het overwicht van de stoffelijke wereld;
zij willen dat zij eveneens onze aandacht richt op de geestelijke schoonheid van deze
wereld. En zij beweren de gaven, waarmee ze geboren werden, met beleid te willen
aanwenden en, door een zeker toezicht over hun aanwending te houden, ze te doen
groeien tot instrumenten, wier volmaaktheid steeds grooter wordt.
De uitoefening van den wonderbaren aanleg, welke Mellery bezat, en dien hij
zonder oponthoud sedert zijn jonge jaren steeds had verfijnd, was gansch door de
idee beheerscht. Een zuiver theoretische neiging en een vooringenomenheid voor
het metaphysische leefden steeds in hem en leidden hem er toe van den beginne af,
vorm te geven aan zeker esthetische gedachten, die hij in zich droeg. Men zou dus
kunnen zeggen, dat heel zijn loopbaan een lange overpeinzing over kunst was en
zijn heel werk een lange overpeinzing over het leven.
Aan die beschouwing over kunst, over de principes waaraan zij moet gehoorzamen,
over haar doel en haar middelen, gaf hij meermaals een litterairen vorm in een stijl,
die eigen is aan de schilders, en die, om de waarheid te zeggen, meer om de expressie
geeft dan om de sierlijkheid. Al zijn geschriften werden niet uitgegeven, maar we
kunnen de voornaamste trekken van zijn gedachtesfeer, en de gewichligste
opvattingen, welke zijn werk hebben beïnvloed, terugvinden in de artikels en brieven,
welke op verschillende tijdstippen door kunsttijdschriften werden opgenomen, zooals
bijv. in l'Art Moderne, dat destijds bestuurd werd door zijn vrienden Edmond Picard
en Octave Maus.
Mellery was een stil, nadenkend en vroom mensch. Hij beschouwde het heelal met
een gevoel van liefde, van diepe menschelijkheid. Hij wou niet gelooven, dat het een
toevallige combinatie zou zijn, die te wijten is aan het blinde toeval. Integendeel, in
zijn oogen, lag in alles een verborgen orde,
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een geheimzinnige harmonie. Hij zag er in een werk van den geest, die het had
geschapen, georganiseerd en vervuld. En volgens hem moet kunst met dien geest
trachten in aanraking te komen: haar roeping is het. dezen geest zichtbaar te maken.
Een edele, maar gevaarvolle roeping dus, die van hen, welke ze op zich nemen, een
heilige opoffering vereischt, en hun alle fantasie, elke gril en elke zuiver persoonlijke
uiting verbiedt. In al de helderheid van hun werkelijkheid dus hoeven de dingen zich
voor hen te veropenbaren, tegelijk met heel het mysterie van hun virtueele beteekenis.
Het uiterlijke leven is slechts de oppervlakte onder dewelke het innerlijk leven kiemt
en zich ontwikkelt. ‘Zelfs een figuur, een hoekje, schreef Mellery in 1888 in l'Art
Moderne, verbergen iets van het oneindige Moesten we ze stapvoets volgen bij de
uitwerking van een schilderij, dan zouden we de modellen op ons doek zich zien
uitdrukken, zien grooter worden, zich welsprekend zien bevestigen. In de natuur is
niets onbeduidend, en dit zoo sprekend hoekje zal ons wellicht meer ontroeren dan
het mooiste heldenfeit uit de geschiedenis’. En verder: ‘De taak van een kunstwerk
bestaat daarin, dat het een onderwerp met dezelfde eenheid kan omvatten, als diegene
welke de plant en de boom vertoonen, die met hun tallooze takken en bladeren, een
zoo volmaakt geheel vormen, dat we er geen enkele twijg, zelfs geen enkel blad
zouden kunnen van afnemen, zonder de algemeene harmonie te storen.’
Zooals hij dus de wereld beschouwde, bestond deze uit stof en geest, - niet
gescheiden, doch innig vermengd en samen zichtbaar voor de helderzienden. De
kunst, die hij voorsprak, moest dus tegelijk ontleding en synthesis zijn. Nochtans
scheen hem langs dien weg de volmaak heid zoo moeilijk te bereiken, dat hij er toe
kwam te zeggen, dat wij misschien, ‘op het einde der wereld zullen zien, dat die taal
- kunst dus - slechts aan God toebehoort.’ Daardoor is het uit te leggen, dat hij door
zijn hooge opvatting van de rol en de verantwoordelijkheid van den artist, steeds zoo
traag en aarzelend was, en weinig lust had om een werk uit zijn handen te laten gaan,
waarover hij nooit voldaan was, hoe lang hij er ook mocht aan gewerkt hebben. Toen
in 1909, Kunst van Heden te Antwerpen, een tentoonstelling te zijner eere inrichtte,
liet hij in den catalogus een nota verschijnen, die aldus was opgesteld: ‘Deze
verschillende werken maken deel uit van een eerste afdeeling in de studie van mijn
artistiek ideaal, de Ziel der Dingen en de Moderne Synthesis, die er als het ware het
gevolg van is. Ik hoop een duidelijker beeld van dit ideaal te kunnen geven in de
tweede periode van de studie, die mij sedert enkele jaren bezighoudt en nu haar einde
nabij is.’ Bewonderenswaardige en zeldzame nederigheid! Hij heeft den vollen rijpen
leeftijd bereikt; het werk dat hij voortge-
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bracht heeft, verleent hem een allereerste plaats; hij zou dus het recht hebben er
behagen in te scheppen of zooals zoovele anderen, het te willen verheffen tot
voorbeeld. Maar hij bezat een superioriteit, nl. diegene welke van den artist, welke
dien naam waardig is, een onrustig en gekweld mensch maakt, iemand die voortdurend
misnoegd is, steeds ontgoocheld, wanneer hij bij de beschouwing van zijn werk, dat
hij juist heeft geëindigd, het in zijn geheugen tracht terug te vinden, zooals hij het
had opgevat. Een tiental jaren vroeger had hij vóor een andere tentoonstelling, een
brief naar de critici gezonden, waarvan de nederigheid beslist buitensporig en dwaas
zal genoemd worden door die jongeren, die hun weg gaan, in den roes van de
onbeschaamde zekerheid hunner providentieele voorbestemming. ‘Indien mijn
opvatting van kunst eerst in strijd is met de uwe, dan verzoek ik u te wachten vooraleer
te oordeelen, en mijn werk nogmaals te komen zien. Ik heb er te veel van mijn ziel
en van mijn smarten ingelegd om niet te gelooven, dat ik uwe belangstelling kan
gaande maken, wanneer gij mij den noodigen tijd daartoe wel wilt verleenen.’
We mogen wel die gewetensbezwaren van Mellery evenals zijn meermaals
smartelijken angst voor de volmaaktheid bewonderen, maar toch is het ons toegelaten
onze spijt over de gevolgen daarvan uit te drukken, evenals de betreurde Verlant het
constateerde in de ontroerende redevoering, die hij uitsprak op het graf van den
grooten artist: zij beletten hem namelijk de onderneming van een monumentaal
versieringswerk te aanvaarden, waartoe hem vijf en twintig jaar vroeger de
gelegenheid was geboden.
Zooals men ziet hield de meester er dus een kunstphilosofie op na, die geheel
idealistisch was en zich wel een beetje vergenoegde met een zekere duisternis, want
het is eigen aan alle philosofische stelsels dat ze een deel van hun fascinatie ontleenen
aan de eerbiedwaardige duisternis, waarmee ze zich tooien. Wat er ook van weze,
nooit ontaardde deze neiging tot dogmatisch redeneeren. Daar het ideaal dat hij
trachtte in theorie om te zetten, meer op gevoel steunde dan op redeneering, zoo bleef
zijn sensibiliteit toch steeds vatbaar voor de machtige indrukken van het leven en
van de natuur.
Zonderlinge persoonlijkheid in een school, waar de impulsieven de bovenhand
hebben. Hij zoekt zijn wegen op afgelegen paden, aan den kant van den grooten weg.
Heel zijn generatie bijna is realistisch geweest en meer nog, die welke hem gevolgd
hebben. Hij ook was het in zekeren zin, en dan nog wel met een zeldzame kracht,
maar we mogen zeggen dat voor hem het realisme slechts een vertrekpunt was en
de stevige basis van een kunst, wier doel in de eerste plaats van geestelijken aard
was.
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X. MELLERY: De Breidster (Avond, lampeffect; gewasschen potloodtekening).
(Verz. M.J. Dillen, Brussel).
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X. MELLERY: De Kast.
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X. MELLERY: Vrouwportret. (Avond, lampeffect; akwarel).
(Museum van Brussel).
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X. MELLERY: Begijn (potloodteekening).
(Verz. M.J. Dillen, Brussel).
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Het uiterlijk van den artist was wel in overeenstemming met dit van zijn kunst; hij
was een krachtige en blonde Vlaming, met droomerige expressie: kalm aangezicht,
vooruitspringende jukbeenderen, waarboven bleeke blauwe oogen, dicpstaand en
met een onvasten blik. Hij sprak traag, met weinig bewegingen... Over zijn geheel
een uitzicht van kracht en overpeinzing, met een zweem van koppigheid. Vooral op
het einde van zijn leven, bemerkte men bij hem een zekere onbepaalbare bedektheid,
waardoor hij soms slechts half aanwezig scheen voor wat er rondom hem gebeurde.
Wanneer hij sprak, was het alsof hij enkel tot zichzelf sprak, dat hij lucht gaf aan de
gedachten, aandoeningen en herinneringen, die hij in zijn lange uren van eenzaamheid
had vergaard. Want de eenzaamheid stelde hij zeer op prijs, zooals overigens al
diegenen die een intens innerlijk leven kennen en weinig lust gevoelen om zich in
de maatschappij te bewegen, uit vrees er slechts de stoornis van hun geest te vinden,
om dan net als de monnik van de Imitatio, met een gekwetst geweten terug te keeren
tot hun afzondering.
Heel zijn leven bracht hij door in het verre voorgeborchte Laeken. Hij bewoonde
er een huis, dat gebouwd was op de plaats waar vroeger het ouderlijke huis gestaan
had. waar hij in 1845 geboren was en waar hij zijn ouders had zien sterven. Het was
een stille kluis, in een afgelegen straat, waar aan eene zijde de bochtige muren en
het hooge gebladerte van het koninklijk park zichtbaar waren. ‘Daar leefde hij, zegt
Eekhoud in zijn prachtige studie over Mellery, als een echt kluizenaar’; en Lemonnier
voegt er bij, dat ‘hij geen driemaal op een jaar zijn voorstad verliet’.
En de loomheid van den ouderdom zonderde hem nog meer af. Als een late
overlevende uit een roemrijke generatie van artisten, van af die welke met hem het
atelier van Portaels bezochten, Verdyen, Agneessens, Verheyden; van af diegenen,
- Artan, Rops, Smits - welke in 1868 de Société des Beaux-Arts stichtten om den
Cercle de l'Observatoire, die toen het vluchtoord was van de klassieke en romantische
traditie, den loef af te steken, tot de levensvrienden Constantin Meunier, Charles
Van der Stappen en Camille Lemonnier - de een na den ander gestorven - scheen het
hem dat hij zich vervreemd en indringerig gevoelde in een midden, waartoe hij niet
langer behoorde, en dat zelfs, naar hij beweerde, hem vijandig gestemd was. Toen
ondervond hij met een zekere bitterheid, dat hij ondanks zijn sympathie voor de
jongeren en ten spijte van het genoegen, dat hij er in schepte hun pogingen te steunen,
er toch geen affiniteiten tusschen hen en hemzelf bestonden en dat ze elkaar zelfs
niet begrepen, wanneer ze over dezelfde kunst spraken, Voor hem was kunst een
kwestie van majesteit en van geloof gebleven; het voorwerp van een eeredienst, die
zijn eigen gebruiken had en waarin men slechts langzaam ingewijd werd. Hij kon
niet be-
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grijpen, dat de tijd van die vrome gevoelens, van die nederige en oprechte leerjaren,
heen is. Onze apostels van het onbewuste, onze improvisators, onze moderne fa
presto, schrikten dezen nadenkenden mensch af; zijn stoere en overlegde kunst, welke
naar diepte zocht, was heelemaal van haar stuk gebracht door de kunst van het heden,
die heel oppervlakkig wil zijn, gericht naar een oogenblikkelijke notatie van het
leven, en die er op uit is als het ware in de vlucht haar schitterende en koortsachtige
beweeglijkheid, en haar vluchtige en ingewikkelde uitingen weer te geven... Maar,
hoe Mellery er ook moge over gedacht hebben, nooit verminderde de eerbied en de
bewondering voor zijn persoon en zijn werk.
Wanneer de jaren heengevlogen waren en zijn vrijwillige vereenzaming erger
geworden was tengevolge van een grooter leegte die rond hem was ontstaan, voelde
hij wel scherper op sommige oogenblikken, de spijt, die hij op zekeren dag in de
Ligue Artistique bekende, nooit een bemind werkkameraad, zoon, broeder of leerling,
te hebben gehad, die hem hulp en prikkel zouden zijn geweest. En we mogen wel
veronderstellen, dat het dezelfde spijt was, die hem samen met een levendigen indruk
bijbleef na een bezoek aan het atelier van Puvis de Chavannes, waar hij den ouden
meester omringd zag door jonge artisten, die diens woord met aandacht volgden. Hij
was, zoo schreef hij, als Plato te midden van zijn leerlingen - en terwijl ik mij
omwendde, zei ik tot mezelf: ‘Wat een gelukkig mensch - wat een gelukkige
grijsaard!’
Zijn natuurlijke drang naar orde, naar de geestelijke tucht; de beschouwende
neigingen, die hem op zekere oogenblikken aan een alchimist deden gelijken, of aan
een soort esthetisch overpeinzer, werden zonder twijfel nog versterkt door zijn eerste
opvoeding, door de stevige beroepsvorming, die hij in het atelier van Portaels en op
de Academie van Schoone Kunsten te Brussel ontving, en waar hij den een na den
anderen alle prijzen verwierf en eindelijk in 1870 den prijs van Rome.
In Italië ging zijn voorliefde vooral naar de Venitiaansche school. De glansrijkheid
en de zwierigheid van hun werk, hun realisme dat overal zelfstandigheid verleent
aan de inspiraties, van die machtige coloristen, boeiden bovenal den jongen Vlaming.
Dat wil niet zeggen, dat de meesterwerken van de klassieke Renaissance, te Rome
en te Florencië, niet een sterken invloed op hem uitoefenden, want de studie van de
talrijke gebouwen, waar de Italiaansche meesters zoo eng de beeldhouwkunst en de
schilderkunst met de bouwkunst hebben vereenigd tot triomfantelijke
schoonheidsproducten, droeg zeker het hare bij om in hem het verlangen - dat de
kwelling van zijn heele loopbaan zou worden - naar decoratieve en monumentale
scheppingen aan te wakkeren.
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Te Venetië voerde hij de merkwaardige copie uit, nu in het Museum van het Jubelpark,
van een deel der Legende van de H. Ursula, van Carpaccio, evenals de schetsen, die
later moesten dienen tot de voorbereiding van zijn suggestieve, sombere en vergulde
visioenen van de S. Marcuskerk. Zijn zending uit Rome, een groot doek dat de Moeder
der Gracchen voorstelt, kende een gunstig onthaal in het Salon van 1875. Lemonnier
wees op zekere ‘trekken van verrassende realiteit’ en op de kracht, die ‘een diepe
studie van het Romeinsche volkstype bewijst.’ Het was natuurlijk een schoolsch
werk, maar het toonde de meesterschap welke Mellery toen reeds bezat.
Hij was nog slechts aan zijn begin, en gedurende enkelen tijd, zal hij nog zoeken,
aarzelen, tasten naar zijn eigen wegen. Tot die periode van aarzeling en proeven
behooren werken als Een publieke veiling in de XIVe eeuw en de Afschaffing van het
octrooi (1880), die wel uitmuntende schilderijen zijn, maar het genre van Leys of
Charles Degroux zeker niet vernieuwen. Een verblijf rond dien tijd op het eiland
Marken oefende op hem een beslissenden invloed uit, en bewerkte een gunstige
oplossing van de artistieke puberteitscrisis, die hij toen doorworstelde. Eerst werd
hij tot dit kleine Hollandsche eiland aangetrokken om een werk van Charles De
Coster te illustreeren, maar hij voelde er zich weerhouden en keerde er later
waarschijnlijk terug om de bekoring van de stilte, de kalme en zachte vreedzaamheid,
van het eer gedachte dan wel geleefde leven, dat hij te midden van dit kleine
aartsvaderlijke wereldje van visschers en boeren had gekend...
Dat waren gelukkige dagen, wellicht de gelukkigste die hem ooit te beurt vielen.
Zijn leer- en reisjaren waren pas achter den rug; de herinnering aan zijn zwervend
leven dat hem, in Duitschland en in Italië, tegenover zoovele onbekende uitzichten
van de wereld had gesteld en hem zooveel grootsche of bekoorlijke werken had
leeren kennen, was nog levendig. Hij was in zijn land teruggekeerd, vol geestdrift,
werklust, en vervuld met eerzuchtige en vage verwachtingen, om er spoedig echter
de ontgoocheling der onverschilligheid te kennen en vooral den angst van den
beginneling, die moest worstelen tusschen den drang van zijn eigen temperament,
de ontzagwekkende voorbeelden der oudere meesters en de vereischten van de
esthetische principes, die toen opgeld deden...
En we kunnen ons best voorstellen, dat die geestesverwarring, die angst voor het
te scheppen werk, waarin hij steeds verkeerde, van zelf verdwenen te Marken, want
het schouwspel, dat hij daar te bewonderen kreeg, de onverstoorbare en kalme gang
der uren en een bestaan, dat enkel traditie en kalmte vertoonde zoowel voor de
menschen als voor de dingen, waren wel van aard om de materialisatie van zijn ideaal
voor te stellen, evenals het
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X. MELLERY: Begrafenis op Marken (gewasschen teekening).
(Verz. M.J. Dillen, Brussel
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beeld zelf van die beschouwende kunst, die hij onbewust in zich groeien deed.
Het was een prachtig toevluchtsoord, ver van het moderne leven verwijderd, waar
hij veilig beschut was voor dit brutale, rustelooze, koortsachtige leven, dat heelemaal
gedreven wordt door harteloozen wedijver en aan wiens aanraking hij als hardnekkig
droomer steeds trachtte te ontsnappen. Op dit eiland, met zijn nette en frissche
woningen en versierde gevels; met zijn binnenhuizen, waar de blinkende meubels
en de porseleinen borden als het ware een puriteinschen glans verspreiden; met zijn
bewoners met hun zwaren gang en hun zware kleederen, die nog steeds het
voorvaderlijke snit hebben, waar tot de kinderen zelfs, de meisjes met roode
opgeblazen wangen, als kleine ernstige en naieve menschjes spelen of dansen, zonder
kreten of bewegingen, op het groene gras dat bezaaid is met madeliefjes; in dit
verlaten hoekje dus, sprak alles tot hem van een latent en diep leven, van een stille
duurzaamheid, in tegenstelling met de oppervlakkige en vluchtige wereld waarin wij
leven. En talrijke teekeningen, verfijnde waterverfschilderingen, en schilderijen - de
Weezen van Marken, het Feest van Grootvader, Doop te Marken, Begrafenis,
Dansende Kinderen, de Verloofden, enz. - weerspiegelen met intensiteit de
geestdriftige bewondering van den schilder op dit tijdstip.
Rond 1888, werkte hij met Constantin Meunier mee aan de illustratie van het werk
van Lemonnier La Belgique, waarvan de Tour du Monde de uitgave ondernomen
had. De schrijver en de twee kunstenaars trokken toen door het land, de eerste om
het te beschrijven, de twee anderen om die plaatsen of motieven te kiezen, die zij
geschikt achtten om als graphisch commentaar te dienen voor den tekst van het werk.
Om de waarheid te zeggen, nooit gingen drie reisgezellen op weg, die meer van
elkaar verschilden: Lemonnier was een groot kind, geestdriftig en pratend, die steeds
onder den invloed van het moment was; Meunier en Mellery, waren menschen, die
hielden van stilte en van nadenken. Nochtans was die reis in gezelschap van den
schrijver van Un Mâle, die tochten in den wervelwind van zijn kleurige taal, voor
de twee schilders zeer vruchtbaar. Men weet dat de evolutie van Meunier naar de
beeldhouwkunst dagteekent van dien tijd, toen hij voor het eerst de industriëele centra
van Borinage bezocht en getroffen werd door de plastieke schoonheid van den arbeid,
welke hij later in een verheven vorm wist vast te leggen. Wel hadden die lange
uitstappen voor Mellery niet zulke voorname gevolgen, maar zij stelden hem niettemin
in de gelegenheid zijn observatieveld te verruimen en nieuwe stof te vinden voor de
affiniteiten en de sympathieën van zijn kunst. Tal van teekeningen die bestemd waren
tot de illustratie van La Belgique en diepgevoelde trekken
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verraden, stellen ons typen van arbeiders voor, tooneeltjes uit het volksleven,
kermissen, bedevaarten, volksvermaken, zooals de Pottenbakker, de Familie van
den Klompenmaker, het Stroovlechten, de Bedevaart naar Hal, enz. In die werken,
evenals in zekere andere, die in nagenoeg dezelfde omstandigheden ontstonden,
namelijk in het Bezoek van den Marskramer, de Stoelenmatter, de H. Barbara, voelen
we die liefde, waarmee de meester het bestaan der nederigen en der armzaligen
bekeek; wij voelen zijn medelijden voor hun nietig leven, dat opgaat in een zwoegen,
dat geen andere belooning en geen andere hoop aanbrengt dan het dagelijksch brood,
en slechts gedragen wordt door een erfelijk instinct van lijdelijkheid en gelatenheid.
Naar het Salon van 1884 zond hij een doek, dat hij reeds voor de opening weer
introk, betiteld Stilte: een hoekje van een atelier, waar alle voorwerpen, meubelen,
kunstvoorwerpen, werkgerief, schetsen, als aan hunzelf overgelaten schijnen en die,
door den keus waarmee ze zijn bij elkaar gebracht en geschikt, een zekere geestelijke
atmosfeer scheppen, die wonderwel de persoonlijkheid weergeeft van den artist, deze
gansch gewijd aan zijn werk, zijn droomen, zijn dagelijksch leven, waarvan zij de
omgeving waren. In 1886, stelde hij in den Kunstkring zijn Gift aan een Meerderjarige
ten toon: het was als een allegorische, edele, krachtige en bekoorlijke herdenking
van de intrede van een jongen man in het werkelijke leven. Deze betekenisvolle
werken, die wel de oorspronkelijkste zijn, welke Mellery tot dan toe had
voortgebracht, waren het vertrekpunt van heel de latere ontwikkeling van zijn
artistieke bedrijvigheid.
Hij wou dat de kunst het leven doordrong, dat zij het ging vastgrijpen, het schilderen
in het diepste van zijn gevoelens en dat ze tegelijk ook die eenheid en
overeenstemming tastbaar maakte, waaraan al zijn uitingen onderworpen zijn. Van
daar de twee kunstvormen, die hij beschouwde: eenerzijds, het decoratieve werk, dat
in zijn decoratieve welsprekendheid, zijn gedachte en zijn harmonie met de
bouwkunst, heel de scala der kunst omvat; anderzijds, het eigenlijke schilderij, dat
in intimiteit ontstaat, ‘zonder bijzondere bestemming’ en dat moet ontroeren, door
de ‘diepte van zijn expressie’. In werkelijkheid gaf hij dus met die woorden een
definitie van de twee reeksen werken, die hij had ondernomen en die hij rangschikte
onder de collectieve titels: Moderne Synthesis en De Ziel der Dingen.
Toen hij in 1894 trachtte uit te leggen hoe hij er toe gekomen was aan decoratieve
kunst te gaan doen, schreef hij: ‘Door den verborgen zin der dingen uit te drukken,
ben ik er aan gewend geraakt er zekere synthetische voorstellingen uit af te leiden,
zooals zij in mijn geest vorm hadden gekregen.’ De ontleding heeft hem dus tot de
synthesis gevoerd, maar men zou ook kunnen veronderstellen, dat zijn trek naar de
decoratieve kunst sa-
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mengegaan is met het verlangen een uitweg te geven aan de humanitaire philosofie,
die in hem was ontstaan door de ondervindingen van het leven, door de indrukken,
die hem waren bijgebleven van zijn omgang met de menschen. Hij doorleefde diep
het angstwekkend schouwspel, dat onze beschaving ons vertoont en dat te veel
gelijkenis vertoont met een ontzaglijk gebouw, dat evenals de pyramiden, opgericht
was met het bloed en hel zweet van een slaafsche massa. Onder den invloed van
zulke impressies is het dat hij in zijn verlangen om van kunst de verspreidster van
een broederlijke moraal te maken, in allegorische beelden menig voorschrift van
nuttigheidsphilosofie of van sociale moraal vastlegde, zoodat zij dikwijls schijnen
ingegeven te zijn door den een of anderen utopist, een zachtmoedig aanhanger van
Saint-Simon, Fourier of van Père Enfantin.
De allegorie, t.t.z. de voorstelling van algemeene of abstracte begrippen door
middel van een groep personages, die naakt of gedrapeerd, beladen met zinnebeelden
of samengebracht in een zinnebeeldige handeling, door min of meer duidelijke
houdingen of gebaren, is van classieken oorsprong. Zij is een erfdeel van de ‘groote
kunst’ en haar oorsprong is reeds voldoende om haar voor schrandere geesten
afstootelijk te maken. We moeten overigens toegeven, dat de voorstellingen van dit
slag, altijd een beetje het uitzicht hebben van een verheven rebus en slechts hol
kunnen toeschijnen aan een positief denkend mensch, slechts levenloos voor hen,
die dichterlijk zijn aangelegd. Maar daarentegen moeten we aanvoeren, dat het
moeilijk zou zijn andere onderwerpen uit te denken voor de muurversiering van een
openbaar gebouw, die de menigte moeten onderwijzen of voor haar, in een
monumentalen vorm, de gemeenplaatsen van vaderlandsliefde en burgerdeugd moeten
verheerlijken.
De meest aantrekkelijke decoratieve composities van Mellery zijn van kleiner
formaat: sepiateekeningen op gouden achtergrond, voor diploma's, ofwel werken als
de Eglantier, waar een naakt jongeling onder een bloeienden boom staat, als
verrukkelijke allegorie van de Lente; ofwel de Moedertrots, waar een vrouw met een
gebaar van teederen hoogmoed, over haar kind gebogen staat. Het Recht, in het
Museum te Brussel, met dit onderschrift: Het recht der menschen werkt in het leren;
het recht van God werkt in den dood, is een werk van grooten opzet. De Uren en de
Onsterfelijkheid, die eveneens toebehooren aan het Museum te Brussel, hebben een
philosofisch karakter: de Uren toonen het contrast van den tijd, die voorbijvliegt voorgesteld door een groep jonge en krachtige vrouwen - met den uurcirkel, die de
kortstondigheid van ons leven meet en den Tijd, die is en blijft, de oude grijsaard
gewapend met de noodlottige zeis. De Eeuwigheid van den Dood, zoo zegt het
opschrift. Het is een verwittiging, welke de artist
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X. MELLERY: De Vriendschap.
(Hoort toe aan Mevr. Devis, Brussel).

X. MELLERY: Ontwerp voor een gedenkpenning ter gelegenheid van de stemming der wet op het
auteursrecht.
(Verz Mevr. Poncelet, Brussel).
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ons toezendt, een les, die hij ons spelt: hij herinnert ons de broosheid van ons beslaan,
in denzelfden zin en misschien ook met dezelfde bedoeling als de Doodendansen,
die men in de Middeleeuwen op de muren der kerkhoven afbeeldde. Op diezelfde
les komt Mellery nogmaals terug in het ander werk in hetzelfde museum, dat hij uit
spot Onsterfelijkheid betitelt, en waarop we een geraamte zien, uit wiens ledige
oogholten het niets ons schijnt te bekijken en te tarten.
Op dit gebied moeten we nog vermelden; de Fijngevoeligheid is een kind van de
Macht, in het Museum te Brussel; een Drievuldigheid, waar in strijd met wat er
gewoonlijk in de werkelijkheid gebeurt, de Rechtvaardigheid en de Waarheid
samengaan met de Macht; de Beloonde Kunst, welke dit fiere opschrift draagt: De
ware belooningen voor het werk van den menschelijken geest zijn geheim en
verborgen; de Wijsheid zweeft; Van generatie tot generatie, verhoogt de tijd het
geluk. Deze optimistische woorden moeten we zonder twijfel aldus verstaan, dat het
geluk toeneemt door de wijsheid, t.t.z. dat zijn mogelijkheden des te grooter naarmate
zijn eischen des te nederiger zijn.
Hij had ook lal van ontwerpen voor decoratie uitgevoerd en wel van aanzienlijken
omvang, voor het Paleis der Schoone Kunsten, de Handelsrechtbank, het Academisch
Paleis, de trouwzaal van het Stadhuis te Brussel; ook nog andere zonder bepaalde
bestemming: de Glorie van het Belgische Vaderland, de Zegepraal van het Goede,
enz.
Wanneer men zooveel knappe werken ziet, die een zoo milde verbeelding en een
zoo mooi sculpturaal evenwicht vertoonen, is men wel erg teleurgesteld, want alleen
de uitvoering er van was bij machte geweest om te getuigen van het meesterschap
van den schilder in dit moeilijk en weinig beoefend vak.
Gewoonlijk modeleerde hij de figuren van zijn allegorieën in lichte tonen en
plaatste die op een gouden achtergrond, in een ideale atmosfeer dus. En de factuur
van de werken van dit slag bleef steeds hetzelfde. Zulks was wel niet het geval voor
zijn ander schilderwerk. Men heeft hem, constateerde Lemonnier in zijn boek over
de Belgische Schilderschool, ‘een verwijt gemaakt omtrent het grijze uitzicht van
zijn schilderijen; hij ziet het slechts gedempt en verstrooit het in bleeke klaarten, stil
als zijn personages. De beweeglijkheid der dingen, die zooals het water, de lucht, de
uren van het landschap, onderhevig zijn aan plotselinge veranderingen, komt niet
overeen met zijn oplettend, ijverig en traag talent’. Lemonnier had daar nog kunnen
aan toevoegen, dat Mellery zijn palet slechts progressief verdoofde, zijn kleur
verzachtte en dempte, om eindelijk slechts eenkleurige harmonieën te zoeken, die
er des te fijner om waren.
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X. MELLERY: Oude Begijn op de trap (potloodteekening).

X. MELLERY: Het Hoveniershuis.
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Zooals enkele van zijn eerste werken het getuigen, was hij in Italië sterk getroffen
geweest door de verblindende pracht der Venitianen, en de schilderijen van de eerste
helft van zijn schildersloopbaan getuigen van een scherpen en fijnzinnigen drang
naar koloriet. Op de tentoonstelling, die na zijn dood te Antwerpen werd ingericht
door Kunst van Heden, liet een vergelijking tusschen de verschillende herhalingen
van eenzelfde werk - de Pronkkamer, bij voorbeeld, een onderwerp van het eiland
Marken, dat hij verschillende malen hernam met een tijdsverschil van enkele jaren
- ons toe ons rekening te geven van den gang van die evolutie, welke hem er toe
bracht steeds meer en meer de tonen van zijn koloriet te neutraliseeren.
Op alle doeken is het tafereel heelemaal hetzelfde: wij zijn in de Pronkkamer, de
feestelijke kamer, waar de verloofden naast elkaar zitten in hun geborduurde
galakleedij, de jonge man rechtstaand en eerbiedig zijn lange porceleinen pijp
vasthoudend, terwijl het jonge meisje kalm en ongemakkelijk neergezeten is. Rondom
hen zien we een koude omgeving, de afgemeten versiering van een Hollandsch
binnenhuis, met zijn kleine vensters, zijn flink geboende meubelen en zijn met
blinkende borden behangen wanden. Maar van het eerste doek tot het laatste is er
langzamerhand tusschen het schilderij en den toeschouwer een sluier neergedaald,
de levendige en kleurige glans van het borduurwerk en van het platteel, de lichtende
frischheid van het koloriet, alles is vergaan in de eentonigheid van het duister; alles
schijnt verborgen achter een nevel waardoor men nog enkel het ongekleurde silhouet
der menschen en der voorwerpen ontwaart.
Niets stond verder van zijn manier van werken, niets boezemde zijn temperament
meer afkeer in dan het impressionisme, dat hij bij ons zag ontluiken en zich
ontwikkelen en dat er vooral op doelde elke geestelijk element uit de schilderkunst
te weren. Het streven van zijn kunst was overigens onverzoenbaar, zooals Lemonnier
het heeft opgemerkt, met het zoeken naar vluchtige en toevallige effecten, met de
ontleding van de kortstondige lichtverschijnselen. Eens schreef Mellery: ‘Hij die er
in slagen zal de kleur en den vorm te doen vergeten dank zij de emotie, zal het hoogste
doel hebben bereikt’. En het schijnt wel, dat we in die woorden het geheim kunnen
ontdekken van den mystieken aandrang, waaraan de artist heeft gehoorzaamd. In
zijn poging om het wezenlijke der dingen en der wezens, zelfs tot hun ziel uit te
drukken, is de kleur met al haar toovermachten en de bekoringen, die zij uitoefent,
hem ten slotte voorgekomen als een schitterende leugen, als het denkbeeldige en
ontgoochelende masker van die waarheid, welke hij wou concretiseeren. Van dit
standpunt uit zou men gemakkelijk kunnen bewijzen, dat het wezenlijke van een
landschap vooral ligt in den vorm van den grond, in de kurven van de vallei of in de
steilten van den berg en dat
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X. MELLERY: Besneeuwde Tuin.

X. MELLERY: De keuken.

Onze Kunst. Jaargang 22

191
bijgevolg, het groen waarmee het in den zomer getooid is, de zon, die het doet blaken
of de wolken, die het een tragisch uitzicht verleenen, slechts zijn waar uitzicht
vervormen. Dergelijke manier van denken voert spoedig naar het paradoxale. Ook
zullen we die niet aan Mellery toeschrijven. Nochtans moeten we toegeven, dat zijn
landschappen minder het werk zijn van een kolorist dan van een karakterschilder, zooals bijvoorbeeld zijn Ardenneesche zichten Ster en Remouchamps, in het Museum
te Brussel; en vooral de landschappen uit de tweede helft van zijn leven, die ons
verschijnen als werken van een gedrongen, drogen en doordringenden samenhang,
gelijk zijn herfst- en winterlandschappen, zijn stadstuinen, die ledig en kaal tusschen
hun besneeuwde muren opgesloten liggen, en waar de boomen op den grijzen hemel
hun zwarte en naakte takken afteekenen.
Men mag dus zeggen, dat hij er toe kwam met opzet elk materieel middel tot
bekoring op te offeren, ten einde al de aandacht te concentreeren op de beteekenis
van het werk, wat voor hem hoofdzaak was, en op het gevoel, waarvan hij de
uitdrukking zocht en dat hij op een bijna metaphysische manier had willen
waarneembaar maken. Zulks was wel een zeer strenge opvatting, die een puriteinsch
karakter draagt en tegelijkertijd doet denken aan de platonische minachting van
Michelangelo voor de lichtzinnige betoovering van de kleur en aan de niet minder
strenge opinie van Ingres, die slechts in de kleur de ‘kamenier van de teekening’ wou
erkennen.
Het decoratieve werk van Mellery, door de didactische strekking, die het grootste
deel er van verraadt, ontsluiert ons slechts éen kant van de persoonlijkheid van den
meester, nl. de meest uiterlijke en diegene, welke ons door zijn vorm het minst kan
ontroeren. Dit is te wijten aan het feit, dat we hier in het gebied van het abstracte
zijn. Die mooie figuren, welke best een architecturalen lijst zouden vullen, zijn slechts
ideeën, wier weldadigheid den geest van den meester heeft getroffen, maar bij hem
niet die lyrische geestdrift hebben verwekt, die ons kan treffen. Het is elders, dat we
den waren Mellery moeten zoeken, zoo we tot de intimiteit van zijn gedachtenwereld
willen doordringen.
Hij was in de eerste plaats een man van innerlijkheid, van oplettende en
aanhoudende overpeinzing, Bij hem bemerken we niets koortsigs, geen ongeduld
naar de nieuwigheid, niets onverwachts: zijn kunst wekte geen verwondering, maar
een omvattende sympathie... Tal van zijn werken schijnen een beteekenis te zijn. De
meest bekende plekjes, de hoekjes, die hij het meest had bezocht, behielden nog
steeds voor hem een massa mogelijkheden tot inspiratie.
In stee van den indruk bij hem af te stompen, werd deze door de gewoonte verdiept.
Alleen voor een nietig mensch brengt de gewoonte leegte
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en verveling... Hoe dikwijls heeft Mellery ons niet den aanblik van zijn huis
veropenbaard? Dat huis vertoonde een burgerlijken eenvoud, had zelfs geen bijzonder
karakter, maar hij wist het voor te stellen in de omgeving en in de inrichting, in
dewelke heel de traditie van zijn leven en van dit van zijn familie en vrienden en het
werk van een halve eeuw aanwezig waren. Al de voorwerpen, die hij onder de oogen
had, waren de behoeders en de getuigen van die traditie, die een ware genius loci
was, rond dewelke de ernst en de stilte heerschten.
Ons verlangen naar eenzaamheid hangt af van de maat der kracht van ons geestelijk
leven. Hoe intenser dit zal zijn, hoe meer het ons ook zal verwijderen van een wereld,
waar wij maar al te dikwijls, om de anderen niet te mishagen, ons zelf moeten
verloochenen. Menschen als Mellery kunnen slechts in de vrijwillige afzondering
den grond van hun eigen wezen vinden, en de plaats waar te midden van stilte en
overpeinzing hun gedachten deugdzaam en welsprekend worden. Het is dan ook in
zijn intimiteit, dat hij zijn duurzaamste inspiraties heeft gevonden, in die prachtige
reeks schilderijen, die hij den beteekenisvollen titel gaf: de Ziel der Dingen.
Wanneer hij spreekt van de Ziel der Dingen, dan moeten we daaronder verstaan:
de ziel van den mensch, die iets heeft van liet land waar hij leeft, van het huis, dat
hij gebouwd heeft, van de omgeving, die hij om zijn leven heeft verwezenlijkt. Zonder
er zich rekenschap van te geven, drukt hij zijn geestelijken stempel op al de
voorwerpen van zijn gewoonte: zij zijn als een voortzetting van zijn sensibiliteit,
zoodat, wederzijds, elk van hen zich voor hem vervormt tot een bijna tooverachtige
kracht vol herinneringen, begoocheling en heimwee. Oh, verwacht er u niet aan, daar
wat schitterends te ontmoeten!... Een hoekje van een atelier, het doorzicht in een
gang, waar enkele huishoudelijke voorwerpen liggen en die eindigt aan de
half-geopende deur op den tuin, een keuken, het onderste van een trap... De naaktste
eenvoud dus, maar die slechts gemeen kan toeschijnen aan gemeene lui. Niets is er
op aangelegd een sentimenteel of schilderach[t]ig effect te maken. Slechts het gewone
leven in zijn gewoon uitzicht, in de omgeving, die als de stilzwijgende toeschouwer
is van zijn steeds wisselende uren van schaduw of zon, van vluchtige vreugden, zware
en langdurige smart, of van de stille opeenvolging der dagen, wier eentonigheid
slechts herinneringen opwekt in het hart van hen, die dieper levensbesef hebben.
Want dit leven, dat steeds vol werk is, gevoed wordt door gedachten en daden, door
aanvechtingen, door plannen of vervullingen, schuilt onder het masker van zijn
beweegloosheid, een wereld van geheimzinnige bewegingen, van duister zoeken,
van herinneringen, van betrachtingen, die voortdurend het tegenwoordige met het
verleden en de toekomst vereenigen en vermengen.
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X. MELLERY: Plakkaat voor de Federatie der Advokaten.
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Elk van die schilderijen, elk van die teekeningen, welke krachtig en plechtig van
inhoud zijn en betiteld zijn als Binnenhuis, de Lectuur onder de lamp, de Breidster,
Avondmijmering, Wintertuin, het Oude schrijn, de Trap met den witten pot, enz.
werken als een droom. Een droom waarin zich geen enkel element van egoïsme of
romantiek vertoont. Het schijnt ons zoo, of er vóor ons, een venster werd geopend
langswaar onze blik in de intimiteit van het huis is binnengedrongen. Als een
onzichtbaar getuige hebben we onze plaats gekozen nabij den avondhaard, achter
die rustige vrouwen, welke onder den lichtkring van de lamp, stilzwijgend naaien of
lezen, en soms wel eens een woord met elkaar wisselen; wij zijn stil blijven staan
aan den voet van een trap, waarop een vrouw met gedempten stap naar boven gaat,
ofwel zijn we blijven staan aan den drempel van de ledige eetkamer met haar mooi
geschikte meubelen, waar de wandelstok en de hoed, die op tafel liggen, ons
waarschuwen, dat de meester daar is. Alles spreekt ons van rust, van overpeinzing,
van een wederzijdsche teederheid der menschen, van den ongesloorden gang der
dagen, waar de gewoonte is als de regelmatige klopping van een rustig en sterk hart.
En dit alles vinden we aan den dag gelegd door de onbepaalbare en verfijnde
werkwijzen van een kunst, die het verstond de meest gevorderde techniek te
vereenigen met den grootsten eenvoud.
We hebben slechts in 't voorbijgaan gewezen op zekere werken van Mellery, die als
het ware aan den kant van de algemeene evolutie van zijn kunst staan. Toch zouden
we moeten aandringen op het groote aandeel dat hij had in de zeer origineele
versiering van de Kleine Zavelplaats, waarvan de beeldjes der ambachtslieden
uitgevoerd werden naar zijn teekeningen, en die vooral waarde hebben als
oudheidkundige reconstitutie, die hij wel leven wist in te blazen. Een enkele maal
waagde hij het ook zelf de beeldhouwkunst te beoefenen. Bij hem thuis kon men het
ontwerp zien van een beeld: Naar het Ideaal, dat versierd was met talrijke allegorische
figuren. Van zijn buitengewone plastieke begaafdheid kan men zich best een idee
vormen door de mooie medaljons in was, die in het bezit zijn van Mevrouw Poncelet
te Brussel, die zoo vriendelijk was ze te laten reproduceeren. Het zijn ontwerpen
voor gedenkpenningen, die bewonderenswaard zijn om hun compositie en reliëf. We
zouden ook nog moeten spreken over merkwaardige geteekende of geschilderde
portretten, die hij heeft nagelaten en waartoe dat van den beeldhouwer Paul de Vigne
behoort. Maar het is
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X. MELLERY: Portret van den beeldhouwer Paul de Vigne.
(Museum van Antwerpen).
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X. MELLKRY: In de Polders. De Burgemeester en zijn dochter. (Gewasschen teekening).
(Museum van Brussel).
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X. MELLERY: België en de Kunsten van den Vrede. (Ontwerp voor een gedenkpenning).
(Verz. Mevr. Poncelet. Brussel).
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tijd om te eindigen en we zullen slechts nog enkele woorden zeggen over de
verrassende teekeningen, die hem bezighielden tot op het eind van zijn leven.
Wanneer we denken aan de geestelijke neigingen van Mellery, zou het ons zeer
natuurlijk schijnen, dat hij zich aangetrokken moest gevoelen tot de godsdienstige
kunst en zin moest gehad hebben voor de interpretatie van zekere mysteries van het
christelijk geloof. Op dit gebied heeft hij niets voortgebracht, maar het was
onmogelijk, dat hij zich niet liet aanlokken door het schouwspel van het kloosterleven.
Zag hij daarin niet het werkzaamste en waakzaamste leven, verscholen onder een
streng uiterlijk en de eenvormigheid der regelmatige godsdienstoefeningen? Hij
voelde het als een verheffing van het leven in een schijnbare verloochening van het
leven; als een eeuwigheidsverlangen, waarin alle aardsche verlangens zijn opgelost
en geïdealiseerd...
Daar heeft hij, dank zij een bijna volledig afleggen van al de gewone middelen
der kunst, de grenzen bereikt van de mogelijkheden op het gebied der psychologische
expressie. Het zijn teekeningen, die in duisternis gehuld zijn, waar de vorm der dingen
en het silhouet der personages, binnenzichten van kapellen, kloostertuinen of plaatsen,
nonnen in gewaad, steeds in het wit zijn afgeteekend; als Begijnhof, Gebed onder
den kerkdienst, Terugkeer uit de kerk, de Werkplaats, enz.
Alles is verdwenen, de kleur zoowel als het ontroerende spel van licht en schaduw;
we zien hier slechts enkele eenvoudige vormen, zelfs geen gebaren, onder de wijde
kloostergewaden; al wat niet het leven zelf is, is verdwenen; hij geeft ons het leven
in zijn diepste wezen, het diepere zieleleven, dat heelemaal in zichzelf opgesloten
is, de vervoering der aanbidding, de wonderbaarlijke betoovering van de stilte vóor
God, de vrede die gansch door het geloof wordt bestraald, den mystieken invloed
van het gebed en den zang, die alle zielen een zelfde siddering van extase doen
doorleven en ze alle samen doen trillen in de belijdenis van het onuitsprekelijke.
Enkele maanden vóor het afsterven van den grooten artist waren wij op een
winteravond in zijn atelier. Hij toonde ons zekere van die teekeningen, waaraan hij
nog steeds werkte, wanneer zijn afnemende gezondheidstoestand hem zulks toeliet.
Wij bewonderden die buitengewone teekeningen, maar onze bewondering ging nog
meer naar hem, die met een aarzelenden stap over en weer ging en over zijn kunst
sprak met doffe en vurige stem,
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op de geestdriftige manier van een visionnair. En, toen we, aangegrepen door eerbied
tegenover zijn wil, die niettegenstaande zijn hoogen leeftijd toch ongeschonden was
gebleven, nadachten over de grootheid van dit werkzame leven dat nog in geestdrift
zou eindigen en steeds geestelijke bekommernissen kende, toen zeiden we bij onszelf,
net als Mellery vóor Puvis de Chavannes: ‘Wat een gelukkig mensch! Wat een
gelukkige grijsaard!’
ARNOLD GOFFIN.
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De boodschap van Pietro Candido te Brescia
Het reusachtige doek, dat de hertogin Reinhilde van Beieren zond naar haar
biechtvader, den E.H. Faustino Giov. Cattaneo, om het hoogaltaar van zijn klooster
te Brescia te versieren, verwekte in den loop der tijden bewondering der schilders
van onze stad, die de voortzetters waren van de traditie, welke Foppa, Romanino en
Moretto hadden gevestigd. Door de jaren kwam er veel stof op het altaardoek en
wanneer het heelemaal duister was geworden, had het tegelijkertijd ook met de
zuiverheid van zijn kleur de smachtende en zachte bekoorlijkheid van de lijnen
verloren. Nu echter heeft een behendige reiniging al zijn vroegere bevalligheid aan
dit doek weergegeven: de overheerschende gele toon stemt wonderwel overeen met
het goud van het architecturale geheel, dat het koor van de kerk vult, die gewijd is
aan de Maagd van den Karmelberg. Boven het marmer van het hoogaltaar, ziet men
het fijne hoofd der Madonna, geknield op haar bidstoel. Haar blauwe mantel valt
neer in harmonische plooien, terwijl het fantastisch gewaad van den Engel daarentegen
onregelmatige vouwen vertoont. In het vluchtig geschetst kamertje, waar het tooneel
van de Boodschap plaats grijpt, ziet men door een venster de schemering van den
dageraad, terwijl de hemelsche glorie gansch het bovendeel vult. De engeltjes, die
door zware wolken gedragen worden, vertoonen diezelfde zoeterige en flauwe
schoonheid, welke Baroccio, Matteo Rosselli en Carlo Dolci hebben uitgedrukt,
veeleer om aan de godsdienstige opvattingen van den tijd te voldoen dan om een
beredeneerde schoonheidstheorie te volgen (hun academisch werk was vooral een
weergave van hun kleinzieligheid). Boven de rythmische schikking der verschillende
groepen troont de zegenende Alvader.
Het werk is zeer duidelijk onderteekend: Petrus Candidus Pictor Ducis Bavariae
fecit. Men weet dat het te Brescia aankwam in 1595.
Al de kenteekens van de Vlamingen, welke onder Italiaanschen invloed werkten,
treden hier op het voorplan. De herinnering aan het rijke palet
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PIETRO CANDIDO: De Boodschap.
(Pinacoteco Tosio-Martinengo, Brescia).
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van hun voorouders komt hier tot uiting in het verlangen alle toonen te harmonizeeren
in een schitterende gele gamma. De personages zijn reusachtig; van achtergrond is
er nauwelijks sprake. Een werk zonder geniale trekken, dat verschillende generaties
van kunstenaars voorbijgingen. Francesco Paglia, schilder te Brescia heeft in zijn
onuitgegeven boek over de schilderijen van zijn stad, die door de genieën van de
Dichtkunst en van de Schilderkunst worden bewonderd (zie de nota onderaan), een
kostbaar bewijs gegeven van den moreelen invloed, welke het schilderij van Peter
Candid heeft uitgeoefend. Daardoor begrijpen wij beter zekere zijden van die
buitengewone beweging van die menschen uit het Noorden (P. De Witte werd te
Brugge geboren rond 1548), die hun eigen Vlaamsche manier van werken aflegden,
om die der Italiaansche meesters aan te nemen, zonder daarom hun geestdriftig
verlangen naar oorspronkelijke schoonheid prijs te geven. Dergelijke schilderijen
zijn het resultaat van lange overpeinzingen, die Pietro Candido heeft gemaakt voor
de werken, die hij rond zich kon zien. De stevige en tegelijk lenige lichaamsvormen,
verraden den invloed van Michelangelo samen met het academisme van Vasari en
de kleine Florentijnsche schilders van het einde der Wedergeboorte. Wat het
godsdienstige gevoel aangaat, hierin komt de Boodschap van Brescia de vereischten
van de Tegen-Hervorming op kunstgebied te gemoet: zij vroeg een gemakkelijke,
teedere en streelende schoonheid.
GIORGIO NICODEMI.

Nota.
FRANCESCO PAGLIA, Il giardino della pittura, Dialogo di Pittura e Poesia,
Manoscritto della Biblioteca Queriniana di Brescia, A. IV. 8-9, vol. I, pagg. 131-133.

Pittura
Or si, che quasi s'abbagliano li miei sguardi allo splendore di sî bei raggi, che
illustrano codesta bellissima opera, opera forzi non ben osservata perchè non vi sono
visive cosî penetranti che s'affissino in sî bel sole, che con ombre mendaci discuopre
solo agl'intendenti l'arte ammiranda. Quivi con mirabil attenzione osservaremo un
ristretto di tutte quelle prerogative, che convengono alla perfezione, ed adempirsi i
numeri tutti della dilicatezza e del finimento, mentre con tanta isquisitezza di
simmetria dimostrasi una Maestà regia in quella Vergine di Paradiso, che, Annunziata
dall' Angelo Gabriele, par, che hor' ora risponde: Ecce Ancilla Domini, fiat mihi
secundum verbum tuum. Ah, che se attente osservaremo bene quella modestia, giglio
candido dell' Empireo, scorgeremo in quella figura una delle più belle, ed espressive
grazie che in tela formar si possono; oh che bella idea piena di spirito il cui benigno
aspetto imprime ne'cuori un abborrimento de' mondani pensieri, traendo a sè una
vera divozione. Deh! mirate, di grazia, quel bellisimo Principe Ambasciador del
Paradiso, com'è grazioso, modesto e vivace, che se alla presenza

Onze Kunst. Jaargang 22

200
della Vergine riverita sparse allora parole odorifere piene di fragranza celeste, ivi
non men par che favelli, mentre in trono di gloria, tra risplendenti nubi gli assiste
l'eterno Padre, che con profluvi di grazie colma non meno il virgineo petto, che tutto
il genere umano de' favori a renderlo partecipe della divinità istessa.

Poesia
Ammiro stupefatta
Un' opra così egregia
E parmi di vedere
Quell' angelo rapito,
In mirar quella divina idea,
Come nascente aurora
Che'l Paradiso adora;
Ma qual stupor, che la celeste reggia
Si confessi convinta
Da sî rara bellezza accompagnata
Dall' umiltà profonda,
O' prodiggio che, a Lei
Dall' alto Ciel s'inchina
La Maestà divina
Udite come ben del gran mistero
Canto quel bell' ingegno.
Griunto il bel paraninfo al Divo aspetto
Di colei, che esser dee Madre di Dio
E di cor abbagliato, ed intelletto,
Stà in dubbio se dal Ciel anco è partio.
Dice a Maria: gran Donna, in te vegg'io
Più beante, che in Cielo in nostro obietto.
Ave, o piena di grazia, a te nel petto
A te nell' alma è il tuo Sigre, e mio
Consenti (a te percio ne corro a volo)
D'esser Madre di Dio. Sî (rispos' ella)
Consento. Egli sia pure a me figliuolo.
E perch'anzi il prentendi, o Verginella
E sai, che puo capirlo il nulla solo,
Ti faî nulla col dir, ecco l'Ancella.

Pittura
Non posso stancarmi di rimirare quelle fisonomie celesti e que' nobilissimi vestiti,
parendomi vedere a sventolare quelli abiti sottili, e veli trasparenti, che, non solo mi
paiono di seta vera, ma benanco sembranmi agitati da placidissimo Zefiro: mirate il
colorir meraviglioso, osservate il Disegno impareggiabile. che non v'è pennellata,
che non sia d'oro di virtù inestimabile; che pero, come opera singolare ben degnamente
gl'espose il nome suo in questa forma: P. Candidus Pictor Ducis Bavaria F.
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Vaga, delicatissima e stupenda
di finitezza bella
Di gesti sî eccellenti,
Che dagli esperî, e più splendenti eoi
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E lo stupor del Ciel, nonehè di noi.
Col nome del Pittor Candido detto
Cosi lodiam il lavorio perfetto.
Il candor di Maria,
Che modesto rosseggia,
Ed il fulgor del Messaggier Divino,
Che candido fiammeggia
D'un Candido pennel giust'è, che sia
Ingegnoso artifizio, e pellegrino
L'Angel paria, e eonsiglia;
Maria parla, e consente
Nè v'è già maraviglia,
Se quî ìl muto color si fa eloquente.
Forz'è che si distingua
Dove il Verbo soggiorna, e voce, e lingua.

Pittura
Tanta eccellenza in sè racchiude quest'opera, che certo stimerei scarsa d'ogni gran
lode, pure seguite, che ben s'invita a proseguire il facitore.

Poesia
Mo' dissi nulla a cosî gran virtude,
Con queste mie parole
M'avveggio, che portai tant' ombre al sole;
Pur non cessa il mio core
Di replicar intanto
D'opra cosî divina i merti, e il vanto.
Candido, i tuoi pennelli,
Animando le tele
San vincer l'arte, e superar gli Apelli,
Oude l'opre tue industri
Scioglierebber la lingua in lieti accenti,
Per crescer al tuo merto onor più illustri,
Ma dall' eccesso astratte
In rimirar quelle beltà sî rare
Rendonsi mute anch'esse al favellare.
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Inleiding II
Joep Nicolas
JOEP NICOLAS(1) maakt schilderijen en houtsneden, wandschilderingen en hij maakt
ramen van glas-in-lood, al of niet gebrandschilderd. Hij is dus een sierkunstenaar
teneerste, omdat het laatste wat ik noemde een grootste deel is van wat hij schept.
En hij heeft daarbij dadelijk een voorsprong op vele anderen, want hij is van huis-uit
ervaren in de techniek van het glas-in-lood. De Nicolas' toch te Roermond zijn door
Joep Nicolas in de derde generatie ontwerpers en uitvoerders van kerkramen enz.
Nicolas heeft dus een volle vrijheid in zich wanneer hij bezig is te ontwerpen, want
hij kent de mogelijkheden en de grenzen van het glas; hij weet wat het lood verdraagt
en draagt; hij weet hoe het ontwerp zich zal verhouden tot het daarnaar uitgevoerde.
En ik kan niet ontkennen, dat ik dit zeer veel vind. Ge kunt zeggen, het is niet het
voornaamste. Het is dat niet, maar ik behoef toch in deze inleiding niet te herhalen,
dat ik hier alleen over kunstenaars spreek, en bij voorkeur over kunstenaars, die
aankomen. Joep Nicolaas is een kunstenaar, en daarbij een kundig kunstenaar. Met
meer ontwikkeling dan de meeste bezitten, bewaarde hij toch een felle spontaneïteit.
Deze felle spontaneïteit zal hem moeite genoeg bezorgen - in den beginne. Want het
is niet te loochenen, dat de sierkunstenaar, die natuurlijker wijs zal zoeken naar een
beheerschte en zich naar de architectuur schikkende voordracht, in Holland dikwijls
de neiging heeft te koel te worden, of te koel te zijn. Er is een soort afgestorvenheid
in vele der uitgevoerde ontwerpen, of een eklektisme, dat beschaafd is, maar zonder
drang. De schilder van kerkramen, Nicolas, zal daarvan in de eerste plaats de hindernis
ondervinden. Het raam, gemaakt, vóór de laatsten, door de meer industrieel
aangelegden, heeft twee fouten; het is nabootsing, en het is mat van wezen. Het is
boven alles een zwakke nabootsing van vroegere stijlen; het is uiterlijk, en heeft geen
innerlijken

(1) Geb. 6 Oct. 1897 te Roermond.
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JOEP NICOLAS: Christus de vreugde der zalige zielen.
(Detail uit de wandschildering in de krypt te Asselt bij Roermond.)
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JOEP NICOLAS: St. Martensfeest (glas in lood).
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toon. Met die soort kunst is de oudere geestelijkheid groot gebracht; daarin gelooven
zij als een ware uitdrukking van het godsdienstige. Het mist van godsdienst alleen
de eigenschap, dat godsdienst rijp en rijk is van leven! Het is geen klein gemis, maar
wat doet ge met menschen, die het gemis niet bespeuren? Ge verschrikt ze ietwat,
zoo ge zelf levend zijt, en zoo uw werk leeft. En het werk van den kunstenaar Joep
Nicolas leeft; het is dramatisch van leven; het is een hervatting van het dramatische,
dat alle goed glas-in-lood altijd eigen was. Het is een kunstwerk, en geen cadaver.
Het is daarbij begrepen naar de kleur; het is een persoonlijke daad dus, en het is,
omdat het persoonlijk is, levend is, dramatisch is, een erkenning van de oude meesters,
waarvan de leege nabootsers feitelijk de arme ontkenning zijn. Daar Nicolas katholiek
is en de wijdheid laat zien van een lang-gefundeerd katholicisme, heeft hij alle
noodzakelijkheden in zich vereenigd om een goed ‘glasbrander’ en ‘glasschilder’ te
zijn. Hij heeft daarenboven besef van de muurschildering. Het was een mijner
verrassingen op mijn ommegang langs de mededingende werken naar den
Vigelius-prijs, er een schildering te zien, die, welgevuld en welbegrepen over 't
algemeen, door zijn formeering of oplossing de dragende kracht van den muur uit
kon drukken. De fouten, die ge erin aanwijzen kondet, waren weinig belangrijk
tegenover het vermogen dat ik er in vond: den muur als dragend element uit te
drukken. Deze kennismaking was de eerste met Joep Nicolas en zij gaf aanleiding
tot het gaan zien van de muurschildering in de krypt van Asselt (bij Roermond), waar
een verstandig priester Nicolas gelegenheid gaf zich in het edel ambacht van
muurschilder te toonen. En ook daar was een felheid in sommige voorstellingen (in
den Worgengel b.v.), die meer verwantschap inhield met de meestal te
eenzijdig-begrepen Middeleeuwen, dan ge treft in dingen, die schijnbaar meer
overeenkomst daarmee bezitten. Deze Middeleeuwen zijn toch geen enkel biddende,
van de wereld en van den hartstocht vervreemde jaren. Ze kunnen bitter-uitbundig
zijn, en even wreed en vreemd, even woest als subtiel. Ze zijn misschien een gesloten
periode, maar de menschen der Middeleeuwen konden even sterk uit die geslotenheid
uitbarsten, als die geslotenheid hen omving. De kunst van de kathedralen had ons
dat altijd kunnen leeren, zóó we ons niet in t'eenzijdigen waan hadden gevangen
gegeven. Dit heeft Joep Nicolas begrepen, en hij heeft het leven buiten God, in
onvruchtbaar makend weten, met dezelfde oogen begrepen als de tijd toen het
demonische afwisselde met het extatische. Hij heeft daardoor ook den zachtmoedigen,
wijzen, peinzenden Christus kunnen schilderen, dien hij ons gaf. De Christusfiguren
der meeste modernen zijn onaanvaardbaar of zelfs hinderlijk. Toorop had haar kunnen
teekenen, zooals hij de apostelen heeft geteekend, wanneer hij gebleven was bij zijn
psychologisch
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realisme (ook de Middeleeuwen eigen) en wanneer hij niet, tegen den draad van zijn
wezen, idealiseerend, van buiten-af idealiseerend, Christus had willen zien. Schelfhout
mist den innerlijken grond, waarop de Christusfiguur moet staan, en Collette is als
altijd te zwak; Van Konynenburg gaf den Christus nooit in den katholieken zin; voor
hem was de Christus de edele, verslagen mensch. Voor Joep Nicolas is hij de
peinzende Herder der menschen, die mild medeleeft met hunne herhaalde moeiten.
De heele muurschildering is dus een samenstelling van extatische en menschelijke
en demonische elementen, en een teedervloeiend landschap is voor een deel van dit
werk de zuivere achtergrond.

JOEP NICOLAS: Het kerkje te Asselt (teekening)

Het spreekt uit dit alles van zelf, dat Joep Nicolas door wat hij maakte, door wat
ik als aanduidingen erken in hem, voor mij nu reeds niet zonder belangrijkheid is.
Integendeel. Ik vind hem belangrijk. Ik ontken geen tekortkoming hier en daar, maar
tekortkomingen zijn hij een jong talent alleen een gevaar als zij verstarringen zijn.
Dat zijn ze hij Nicolas niet; hij iemand van nog geen dertig jaar was integendeel een
perfectie niet zonder gevaar voor een latere koelheid en kilte. Ik neem dus de
onvolkomenheden als onregelmatigheden in den groei van zijn talent, of als locale
onzuiverheden, niet als schraalheid, niet als armoe; slechts als natuurlijkheden in een
ontwikkeling, die een rijkdom belooft, en naar ik wensch, zal brengen.
PLASSCHAERT.
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Teekeningen van de Vlaamsche school onlangs aangeworven in het
British Museum
TEEKENINGEN uit de vroege Nederlandsche school zijn zeldzaam. Daarom kan het
bekend maken van voorbeelden, zelfs van minder belangrijke, belang opleveren voor
diegenen die de vroege geschiedenis dezer kunst bestudeeren. Een korte beschrijving
van de teekeningen gedurende de jaren na den oorlog door het British Museum
aangeworven, zal den lezers van Onze Kunst dus stellig belang inboezemen.
Gedurende deze periode echter is het Prenten- en Teekeningenkabinet geen enkele
teekening uit de XVe eeuw rijker geworden; wel echter verscheidene van groot belang
uit de eerste jaren der XVIe eeuw. De grootste particuliere verzameling van zulke
teekeningen was die welke door Mr. F.W. Smith in 1923 nagelaten werd aan het
‘National Art-Collection Fund’ en welke bestond uit 13 teekeningen, waarbij 4
onderteekende ontwerpen voor glasschijven door Dirick Vellert en 8 teekeningen
voor gebrand glas door Jan Swart. Twee van de teekeningen van Vellert, de Moord
der onnoozele Kinderen en de Vlucht naar Egypte, waren reeds uitgegeven door de
‘Vasari Society’ (Vol. VIII, 1912-'13. Nrs. 20 en 19). De twee andere, even belangrijk
en even schoon, stellen voor, de eene de Bruiloft te Cana, geteekend met de
naamletters en den datum Nov. 25, 1523, de andere Naaman zich badend in den
Jordaan (2 Koningen V. 15), is gedateerd Nov. 26 van het zelfde jaar, en is eveneens
onderteekend. Ze behooren waarschijnlijk tot de reeks glasschijven die gelijkaardige
tooneelen uit het Oude en het Nieuwe Testament voorstellen, waarvan veel
teekeningen te Weimar of elders bewaard worden, en die alle van hetzelfde jaar
dagteekenen.
Tot de andere teekeningen van de nalatenschap behoorden reeksen, of liever
gedeelten van twee reeksen, ieder van vier voorvallen uit de geschiedenis van Jozef,
werken die getuigen van een groote vakkennis en kenschetsende voorbeelden zijn
van Jan Swart's gemakkelijk talent. De eenige
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andere teekening uit de eerste helft der eeuw was een penteekening van mindere
waarde, voorstellende: den Moord der onnoozele Kinderen, verkeerd toegeschreven
aan Giorgione, doch het werk van den een of anderen Antwerpschen ‘maniërist’ van
rond 1530.

DIRK VELLERT: Tooneel uit de geschiedenis van Abraham (penteekening).
(British Museum).

Een kleine verzameling, afkomstig uit een album, dat lang bewaard bleef in de
Bibliotheek van den graaf van Sussex te Cassiobury Park (geveild door Hodgson op
24 November 1922), biedt een bijna zoo groot belang als de teekeningen door M.
Smith nagelaten. Ze behelst eveneens een reeks van vier teekeningen die, alhoewel
ze niet onderteekend en waarschijnlijk niet van zijn eigen hand zijn, toch zeker
voortkomen uit Vellert's atelier. De eerste van deze teekeningen (hierbij
gereproduceerd) stelt waarschijnlijk een tooneel voor uit de geschiedenis van
Abraham, misschien Abraham en Pharaoh, maar de juiste verklaring van het
onderwerp is mij tot nog toe duister gebleven. Het is een onderwerp voor een
glasschijf van 275 mm. diameter en is uitgevoerd met de pen in bruinen inkt en
gewasschen; merkwaardig is de manier waarop een nieuwe teekening met een veel
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fijnere pen en in inkt,

JAN DE COCK (?): Maria's Tempelgang (penteekening).
(British Museum).

over de eerste is aangebracht; een ander voorbeeld van een teekening van denzelfden
aard, reeds in het Museum en afkomstig uit de verzameling Sloane, stelt voor den
Heer die vóor Abraham verschijnt en Abraham met de Engelen sprekend; zij is zeker
uit dezelfde reeks als de teekening van Cassiobury Park; waarschijnlijk behoort een
ontwerp voor glasschijf, te Amsterdam berustende en voorstellende Abraham die
zich vóor den Heer nederwerpt en de Besnijdenis van Isaac tot dezelfde reeks. Deze
laatste is een kopij naar een glasschijf in het South Kensington Museum
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en door een vroegeren kunstenaar uitgevoerd. Vellert heeft enkel de gothische
architectuur veranderd in die van de Renaissance en verscheidene bijzonderheden
verwerkt. Het is onmogelijk met zekerheid te bepalen of de twee teekeningen in het
British Museum ook terugwijzen op origineelen van denzelfden onbekenden
kunstenaar. De tweede teekening uit het album van Cassiobury Park, die eveneens
een even moeilijk te bepalen onderwerp uit het Oude Testament voorstelt, meet 261
mm. diameter, maar is aan den onderkant hersteld geworden. De stijl gelijkt veel op
dien van de eerste teekening. Er ligt ook een groote overeenkomst in de architectuur
met Vellert's teekening te Weenen berustend en voorstellend: David die langs het
venster ontvlucht (door G. Glück in zijn artikel in het Weensche ‘Jahrbuch’
gereproduceerd).
De derde teekening, die 278 mm. diameter heeft, en voorstelt het Huwelijk der
Heilige Maagd, is onafgewerkt. Het is waarschijnlijk, zooals het afbreken der lijnen
en hun gelijkaardig karakter het aanduiden, een lijnteekening, die gemaakt is naar
een afgewerkte glasschijf welke tegen het licht gehouden werd. Of deze
lijnteekeningen door Vellert zelf gemaakt werden ofwel door een van zijn helpers
en alsdan door hem gewijzigd (zooals het geval was bij de eerste teekening die we
beschreven hebben) valt nog te betwijfelen, maar de laatste veronderstelling schijnt
me de meest waarschijnlijke te zijn.
De vierde teekening, (diameter 279 mm.) voorstellende de Opdracht in den Tempel,
schijnt ook een lijnteekening te zijn, maar is gedeeltelijk met bruin gewasschen, ze
vertoont geen verbeteringen of veranderingen zooals de eerste en de tweede teekening
en de schaduwen volgen de geteekende omtrekken.
Deze laatste twee teekeningen dragen merken die vermoedelijk ‘sagittarius’ en
‘luna’ uit den dierenriem voorstellen. Deze teekens komen eveneens voor op de
eerstvolgende teekening die lager beschreven wordt en ook op een teekening van
Jean Cousin die zich eveneens in hetzelfde album bevond; ze stellen dus geen
handteeken voor, maar zijn waarschijnlijk het een of ander verzamelaarsmerk. De
eerste teekening die beschreven werd draagt eveneens en op dezelfde plaats het
teeken a ‘taurus’ uit den dierenriem (op de illustratie zichtbaar).
De laatste teekening uit het album (pen en inkt, 279 × 193 mm., zie illustratie)
stelt voor de H. Maagd die de trappen van den Tempel bestijgt met op den achtergrond
de engel die Joachim de geboorte der H. Maagd aankondigt. Ze is een merkwaardig
voorbeeld van den Antwerpschen manieristenstijl van rond 1510-'20, met zijn
fantastische architectuur en uitgerokken figuren. Tusschen alle werken van genoemde
manieristen-groep vertoont dat
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van den kunstenaar, die door Friedlander met Jan de Cock vereenzelvigd werd, het
meest overeenkomst met de eerstgenoemde teekening. Dezen Jan de Cock wordt
eveneens en met recht de teekening toegeschreven die in de verzameling van den
graaf van Pembroke berust en die Joachim's Offer voorstelt.

JAN GOSSAERT: Vrouwenbad (penteekening).
(British Museum).

De groote teekening, een Vrouwenbad voorstellend, is de laatste aanwinst van het
Museum en misschien wel de belangrijkste (pen en inkt met zwarte krijtlijnen, 377
× 504 mm., zie illustratie). Na een vergelijking met de teekening van Jan Gossaert
in de Albertina, den Zondeval voorstellend (door Schonbrünner en Meder
gereproduceerd No 1189) en waarin de behandeling en het werk met de pen om zoo
te zeggen dezelfde zijn, is het niet meer mogelijk nog te betwijfelen van wiens hand
onze teekening is. Ze moet behooren tot Gossaert's periode der mythologische
onderwerpen als de Neptunus en Amphitrite te Berlijn, en de Adam en Eva aldaar en
te Hampton Court, dus rond de jaren 1516-17. Ze is vooral belangrijk daar ze de
eenige tot nog toe gekende studie van het naaktmodel door Gossaert is; want alhoe-
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wel de teekening in de wijze van voorstelling meer van Gossaert heeft dan van de
natuur, de ‘mise-en-scène’ is al te realistisch weergegeven dan dat men zou kunnen
aannemen dat het iets anders zou zijn dan de studie van een tooneel uit de
werkelijkheid. Het origineel was ongetwijfeld in zwart krijt geteekend en later rustig
door den kunstenaar met pen en inkt bijgewerkt. Ik ken geen enkele andere teekening
van het naakt uit de vroege Nederlandsche school, uitgezonderd die van een
vrouwenbad (door Dirick Vellert in het Louvre, door Glück en Beets gereproduceerd
in hun studies over dezen kunstenaar) alhoewel de teekeningen en houtsneden van
baden door Dürer natuurlijk bekend zijn. Een ervan herinnert inderdaad Dürer's
teekeningen (men vergelijke vooral het figuur rechts bezig de nagels van haar voeten
te verzorgen met de zittende figuren in Dürer's allegorische teekening te Windsor,
Lippmann 389) maar toch hebben we hier niet te doen met een voorbeeld van
onmiddellijk copieeren, zooals men op het eerste zicht zou kunnen veronderstellen.
Het figuur heelemaal rechts, met het Leonardeske hoofddeksel, schijnt
niettegenstaande den Italiaanschen invloed dien het vertoont, eveneens een origineele
studie te zijn.
Om de lijst van aanwinsten te volledigen, moeten we nog twee teekeningen
vermelden uit de verzameling Rodrigues, een door Pieter Cornelisz Kunst,
voorstellend een der Werken van Barmhartigheid, voorzien van zijn monogram en
gedateerd 1524, door Dr. Beets reeds gepubliceerd in het ‘Bulletin van den
Oudheidkundigen Bond’ (1909, Nr. 11), tegelijkertijd met het overeenkomstig
geschilderd glaspaneel uit het Louvre; de andere door Barend van Orley, een teekening
voor tapijtwerk, werd eveneens door Dr. Beets in ‘Onze Kunst’ (1908, I, blz. 186)
gepubliceerd in zijn Vellertartikels, waarin hij dezen kunstenaar die teekening
toeschrijft.
Twee teekeningen voor glasschijven, van ouds aan Aert Claesz van Leyden
toegeschreven, werden door Mr. Campbell Dodgson in ‘The Burlington Magazine’
(Vol XXXVIII, p. 25) uitgegeven en besproken. Ik kan er bijvoegen dat ze, wat den
stijl betreft, groote gelijkenis vertoonen met de teekening van het Laatste Avondmaal
te Rotterdam, eveneens aan dezen geheimzinnigen kunstenaar toegeschreven.
Ten laatste, een teekening van weinig belang, een maaier voorstellend (met penseel
in bruin uitgevoerd op mauve toebereid papier, opgehoogd met wit, diam. 198 mm.)
die door Mr. J. Cabourn Simonds in 1922 geschonken werd; het is ongetwijfeld een
teekening voor een van die reeksen glasschijven, die de bezigheden van iedere maand
voorstellen, en die herhaaldelijk aangetroffen worden. Het schijnt een Hollandsch
werk van rond 1500 te zijn, maar door zijn hoedanigheid en den toestand waarin het
zich bevindt valt het moeilijk te bepalen van wiens hand het is.
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Ik vrees dat het publiceeren van de hierboven beschreven teekeningen geen bijzonder
vraagstuk in de geschiedenis der vroeg-Nederlandsche kunst zal oplossen; maar ze
kunnen dienen als documenten welke in voorkomend geval eenig licht kunnen werpen
op het duistere onderwerp betreffende de eerste beschilderingen van glas in de
Nederlanden. Aan een enkele handteekening (ontdekt door den hr. G. Hulin de Loo),
op een teekening in het British Museum, hebben we het weinige te danken dat we
weten over den stijl van Jan de Beer bijvoorbeeld, en een teekening die vroeger
verkeerd werd toegeschreven aan den 17e-eeuwer Adam van Noort, heeft geleid tot
het vernuftelijk, alhoewel nog steeds op veronderstellingen berustend heropbouwen
van het werk van den glasschilder Aert Ortkens.
A.E. POPHAM.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Parijs
In ‘Nouvel essor’. - de vlaamsche graveurs van de groep ‘lumiere’.
- De kunstzaal ‘Nouvel Essor’, rue des Saints-Pères, biedt aan de graveurs een
bescheiden gastvrijheid, aan de wandelaars van den linkeroever, die prentenliefhebbers
zijn, een gelegenheid om Laboureur met Marie Laurencin, Goërg met Le Breton,
Galanis met Morin-Jean te vergelijken. Ziedaar de voornaamste waarden van haar
portefeuille.
In de maand November bracht een kleine tentoonstelling van Hollandsche
houtsnijders tegenover elkaar Eekmann en Fokko Mees, D. Nijland en Veldheer,
enz. Wij meenen dat vele van die volmaakte techniekers veel te danken hebben aan
George Minne (die van de illustraties voor ‘Les villages illusoires’) en aan Franz
Masereel.
Zelfde opmerking voor sommige Vlamingen van de groep ‘Lumière’, die ‘Nouvel
Essor’ heden ontvangt. Er bestaat dus, in Holland en in België, een schitterende
‘school’ van graveurs die, - opmerkenswaardig feit - slechts toevallig den invloed
van de rijke, Fransche school hebben ondergaan.
Maar bij de richting Minne-Masereel, voegt zich in Vlaanderen de richting Ensor
- De Bruycker. De meester van Oostende is te Parijs slechts vertegenwoordigd door
een exemplaar van zijn Tooneelen uit het Leven van Christus, doch het is genoeg om
ons de fijnheid, de geestigheid, de bekoorlijkheid en de zenuwachtigheid in de minste
teekening van den uitnemenden kolorist te herinneren. De Parijzenaars, die Ensor
niet goed kennen, hadden kunnen wenschen dat men wat meer nadruk op zijn talent
zou hebben gelegd.
Masereel heeft slechts twee gravuren. Het geeft niet: we kennen hem beter. Jules
de Bruycker daarentegen, is heel goed vertegenwoordigd: het Gravenkasteel, het
Huis Palfijn, de Schouwburg, en zijn typen van oude kwezelaars.
Verder is het Joris Minne die de aandacht trekt. Een zeer verstandig kunstenaar.
Vindingrijk en zeker van zijn stijl, vermengt hij in zijn werk noordelijke en Fransche
elementen. Hij hanteert de graveerstift, zooals Laboureur (Synthese van Antwerpen)
en bevolkt zijn kleine samenstellingen met silhouetten, sterk gelijkend op die van
Ensor (Kermis). Wat betreft zijn groote houtsneden (De Jager, de Onderwijzer, de
Torens) zij onderscheiden zich door het stoutmoedig evenwicht van de plans, de
schoone beweging van de arabesken, het relief, bekomen door sterke tegenstellingen
van open witte en breede zwarte vlakken.
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Al de overigen zijn slechts houtsnijders. De grijsaards en de jonge meisjes van
Moreels hebben spieren als gevilden. De vrouwelijke figuren van Jan Cantré lijken
op die, welke Rik Wouters schilderde: zelfde van boven geziene perspectief en zelfde
afgeronde gebaren.
Van Straten bezoekt vaak de bars, en uit veel wildheid ontstaat een indruk van
ordelijkheid. Een meer statieke orde heerscht in het werk van Lallemand en van
Charles Counhaye. Deze laatsten behandelen eenvoudige onderwerpen, zon-
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JAN CANTRÉ: Herfst (houtsnede).
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JORIS MINNE: I andschap (houtsnede).
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der figuren. Counhaye, die niets Vlaamsch heeft, als ik me niet vergis, lost
vraagstukken op, stapelt boeken op elkaar, roept een haven voor den geest op, zooals
André Lhote het doen zou.
Het geheel ziet er heel goed uit. Dat men dus niet meer herhale: ‘de Vlamingen
zijn alleen maar ‘schilders’.
PAUL FIERENS.

Boeken & Tijdschriften
La renaissance de l'art Français et des industries de luxe.
- In het Julinummer van 1924 besprak Paul Fierens in zijn Brief uit België, de
herinrichting van het Modern Museum te Brussel, dat hij ‘een nieuw museum en een
modelmuseum’ noemt. Indien de kunstwerken er beter dan vroeger tot hun recht
komen, indien het Brusselsche museum meer dan vroeger een treffend beeld geeft
van onze hedendaagsche Belgische kunstevolutie, dan komt de eer daarvan vooral
toe aan den heer Arthur Laes, secretaris van het Museum, en schrijver van een
uitmuntenden gids.
De heer F. de Mély behandelt in het Augustusnummer eenige ‘primitieve’ werken
in het Louvre-museum, waarop hij, terecht of ten onrechte, meent handteekeningen
der schilders te hebben ontdekt. Hij gelooft niet aan de naamlooze onpersoonlijkheid
van den Middeleeuwschen kunstenaar. Maar als we nagaan wie hij als zoodanig wil
doen doorgaan, dan stellen we vast dat zij alreeds behooren, grootendeels althans,
tot de periode van het ontluikend individualism, nl. de XVe eeuw. Toch zijn de
ontdekkingen van den heer de Mély het aanstippen waard. De initialen HB, HR, IM,
die hij op de Marteling van St-Denijs van Malweel in het Louvre opmerkte, weet hij
te ontcijferen als die van Jan Malweel (IM), Henri Bellechose (HB) die het werk na
Malweel's dood voltooide, Herman Rust (HR) degene die de achtergronden verguldde.
- Op de Kruisiging die onder den naam van ‘le retable du Parlement’ in 1904 in het
Louvre kwam, las de heer de Mély een opschrift dat hij ontcijferde als Caesbrut, een
naam die met de variante van Cazembrot herhaaldelijk voorkomt in de registers der
Brugsche schildersgilde van 1459 tot 1500. Op gothische tapijtkartons in hetzelfde
museum meent de heer de Mély de naamletters IR en ROEM te lezen als de
handteekening van den Brusselschen meester Jan van Rome die in 1505 het
Getijdenboek van de Prinses de Croy (verz. d'Arenberg, Brussel) met miniaturen
versierde. Het altaarblad van Braque door Rogier van der Weyden, is volgens schrijver
door den meester onderteekend in de hebreeuwsche letters die te lezen staan op het
hoofddeksel van Magdalena ZIN MALACHA KHALA WIYDEN (BEDE), te vertalen als
volgt: ‘Weyden heeft zijn schilderwerk uitgevoerd’. De Herderlijke Onderrichting
die in het Louvre aan een naamloozen Vlaming wordt toegeschreven, heeft wel een
Vlaamschen stijl, maar de heer de Mély leest er APELLI VETALI, hetgeen hem, wel
wat driest, doet besluiten tot een Italiaanschen oorsprong. We kunnen hem ook niet
volgen in zijn gewaagde poging om Het Leven van de H. Ursula in het Louvre, een
waarschijnlijk zeer vroeg XVIe-eeuwsch Vlaamsch werk, dat de letters GALO draagt
op den rand van een kleed, toe te schrijven aan ... Philips Galle, den XVIe-eeuwschen
Antwerpschen plaatsnijder. Omdat er in den boom op de Narrenschuit van Jeroen
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Bosch in het Louvre een uil te zien is, gaat de heer de Mély suggereeren dat een uil
voorkomende in een randversiering van het Nederlandsch handschrift I der
‘Bibliothèque Nationale’ het handteeken van Bosch zou zijn. Men ziet het, de
beweringen van den geleerden vorscher zijn niet altijd onaanvechtbaar. Maar het
verwondert toch te moeten vernemen dat twee werken van Colijn de Coter, een
Drievuldigheid en de Drie Maria's nog steeds niet in den catalogus van het Louvre
onder den naam van den Brusselschen meester staan vermeld, ofschoon ze beiden,
zegt de heer de Mély, de volle en onbetwijfelbare handteekening dragen: COLLIN DE
COTER PINCIT ME IN BRABANCIA BRVSELLE.
In het Septembernummer bespreekt de heer Arsène Alexandre de kunstschatten
van Zoutleeuw.
Een hoogst belangrijke studie wijdde de heer Paul Rolland aan de Doorniksche
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doopvonten, die in de XIe en de XIIe eeuw over heel West-Europa geëxporteerd werden.
Over deze werkwaardige kunstindustrie geeft onze jonge geleerde landgenoot talrijke
onuitgegeven bijzonderheden.

L'Eroica
(Milaan) publiceert van den heer Sander Pierron een uitvoerige en prachtig met
oorspronkelijke houtsneden geïllustreerde studie over de Belgische houtgravuur.

Der Cicerone
van Juli 1924 (nr 15) bracht ons van Wilhelm Molsdorf een nota, waarin hij tracht
te bewijzen dat Memling's Kruisdraging in de Passie te Turijn zou gecopiëerd zijn
naar Schongauer's beroemde kopergravure. De argumentatie is alles behalve
overtuigend.

Tengevolge van onvoorziene omstandigheden moest de kroniek der Brusselsche
tentoonstellingen verschoven worden tot het Juli-nr.
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G.L. GODECHARLE: Flora (marmer).
(Park van Wespelaer).
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[Deel XLII]

Het werk van Godecharle te Wespelaer
Flore a souri, ma voix va chanter les jardins.
DELILLE, die aldus den eersten zang van zijn gedicht aanheft heeft daarmee
Wespelaer(1) niet bedoeld, al wordt zulks meermaals beweerd, en wel om de
eenvoudige reden, dat zijn poëma dagteekent van 1782, lang dus vóordat het park
werd aangelegd.
Later echter voegde hij er twee zangen aan toe en wees er den lezer op in zijn
inleiding; zij hebben niet het minst betrekking op den tuin, die door Godecharle werd
versierd.
Maar indien Delille Wespelaer niet beschreven heeft, dan schijnt het wel
vermoedelijk, dat hij het plan er van heeft ingegeven. We laten hem hier aan 't woord:
Laissons Pan dans les bois; d'où vient que ces Naïades,
Que ces Tritons à sec se mêlent aux Driades?
Pourquoi ce Nil en vain couronné de roseaux
Et dont l'urne poudreusc est l'abri des oiseaux?
Otez-moi ces lions et ces tigres sauvages......
Et ces tristes Césars......
.................
Montrez-moi des mortels plus chers à notre amour;
En des lieux consacrés à leur apothéose,
Créez un Elysée où leur ombre repose;
.................
En marbre de Paros, offrez-nous leurs images;
Qu'une eau lente se plaise à baigner ces bocages,
.................
Placez-y les amis des hommes et des dieux,
Ceux qui par des bienfaits vivent dans la mémoire,
Ces rois dont leurs sujets n'ont point pleuré la gloire.
Montrez-y Fénelon à notre oeil attendri;
Que Sully s'y relève embrassé par Henri.

(1) Tusschen Mechelen en Leuven. In 1796 werd een rijke brouwer van Leuven, zekere Artois,
eigenaar van het landgoed van Wespelaer. Een van zijn dochters, Jeanne-Marie Artois,
geboren te Leuven in 1762, huwde met J.-B. Plaschaert, die later kasteelheer van Wespelaer
werd. Deze stierf betrekkelijk jong; zijn vrouw overleefde hem lang en na haar dood erfde
de familie Marnef het domein. Daarna ging het over, steeds door erfenis, aan de familie
Willems; op dit oogenblik behoort het aan den burggraaf Guillaume de Spoelbergh.
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Men zou denken, dat dit de juiste beschrijving is van de Elyseesche Velden van het
park te Wespelaer, dat op het einde der XVIIIe eeuw door zijn nieuwen eigenaar J.B.
Plaschaert ontworpen en versierd werd, met de medewerking van den bouwkundige
Henry(2) en den beeldhouwer Gilles-Lambert Godecharle, van Brussel.
Het kasteel is eenvoudig. Henry had het plan het te verbouwen tot een meer
weelderig paleis, doch de dood van J.-B. Plaschaert verhinderde zulks. Maar de
versiering van den tuin was volledig. Hij was heelemaal getooid met beelden, groepen,
marmeren vazen, borstbeelden en eenige paviljoentjes volledigden den aanleg. Een
vijver, een beekje en een waterval brachten er frischheid en vroolijkheid. Een eilandje
vormde, wat men noemde, de Elyseesche velden; daar vondt men de borstbeelden
van de groote mannen, wier daden of gedachten de menschheid eer aandoen(1).
Wanneer Plaschaert zich tot Godecharle richtte, was deze sedert twaalf jaar uit
Italië teruggekeerd. Hij had toen reeds zijn voornaamste werken gemaakt: het fronton
van het Paleis der Natie (1781), dit van het kasteel te Laeken (1783) en de andere
decoratieve beelden van dit gebouw; hij was zeer bekend en geprezen, en het staal
vast, dat hij van toen af een werkhuis bestuurde, waar hij zich deed helpen in de
uitvoering van zijn talrijke bestellingen(2). Zijn eerste werk voor Wespelaer was de
groep in Franschen steen, voorstellende: de Tijd, die de Jeugd onderwijst, het is
geteekend en draagt het jaartal 1791. Het laatste is de Bedelende Belisarius, dat
dagteekent van 1822 en geïnspireerd werd door het schilderij van Louis David (1781,
Museum te Rijsel). De zeven en dertig borstbeelden van beroemde

(2) Ghislain-Joseph Henry, geboren te Dinant den 20 Mei 1754, gestorven te Brussel, den 8
Februari 1820, behaalde den eersten prijs in den cursus van architectuur op de
Sint-Lucasacademie te Rome in 1779. Het schijnt dat hij te Nantes zou werkzaam zijn geweest.
In België bouwde hij in 1786 het kasteel van Duras, in de buurt van Sint-Truiden en vestigde
zich definitief te Brussel in 1795; wanneer Napoleon besloten had het kasteel van Laeken te
laten heropbouwen werd Henry met dit werk belast. Onder Willem I der Nederlanden richtte
hij een oranjerie en een schouwburg op en te Brussel begon hij aan de gebouwen, die later
het Koninklijk paleis zouden worden. Maar dit werk kon hij niet meer voleinden: het werd
voortgezet door Van der Straeten en voltooid door Suys. Henry heeft ook verschillende
particuliere hotels gebouwd, waarvan het merkwaardigste zich te Leuven, in de
Minderbroedersstraat, bevindt.
(1) Nl. Homeros, Plato, Pythagores, Demosthenes, Plutarchus, Seneca, Socrates, Cicero, Virgilius,
Horatius, Marcus-Aurelus, Hendrik IV, Willem de Zwijger, Lamoral van Egmont, Barneveldt,
Tasso, Milton, Montaigne, Racine, Corneille, Boileau, Molière, La Fontaine, La Bruyère,
Bossuet, Fénélon. Montesquieu, Buffon, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Napoleon, Frederik
II, Washington, Linnaeus, Wieland, Bayle, Schiller.
(2) Godecharle had ook de beeldhouwwerken gemaakt voor het park van graaf Coloma, nabij
Mechelen en voor het oude kasteel Hope, te Haarlem, dat behoorde aan Louis Bonaparte.
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mannen, eveneens in Franschen steen gebeeldhouwd, en die de Elyzeesche Velden
versieren, werden bijna alle gemaakt tusschen 1816 en 1817.
De versiering van het park te Wespelaer was dus niet het werk van enkele jaren.
Zij duurde dertig jaar en werd pas voleind na den dood van haar ontwerper.
Godecharle liet zich vooral helpen door zijn leerlingen bij de uitvoering van de
borstbeelden in Franschen steen. Op al die beelden vindt men zijn handteekening en
het jaartal; sommige zijn gemaakt naar antieke modellen; andere naar portretten,
waarvan het mogelijk is er enkele te identificeren, dank zij de beschrijving, die hij
er van gaf. Slechts twee borstbeelden, die van J.-J. Rousseau en die van Voltaire,
dragen geen handteekening; zij zijn atelierwerk, waar Godecharle geen hand heeft
aangestoken, evenmin als aan het slechte borstbeeld van Molière (dat nochtans
geteekend is, en dat een onbehendige nabootsing is van den Molière van Houdon.
Die borstbeelden stonden op een voetstuk, waarop men inschriften las, meestal
citaten uit het werk van den voorgestelden persoon of uit werken over hem, soms
ook was het een spreuk, die hij dikwijls aanwendde. Het voetstuk van Virgilius'
borstbeeld, droeg een vers uit zijn grafschrift: ‘Cecini pascua, rura, duces.’; dit van
La Fontaine: ‘Qu'un ami véritable est une douce chose!’; dit van La Bruyère: ‘Je
rends au public ce qu'il m'a prêté’; dit van Washington: ‘Non sibi, sed patriae’; dit
van Socrates, het woord van Cicero: ‘Primus philosophiam evocavit de coelo’; dit
van Molière een vers uit Le Misantrophe: ‘Je veux que l'on soit homme’ dit van
Voltaire: ‘J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage’. We zullen niet al de
opschriften(1) aanhalen, omdat ze maar weinig belang opleveren voor de studie van
de werken zelf, maar zij dragen er toe bij om ons een juist denkbeeld te vormen over
den geest van het midden, dat Godecharle lang bezocht. Plaschaert en de pastoor
Mathieu Verlat, dien hij bij hem had ontboden, waren twee scherpzinnige en
ontwikkelde menschen. Plaschaert liet zelf werken na van een zekere waarde en
Mathieu Verlat was leeraar in de wijsbegeerte geweest aan de Universiteit te Leuven;
enkelen tijd na de afschaffing van de universiteit, in 1796, had hij zijn intrek bij zijn
vriend genomen. Het park van Wespelaer was zoowel hun werk als dit van den
architect en den beeldhouwer, die het plan er van teekenden en het versierden. Nog
bestaat het park steeds, doch de beelden zijn weg en het algemeen plan is lichtjes
gewijzigd De meeste beelden, die er stonden, werden in 1899 door den Belgischen
Staat aangekocht en bevinden zich

(1) Men vindt ze in het werkje van A.-G.-B. Schayes: Promenade au pare de Wespelaer, ou
description historique, topographique et pittoresque de ce jardin célèbre. (Leuven, 1831).
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nu in het Museum te Brussel. Ontbreken slechts: de groep Rinaldo en Armida, Apollo
van Belvedere, Venus met de schelp, Diana op jacht (nabootsing van het antieke
beeld), Flora; ook ontbreken nog in steen gekapte honden en vier marmeren vazen,
die de seizoenen voorstelden.
Algemeen wordt aangenomen, dat die beelden van Wespelaer een volledig
denkbeeld geven van het talent van Godecharle. Men bedenkt echter niet dat we hier
te doen hebben met werken, die bestemd waren voor de openlucht, waarvan er vele
werden gemaakt door leerlingen, en waarvan er slechts enkele het merk van den mee
ter dragen en het karakter van zijn stijl bezitten, zooals b.v. de groep Pan en Syrinx
en die van de Tijd, die de Jeugd onderwijst. De andere groepen en beelden, die van
Wespelaer afkom stig zijn, zijn kopieën: de groep Bacchus en Ariadne is de nabootsing
van een marmeren beeld, kleiner dan levensgroot, van Canova, nu in de koninklijke
zalen van het Pittipaleis, te Firenze(1); de groep Psyche en Amor is de kopie van een
ander werk van Canova, nl. de groep, die voor Murat gemaakt werd; de Vulcanus is
een navolging van Pluto, die Cerberus bewaakt van Pajou; de Amor, die zijn pijl aan
punt is een kopie van het beroemde werk van Bouchardon; de Hermaphrodite is de
kopie van de Hermaphrodite Borghese of is misschien de kopie van het tweede
exemplaar dat Delvaux, de leeraar van Godecharle, er van maakte(2). Zelfs in de groep
Pan en Syrinx is er een groot deel nabootsing: de figuur van de nimf is de herhaling
van de Daphne van Bernini. We moeten in die beeldhouwwerken niet anders zoeken
dan een min of meer juiste weergave van het origineel, en een eenvoudige en zwierige
uitvoering, die hun een decoratief karakter verleent.
Doch, het werk van Godecharle te Wespelaer mag niet beoordeeld worden naar
elementen, die overigens een interessant geheel vormen. Het heeft een heel andere
beteekenis en de vier beelden, die we hier reproduceeren kenschetsen zijn waarde.
Het zijn vier portretten en een marmeren standbeeld, die zich nog in het kasteel
bevinden.
Het standbeeld is dat van Flora. Het staat in een kleinen tempel, door Henry
opzettelijk daarvoor gebouwd, en die door zijn lichten koepel en zijn Dorische zuilen
aan den kleinen tempel van Tivoli doet denken. Het standbeeld is gratievol en stevig,
frisch en bekoorlijk, alhoewel zijn adel van zeer klassieken aard is. Het werk is
geteekend en draagt het jaartal 1798. Geest,

(1) Een marmeren kopie van die groep maakte deel uit van de verzameling Ch.-L. Cardon. Zij
kwam voor in 1904 in de Tentoonstelling van XVIIIe-eeuwsche Fransche kunst, ingericht
door de Société française de bienfaisance te Brussel. Waarschijnlijk was zij ook van
Godecharle.
(2) Delvaux en Godecharle maakten ook beiden een kopie van den David van Bernini (Villa
Borghèse). De kopie van Delvaux behoort aan den Lord of Bedford; die van Godecharle
staat in het Stedelijk museum te Brussel; wel is de handteekening ver uitgesleten, doch enkele
jaren geleden kon ik ze nog ontcijferen.
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G.L. GODECHARLE: Catherine Artois (marmer).
(Kasteel van Wespelaer).

G.L. GODECHARLE: Léonard Artois (marmer).
(Kasteel van Wespelaer).
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vinding en smaak, stevige technische hoedanigheden, die Godecharle als gelukkige
gaven in zijn beste werken heeft ten toon gespreid, zijn hier op harmonieuze manier
te zaam gebracht. Er schuilt een volmaakte eurythmie in de beweging en het vrije
spel der drapeeringen verleent een zeer verschillend uitzicht aan de zijgezichten. De
godin schijnt te gaan, het lichaam lichtjes achterover hellend, het hoofd naar links
gewend. Al de lijnen van haar mooi lichaam zijn levendig en vol beweging; zij bezit
de zachte teederheid en wulpschheid van een beeld van Praxiteles. Met de linkerhand
houdt ze een bloemenkroon omhoog; met de rechter houdt ze de plooien van haar
kleed vast. Haar mantel, de himation, hangt over haar linkerarm en valt neer tot op
den grond in ietwat zware plooien. In de sereniteit van het aangezicht ligt wel een
beetje koelte, maar het vleesch van den prachtigen torso, van de lange, krachtige
beenen is jong en stralend. De half-naakte borst, de naakte arm, zoo prachtig rond,
de lijn der schouders, en de hals, die een beetje zwaar is voor het kleine hoofd, net
als de Grieksche figuren uit den bloeitijd, verleenen haar de zuiverheid der antieke
modellen, waarnaar de artist heeft gewerkt. De stof van het kleed is fijn en
doorschijnend; de zware massa van den mantel, wel in evenwicht met de figuur,
verzwaart tenauwernood haar beweging, doch verzekert veeleer haar stabiliteit.

G.L. GODECHARLE: De zege vierende Liefde (steen). (Vroeger bij G. Seligmann te Parijs).

Godecharle zou moeten beoordeeld worden naar werken zooals dit, evenals naar
het beeld van de Muziek, dat zich in de verzameling Wildenstein te Parijs bevindt,
of naar het beeld van Euterpa (toebehoorend aan Mevr. de burggravin de Spoelbergh)(1)
of ook nog naar de groep van de Liefdadigheid in het museum te Brussel en de
Zegevierende Liefde, die nu
(1) Godecharle behandelde meermaals dit onderwerp. De terra-cottafiguur in het museum te
Brussel (nr 353) is een studie voor dit beeld. Onder de meest bevallige van zijn werken dienen
nog vermeld de twee decoratieve figuren, in terra-cotta, uit de verzameling David Weill.
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G.L. GODECHARLE: Pastoor Mathieu Verlat (marmer).
(Kasteel van Wespelaer).
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het eigendom is van den Hr. Seligmann te Parijs. Moest men Godecharle beoordeelen
naar al de stukken, die uit zijn atelier zijn gekomen, dan loopt men gevaar zijn talent
meer te schaden dan te dienen. Hij is een van de knapste decorateurs van het einde
der XVIIIe eeuw geweest, zooals zijn frontons het overigens bewijzen en hij was een
eerste rangs artist in het maken van portretten. Om ons daarvan te overtuigen, hoeven
we slechts te denken aan het borstbeeld van zijn vrouw, die van zijn leerling Malaise,
van dezes moeder en van een onbekende vrouw, in het museum te Brussel; aan dit
van zijn dochter, dat deel uitmaakte van de verzameling Ch.-L. Cardon en
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CH. GEERTS: Mevr. Plaschaert (marmer).
(Kasteel van Wespelaer).

G.L. GODECHARLE: J.B. Plaschaert (marmer).
(Kasteel van Wespelaer).
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aan zijn eigen portret. Die van Wespelaer behooren tot de schoonste die hij maakte.
Naar het schijnt was Mathieu Verlat, de vroegere professor aan de Universiteit te
Leuven, die bij J.-B. Plaschaert inwoonde, ook een vriend van Godecharle, welke
zijn borstbeeld kapte in 1815. Eerst stond dit borstbeeld in het park. Nu heeft het een
eereplaats op den schoorsteen van de groote zaal van het kasteel te Wespelaer; de
andere borstbeelden, waarover we hier zullen spreken, staan in nissen in dezelfde
zaal.
Het borstbeeld van Mathieu Verlat is indrukwekkend door zijn oprechtheid. In het
vermoeide gezicht ligt een intense uitdrukking van leven, van overweging, van
goedheid. Het werk is hier bijzonder lenig en geeft de gelaatstrekken en karakteristieke
rimpels van het gezicht getrouw weer zonder iets te verliezen van zijn stevigheid en
zijn statigheid. Het geheel is eenvoudig; nauwelijks ontdekken we een beetje fantazie
in de schikking van het haar, in de drapeeringen op de schouders, in de wijde opening
van het geplooide hemd. Is een beeld als dat van Flora representatief voor de
neoklassieke richting, die toen haar hoogtepunt bereikte, dan vinden we in een
borstbeeld als dit slechts de meest objectieve opmerking en het meest onmiddellijke
realiteitsbesef. Hier doet Godecharle niet aan stijl; wel draagt dit portret het karakter
van zijn tijd, maar in de eerste plaats zoekt hij naar waarheid en dit naar zijn eigen
opvatting van het model, oprecht en eenvoudig, buiten eiken invloed om. Slechts
zelden legde hij in een portret zooveel psychologie en zooveel scherpzinnigheid; en
het borstbeeld van Mathieu Verlat mag beschouwd worden als een van zijn
voornaamste werken.
De andere borstbeelden te Wespelaer zijn overigens even waardevol. Daar zijn
die van J.-B. Plaschaert, van den broeder en de zuster van zijn vrouw, Leonard en
Catherine Artois. Het borstbeeld van Mevr. Plaschaert werd gekapt door Karel
Geerts(1), te Leuven, na den dood van Godecharle.
Zie bijvoorbeeld het portret van Mejuffer Catherine Artois. Men zegt, dat zij zeer
lief was en haar leven zou niet zonder teederheid en, misschien ook wel, niet zonder
sentimenteele avonturen zijn geweest. Zij was niet heel jong meer toen Godecharle
haar borstbeeld maakte. Haar half-naakte borst is nog goed gevormd, maar de hals
is verdikt en de ondiepe linken van den Venuskring hebben plaats gemaakt voor de
plooien in een vet en overvloedig vleesch; het onderste deel van het gezicht is zwaar
geworden, de kin wijkt, de wangen zijn week en zonder vaste lijnen en de haartooi,
met haar ontelbare krullen, schijnt niet erg goed te staan. Nochtans voelt men een
groote sympathie bij het beschouwen van dit borstbeeld, omdat Godecharle er in

(1) Karet-Hendrik Geerts, geboren te Antwerpen in 1807; gestorven te Leuven in 1855.

Onze Kunst. Jaargang 22

10
geslaagd is weer te geven wat er bij die burgersvrouw op rijperen leeftijd nog
overbleef van haar vroegere bekoorlijkheid: haar open, lachende en schalksche blik,
het sensueele karakter van haar neus, die wat te groot, maar mooi van lijn is, en de
verrukkelijke bekoring van haar spiritueelen en gul zigen mond. Men voelt, dat deze
vrouw de kunst kende om oud te worden en het einde van haar leven in een behaaglijk
epicurisme doorbracht.
Wat zeker is, zij was verstandig, welbespraakt en aangenaam van omgang.
Godecharle legde in haar portret een buitengewoon levensgevoel en een sensibiliteit,
welke de meeste portretmakers van zijn tijd, zelfs een Chinard niet uitgezonderd,
slechts zelden bereikten. Dit is een van de mooiste vrouwenportretten die hij maakte,
een van de best samengestelde, van de meest expressieve, een van die, waarin hij
het meest gevoel en fijne bekoring wist te leggen.
Het borstbeeld van Léonard Artois, die gekleed is volgens de mode der laatste
jaren van de XVIIIe eeuw, is een stijlvol werk. Het is ook opgesmukter dan de andere
portretten, die zich hier bevinden. Het haar, in krullen opgerold en in vlechten
opgebonden, is eenvoudig behandeld. Tenauwernood verleenen ze een ietwat zachter
uitzicht aan de scherpe trekken van het aangezicht, met zijn schitterende oogen, zijn
grooten mond en zijn hoekige lijnen. Over heel het wezen ligt energie en
vastberadenheid. De kleeding is streng en verzorgd; hooge das, die eenvoudig
geknoopt is op een omgeslagen boord, geplisseerde hom, jas met breeden omgeslagen
kraag en met dubbelen opslag. Een mantel of een drapeering bedekt de schouders
en het onderste deel van het borstbeeld. Het geheel is buitengewoon elegant. Het is
een beeld, dat dagteekent uit den revolutietijd en misschien is het wel het eerste
gebeeldhouwde portret, dat Godecharle voor de eigenaars van Wespelaer maakte.
Hier bezit hij de geheele meesterschap over zijn kunst en evenals dit van Catherine
Artois, is dit borstbeeld levendig en aangrijpend door zijn waarheid en het product
van een alzijdige en rijkgetinte techniek.
Eindelijk blijft ons nog het laatste van die gebeeldhouwde portretten, dit van
Jean-Baptiste Plaschaert. Toen hij het borstbeeld van Delvaux maakte, had hij uit de
half openstaande jas van zijn meester de werktuigen van zijn vak doen te voorschijn
komen; nu plaatste Godecharle tusschen de jas van zjjn model, twee boeken, die
beteekenen, dat Plaschaert een intellectueel, een schrijver, een dichter was. Eerst
was deze in dienst van het Oostenrijksch goevernement in de Nederlanden, maar
later werd hij door den prefect van het departement der Dyle, zekeren Doulcet de
Pontécoulant, geroepen om deel uit te maken van het Fransche bewind. In 1806 werd
hij ridder van het Eerelegioen en maire van Leuven. Pas toen de Verbondenen hier
kwamen liet hij zijn ambt varen. Hij trok zich toen terug op zijn kas-
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teel en hield zich onledig met de uitgave van zijn werken: achtereenvolgens
verschenen dan een verhandeling over de Influence des langues sur la civilisation
en een andere De la noblesse, des titres et de la feodalité, dat voornamelijk gericht
was tegen het vroegere regiem. In 1818 werd hij verkozen tot afgevaardigde bij de
Staten-Generaal en onderscheidde zich daar door de stoutmoedigheid van zijn
gedachten en door zijn verlicht liberalisme. Maar langer dan een jaar kon hij zijn
mandaat niet vervullen; zijn gezondheid verzwakte en op 21 Mei 1821 stierf hij
plotseling.
In zijn portret zien we wel zijn zachtmoedig karakter en ook wat er in hem aan
adel en belangloosheid was. Er is aristocratie in zijn persoon en zichtbaar leefde hij
onder den invloed van edelmoedige en verheven gedachten. Zijn voorhoofd is hoog;
in den vrijen blik lezen we geestdrift en jeugd; zijn neus is fijn en op zijn mond, die
lenig is van lijn, speelt een glimlach, die bijna vrouwelijk zacht is. In dit portret is
er niets dat ons de correctheid en de energie van dit van Léonard Artois herinnert.
De groote kraag van het gevouwen hemd is dichtgehouden door een breeden, slordig
geknoopten das en raakt bijna het aangezicht; de jas staat ver open. Moest het
Eerelegioen niet zichtbaar zijn, dan zou men kunnen denken te doen te hebben met
een jongmensch, die aan literatuur doet en niets te maken heeft met de officieele
wereld. Want het intieme en jeugdige karakter van deze figuur treft ons wel het meest.
Toch bewijst een rimpel in de kin dat Plaschaert niet zoo jong was, als men op een
eerste zicht wel zou kunnen denken. Toen hij gedecoreerd werd, was hij zeven en
dertig jaar en het is waarschijnlijk, dat hij weinigen tijd later voor dit portret poseerde,
dus in 1806 of in 1807.
Op dit oogenblik schijnt het tijdperk der groote bestellingen voor Godecharle
afgeloopen te zijn. Wel maakte hij een ontwerp voor de versiering van het fronton
van den Muntschouwburg toen men dien schouwburg in 1817 begon te bouwen;
maar wanneer de nieuwe tooneelzaal in 1819 werd ingehuldigd, dan was het pas in
1854, dat de voorgevel werd afgemaakt met het nieuwe fronton. Godecharle was
toen al negentien jaar dood en het ontwerp, dat Simonis in 1851 had gemaakt, werd
gekozen.
Onder het Fransch bewind moest Godecharle dikwijls naar Parijs en hij zal in
Frankrijk wel verschillende van zijn werken gelaten hebben. Maar hij werkte ook te
Brussel en van die periode zijn er betrekkelijk veel geteekende en gedateerde
beeldhouwwerken bewaard gebleven.
Hij vervaardigde een borstbeeld van Bonaparte, eersten Consul, dat toebehoort
aan het Museum van Schoone Kunsten te Brussel, en na den dood van den keizer,
kapte hij een nieuw borstbeeld voor de Elyzeesche Velden van Wespelaer. Dit laatste
werk is zwak en karakterloos. Het is seniel werk:
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Godecharle was een en zeventig toen hij 't maakte. In het Museum van het Jubelpark
bevinden zich nog twee groote medaljons in Franschen steen, Napoleon en Joséphine
voorstellend; Godecharle beeldhouwde ze in 1808 voor de Napoleonpoort, die later
de Willempoort en in 1830 de Anlwerpsche Poort werd. Ze zijn van middelmatige
waarde. Maar te Wespelaer waren er vroeger borstbeelden in brons van den keizer
en van de keizerin, die veel verzorgder van werk en getrouwer van weergave moeten
geweest zijn dan die decoratieve medaljons, die heel eenvoudig van uitvoering en
gemaakt waren om van verre te worden gezien.
De gunst, die Godecharle had genoten onder het Oostenrijksch goevernement,
kende hij noch onder het Fransch noch onder het Hollandsch bewind. Toen hij in
1822 het laatste beeld voor Wespelaer maakte was hij al oud. Hij zou zijn roem lang
overleven en het werk van Rude kwam bovendien heel wat van zijn vroeger prestige
weghalen. Dacht men toen nog aan de prachtige werken van zijn jeugd en zijn rijpen
leeftijd?
Te Wespelaer bewaarde Mevr. Plaschaert vroom het domein dat haar man gesticht
had. Zij stierf in 1840, in den leeftijd van acht en zeventig jaar. Waarschijnlijk werd
het borstbeeld van Geerts uitgevoerd naar een geschildert portret(1). Het vertoont wel
zekere eigenschappen van gelijkenis en uitvoering, maar naast de mooie borstbeelden
van Godecharle, is het koud en droog.
Eindelijk richtte Willem Geefs in 1863 in het koor van de kleine dorpskerk, in de
buurt van het kasteel, het graf op van Mevrouw Jeanne-Marie Artois, weduwe van
J.-B. Plaschaert(2). Dit praalgraf was besteld geworden

(1) Dit borstbeeld is geteekend en draagt een jaartal; maar daar het zeer moeilijk is het van zijn
plaats te halen, heb ik slechts met moeite den datum kunnen ontcijferen; ik geloof, dat het
1841 is, het jaar dus na den dood van Mevr. Plaschaert.
(2) Tegen het koor van de kerk te Wespelaer heeft Mevr. Plaschaert, in het klein kerkhof een
monument laten oprichten ter herinnering aan haar man, haar zusters, haar broeder en den
pastoor Verlat. Het is een groote, heel eenvoudige steenen urne, gegoten door een vierkanten
steen, waarover een doek hangt. Een slang wentelt er zich rond als symbool van de
eeuwigheid. Ziehier het grafschrift:
D.O.M.
ET PIAE MEMORIAE
J.B.G.G. Plaschaert conjugis
sibique J.M. Artois vivens posuit,
Et fratri Leonardo
Catharinae et Mariae
sororibus,
ac Mattheo Verlat,
Patris instar caro.
Anno M.D. CCCXXV.
R.I.P.
Op de urne zelf vindt men een zinsnede uit de zielenmis:
Lux aeterna luceat eis, Domine.
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door haar erfgenaam, Albert Marnef. Aan de andere zijde van het koor had Willem
Geefs in 1853 het praalgraf van Jeanne-Josephine-Ghislaine Marnef, burggravin
Amédée Vilain XIIII, gestorven in 1848, opgericht.
De memorie van Godecharle bleef voortleven op dit kasteel waar hij vroeger als
vriend was ontvangen geworden. In 1837 kapte de beeldhouwer Pieter Puyenbroeck
in marmer het borstbeeld, dat Godecharle van zichzelf slechts in plaaster had
gemaakt(1). De oude beeldhouwer was sedert twee jaar overleden, doch ofschoon
reeds andere hem vervangen hadden in de gunst van het publiek, waren er toch nog,
die hem indachtig waren en men opende een inschrijving om de onkosten van zijn
marmeren borstbeeld te dekken. Toen wenschten de eigenaars van Wespelaer ook
hulde te brengen aan den artist, van wien ze enkele der beste werken bezaten; zij
bestelden een tweede borstbeeld in marmer aan Puyenbroeck; onlangs werd het in
de voorhalle van het kasteel geplaatst; het is geteekend en draagt het jaartal 1838.
Het park, waar letterkundigen en artisten een ideaal en bekoorlijk decor hadden
van gemaakt, heeft nu niet meer zijn vroeger uitzicht. Wel blijft er een zekere
melancholie die overigens in alle parken zweeft, waar herinneringen leven. Wij
hebben er die van een onzer beste kunstenaars van het einde der XVIIIe eeuw
teruggevonden en hem hier nog eens willen gedenken.
MARGUERITE DEVIGNE.

(1) Het plaasteren en het marmeren borstbeeld van 1837 bevinden zich in het Museum van
Schoone Kunsten te Brussel.
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De Romaansche doopvonten uit Doornik
Lapides clamabunt.
S. Luc, Ev., c. XIX. v. 40.
EEN onderwerp in verre niet uitgeput, is datgene betreffende de kunstuitbreiding te
Doornik tijdens de Middeleeuwen. Verschillende schrijvers, waaronder hoogleeraars
van België, Frankrijk, Duitschland en Holland, hebben van dit onderwerp de groote
trekken aangeduid, en hebben nadruk gelegd op de volstrekte noodzakelijkheid het
te behandelen, ten einde te geraken tot het volledige begrip niet alleen van de
kunstevolutie in de vroegere Nederlanden, maar ook van die in de streken van
Noord-Westelijk Europa waar men heelemaal niet zou verwachten ze aan te treffen.
Het schijnt wel inderdaad, dat die kleine Fransche heerlijkheid van Doornik - een
groote gemeente met voorsteden - als gedrongen tusschen vreemde, leenroerige
afhankelijkheden, hare esthetische gedachte heeft uitgebreid ver over de onmiddellijk
nabijgelegen streken.
Handelend tegelijk over den tijd en de stof, op het gebied van deze zoogezegd
‘scaldische’ kunst, zoo genoemd naar de Schelde, welke haar zag geboren worden
en haar anderzijds heeft begrensd, heb ik onlangs en herhaaldelijk gepoogd de
uitbreiding van den Doornikschen kunsthandel in het Romaansche tijdvak te bewijzen,
vooral wat betreft de doopvonten(1). Ik kom er hier nogmaals op terug, omdat het
noodig is de documentatie zooveel mogelijk aan te vullen, hopende dat mijn lezers
wel zullen willen aanduiden wat er nog dient te worden bijgevoegd, zooals zij zelven
reeds voordeel halen uit de inlichtingen opgediept sinds het verschijnen van mijn
eerste studies.
Ofschoon men van uit een historisch oogpunt geen voldoende kennis heeft van de
rol welke Doornik heeft vervuld in het burgerlijk en godsdien-

(1) Zie vooral: L'Expansion tournaisienne aux XIe et XIIe siècles, Art et Commerce de la pierre
(Annales de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, 7e reeks, II, 1924, bl. 175 en
vlg.).
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Doopvont van Saint-Pierre de Montdidier (Frankrijk).

Laatste Avondmaal: Gedeelte der doopvont van St.-Venant.

Laatste Avondmaal: Gedeelte der doopvont van Dendermonde.
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stig beheer van het Nederrijk, toch weet men dat die stad een hoofdplaats werd en
dat zij, als zoodanig en krachtens de conciliën, het middelpunt werd van een bisdom
gelijk aan het oude grondgebied van de stad. Vele wegen liepen door dit voorname
centrum; ófwel waren ze zelven oorzaak van zijn ontstaan, ófwel waren ze bestemd
om het met andere agglomeraties te verbinden. Sommigen, beweeglijk, waren
voorgesteld door de Schelde, stroomop- en stroomafwaarts, vloeiend van Zuid naar
Noord; anderen, rotsvast, bestonden uit de banen Doornik-Bavai (steenweg
Brunehaut), Doornik-Térouanne-Boulogne( langs Estaires en Cassel, langs Wervik
en Cassel, langs Arras), Doornik-Oudenburg. De laatste straalden allen uit ten Westen
van de eersten, d.i.t.z. in de linkerkom van den stroom. Slechts éen zijweg verbond
Doornik met den weg Bavai-Blicquy-Caster, vertakking van den weg
Bavai-Nederbrakel, laatste schutsmuur gelijkloopend met het ondoordringbare
Kolenwoud (Zuid-Noord).
Anderzijds was de Doorniksche ondergrond geheel kalkachtig. Natuurlijke
voortbrengselen en gemeenschapswegen gingen zich verbinden. Aan deze
samenwerking dankt men, zeer vroeg, de zwarte steenen van de keizerlijke vesting
van Oudenburg, diezelfde steenen welke gebruikt werden aan de kerk van dezelfde
plaats en aan de openbare gebouwen van Brugge. Later, in de Romaansche periode,
zou diezelfde verbinding den bouw toelaten van de oude kerk te Nesle bij Amiens,
de hallen van Middelburg, het oud belfort van Brugge, de kerken van Gent, de krypten
van Antwerpen, de zuilenrijen van Hénin-Liétard en Arras, de portalen van
Villers-Saint-Christophe, van Honnecourt, van Bohain en van talrijke andere
gebouwen.
Het betreft hier nog maar alleen onbewerkte bouwmaterialen, uitgevoerd of ter
plaats gebleven. Maar heeft de Doorniksche handel dit primitieve zuiver mercantiele
stadium niet overschreden? Is hij niet als 't ware vergeestelijkt?
De vraag dringt zich op bij tallooze werken van gemiddelde afmetingen, gemaakt
uit dezelfde stof en welke men aantreft in een veel grooter uitbreidingsgebied. Men
onderscheidt er vooral de doopvonten en, in kleiner getal, de grafsteenen.
Van deze romaansche doopvonten, berusten de in België gebleven specimens - of
deelen van specimens - te Dendermonde, Zillebeke, Zedelghem, Lichtervelde,
Lokeren, Espierres, Ere, Twee-Acren, Def tinge, Rotselaer, Gallaix, Gent, Bergen,
Saint-Sauveur, Froyennes. Anderen berusten in Frankrijk: in het Noorden, te Cousolre
(heden te Rijsel), Nord-Peene, Neuf-Berquin, Gondecourt, Chéreng; in het Pas-de
Calais, te Saint-Venant, Evain, Vimy, Ames, Beugin, Evin-Malmaison, Guarbecques;
aan de Somme: te Montdidier, Berlancourt, Corbie, La Neuville-sous-Corbie; aan
de Aisne: te
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Doopvont van Zedelghem (België).

Doopvont van Winchester (Engeland).
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Vermand, Nouvion-le-Vineux, Ribemont, Corbeny, Erlon, Lesquielles-Saint-Germain,
Laon, Coucy-le-Château; aan de Oise: te Breuil-le-Vert, Busy,
Saint-Juste-en-Chaussée, Angevillers, Bonnières, Ver; aan de Aube: te Montieramey;
aan de Seine-Inférieure: te Tréport. In Engeland heeft men er aangetroffen te
Winchester, Southampton, East Mean Hants, Sint Mary Bourne, Thornton-Curtis en
Ipswich-Sint-Peters. Tenslotte, heeft Charles de Linas, tot in Zweden, godsdienstige
meubels van denzelfden oorsprong ontdekt.
Enkele grafsteenen van denzelfden tijd als de doopvonten - en waarvan de studie
zeer nauw verbonden is met de hunne, - bevinden zich te Saint-Josse-au-Bois, (heden
te Tortefontaine), te Saint-Josse-sur-Mer (heden te Boulogne), te Ham in Picardie,
te Estaires in Artois, te Antwerpen (Steen), te Mullem bij Oudenaarde, alsook te
Seclin, Forest en Anderlecht (graven van Sint Piatus, van Sinte-Alena en van
Sint-Guido). Verder zelfs dan den grafsteen van Bridlington, in Yorkshire, zou men
in het museum van Stockholm juist dezelfde steensoorten herkennen.
Het grootste aantal van die stukken zijn aangeduid, beschreven of gereproduceerd
door de heeren Deshaines(1), de la Grange(2), Cloquet(3), Enlart(4), Cecil H. Eden(5), Soil
de Moriamé(6) enz. En uitgaande van den Doornikschen oorsprong der bewerkte stof,
hebben deze geleerde schrijvers zonder aarzelen besloten tot den Doornikschen
oorsprong van het werk.
Dit argument, van innerlijken aard, kan op verschillende wijze worden bekrachtigd.
Vooreerst, als de plaats waar de stof ontgonnen moest worden, de zetel was geweest
van een sterke school van steenhouwerskunst, dan heeft men die stof, in vele gevallen,
kunnen vervormen vóór hare verzending. En juist te Doornik was, vooral tijdens de
e
e
XI en de XII eeuw, dit genre in vollen bloei. Alen bouwt of herbouwt er natuurlijk
in steen van eigen grond, de Onzelieve-Vrouwekerk, de collegiale kerken van St.
Pieter en St. Quintijn, de parochiekerken van St. Brice, St. Piatus, St. Nikolaas, en
St. Jan, de abdijkerken

(1) Histoire de l'Art dans les Flandres, l'Artois et le Hainaut avant le XVe siècle. Publ. Commiss.
Histor. Départ. Nord. 3 vols, in-4o, Rijsel, 1886, I, bl. 101 en vlg.
(2) De la Grange et Cloquet. L'Art à Tournai. Mém. Soc. Histor. Tournai 1887.
(3) L'école d'architecture de Tournai. Compte-rendu du Congrès Archéol. de Tournai 1895.
Doornik 1896, blz. 368 en vlg.
(4) L'architecture romane dans la région picarde. Mém. Soc. Antiquaires de Picardie, Arras,
in-4o, 1895.
(5) Black Tournai fonts in England, London, Elliot Stock 1909, in-4o, 32 pp.
(6) Les anciennes industries d'art tournaisiennes de l'Exposition de 1911. Annales Soc. Histor.,
Tournai, XV, 1912.
Aan de groote welwillendheid van den hr. Soil de Moriamé, hebben wij het te danken dat
we vijf van zijn clichés in ons artikel kunnen afdrukken.
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Doopvont van Lincoln (Engeland).

Doopvont van Winchester (Engeland).
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van St. Maarten en St. Nicolas-des-Prés. De duizend verschillende kapteelen van de
kathedraal en de historisch-symbolische versieringen van de drie portalen, evenals
de dekoratieve gedeelten van de andere heiligdommen, komen uit de locale
werkplaatsen, waarvan men de bedrijvigheid kan nagaan lot aan het einde der
Middeleeuwen. Men mag zelfs zeggen dat de Doorniksche architekturale beginselen,
ingevoerd langs den steenweg Brunehaut, van uit Rijnland, zich hebben kunnen
opdringen door zich vrij te maken van hun natuurlijke s[t]of, namelijk in de halfronden
van de kruisbeuken en van het koor te Noyon, Soissons, Kamerijk en, langs Arras,
tot aan Rotskild in Denemarken. A fortiori hebben deze eenvoudige sculpturale
formules, nog omvangen in den origineelen vorm, zich kunnen verspreiden in het
Westen en in het Noorden.
Maar nog meer overtuigend zijn de feitelijke bewijzen. Het eerste steunt op he[t]
bestaan der zeer duidelijke typen van ordonnancie en van versiering, en sluit dus alle
hypothese uit van een waardebepaling ondergeschikt aan de locale en persoonlijke
omstandigheden van de bes[t]emmingsplaatsen.
Het meest gekende type van de Doorniksche steenen doopvonten, bestaat
voornamelijk uit een cylindervormige schacht, omgeven met ringen en geflankeerd
door vier kleine afzonderlijke kolommen. Het bovenste gedeelte van den cylinder,
verbreedt zich tol een zware, vierkante tafel, van ongeveer J m. zijlengte en 40 cm.
dikte. De hoeken van deze tafel rusten op de kleine kolommen, en zijn met het kapteel
van deze verbonden door begroefde ribben. De bases van de kolommetjes vormen
een stuk met een breeden platten voetring, dienende als basis voor de middelste
zuilschacht; ze zijn versierd, evenals de kapteelen, nu eens door een geribden
ganzepoot, dan weer door monsterhoofden. De zijden van de tafel zijn versierd met
religieuze, mystieke of architecturale onderwerpen.
De graven zijn in den vorm van trapezen, opgehoogd in ezelsrug en belast, óf met
een eenvoudig kruis, óf met meer ingewikkelde details.
Als men dit bewijs dieper doorgrondt, stelt men een soms volledige gelijkenis vast
tusschen specimens welke aardrijkskundig ver van elkaar verwijderd zijn. Laten wij
de gedeeltelijke overeenkomsten ter zijde(1) om alleen te spreken over de doopvonten
van Zedelghem en die van Winchester, die langs beide zijden dezelfde met veel
analogie behandelde episoden uit het leven van St. Nikolaas van Myre vertoonen,
en vooral over die van Dendermonde en over die van Saint-Venant(2), waarvan de
voorstelling van het

(1) Ik wil er op wijzen, dat de doopvont van Lichtervelde, ter vervanging van de achthoekige
zuiltjes, die men geneigd was te vergelijken met dezelfde kolommetjes aan de kathedraal te
Doornik, voorzien werd van leelijke cylindervormige zuilen.
(2) Deze merkwaardige doopvont is ongelukkiglijk tijdens den oorlog vernield. Het eenige
afgietsel in het museum van Arras, heeft hetzelfde lot ondergaan. Er bestaat van geen van
beiden, geen enkele photographie naar de voorzijde voorstellende het Laatste Avondmaal.
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Laatste Avondmaal, met Judas liggend vóor de tafel der dertien, werkelijk typisch
is. Ook, zijn de graven van Tortefontaine en van Gent versierd met zeer zonderling
gewas, en die van Antwerpen en van Ham zijn ‘twee exemplaren van een eenig
model’.

Doopvont van Saint-Venant (Frankrijk).
(Naar het afgietsel in het Museum van Arras).

Bij een derde ontleding moet men nadruk leggen op het grooter gemak van vervoer
dat voor dergelijke voorwerpen de ontginde steenen boden. Ten vierde mag men ook
steunen op de onderlinge betrekking tusschen de concentratie van de steenen
gebouwen te Doornik en den aanleg van de wegen, in dit tijdperk gebruikt. Onder
den invloed van de Doorniksche gedachte staan gansch het Noorden van het
capetaansche Frankrijk (Picardië, Artois, Vlaanderen) en het Zuiden van Engeland,
waarheen de steenwegen zich waaiervormig uitspreiden(1) en waar, komend van den
Oceaan, men de waterloopen (Somme en Oise) kan opvaren. De Schelde dient
tezelfdertijd als

(1) Als typisch voorbeeld: zie de doopvont van Saint-Juste-en-Chaussée.
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weg en grenslijn. Niets, of bijna niets, in Henegouwen, Oud-Brabant, d.i.t.z in
Lotharingen. De Lambertus de Tornaco, die een werk onderteekende, berustend te
Bergen, is een paradoxale zeldzaamheid, tegelijkertijd door de kennis van den naam
van een beeldenmaker en door de plaats aan zijn werk toegewezen.
Maar de voorgaande argumenten maken plaats voor het onderzoek van de eigenlijke
verspreidingsoorzaken. Geen twijfel dat vreemdelingen, die de, in 1130 reeds oude,
Zaterdagschemarkt bezochten, zich belast hadden met het vervoer van de locale
producten. Allereerst de hanseaten van Valenciennes, die per land of per zee,
noodzakelijk Doornik moesten passeeren om Engeland te bereiken, het gewone doel
van hunne reizen. Doch die van Doornik konden over 't algemeen de hulp van anderen
voor den verkoop van hun waren ontberen: ze reisden zelven.
In 1013 zien we ze reeds zich per boot naar de Gentsche markt begeven. Om het
even wat zij er verkochten, het feit volstaat dat ze zich verplaatsten met een
winstgevend doel. Maar er is meer. Op het einde van de XIIe eeuw vinden we ze
vereenigd in een reisgenootschap, waarvan een van de voornaamste bezigheden is
de nijverheid en handel van den steen. De ‘Charité Saint Christophe’ - zoo noemde
zich deze handelsgilde - had inderdaad, lang vóór 1187, beheerders gemeen met die
van de kalkovens, en, - beslissende omstandigheid - het is juist in sommige havens
aan de andere zijde van het Kanaal - te Winchester, b.v. waar hare leden zich bij de
groote ‘Hanza van London’ konden aansluiten - dat zich de schoonste Doorniksche
doopvonten bevinden.
Eveneens, als het gemeenterecht van Boulogne, afgekondigd in 1213 door de
gravin Ida, met opzet werd nageschreven volgens het Doorniksche recht, is het, dat,
bij ontstentenis van alle andere oorzaken, de handelsbetrekkingen tusschen de 2
steden zeer druk waren. Een nieuwe vergelijking dringt zich dus op tusschen het
ontstaan van dit Bouloneesch recht en het ontstaan van den zerk die dezelfde gravin
te St-Josse-sur-Mer oprichtte, ter nagedachtenis van haar vader en voorganger Mathijs
I van Elzas (gestorven in 1173).
De redeneering, welke wij hierboven hebben gevolgd, behalve wat betreft de
techniek en de iconographie. kan alleen op het Romaansch tijdperk worden toegepast.
Tijdens de Gothiek verliezen de Romeinsche wegen, de ‘Charité’ enz. - alhoewel ze
niet gansch verdwenen zijn - alle werkdadig belang. Ze zijn dan door andere elementen
vervangen. Het is aldus dat - wederkeerigheid van een onzer bewijzen - Boulogne
en de omliggende streken, hun traditioneele leveranciers verloren, wanneer de weg
ter verbinding van Maestricht met Brugge, niet meer langs Boulogne of Ouden-
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burg (via Bavai-Doornik)(1), maar langs Leuven, Brussel, Aalst en Gent, de steenweg
Brunehaut geheel nutteloos maakte, hetgeen gebeurde op het einde van de XIIIe eeuw,
tegelijk met het voor goed sluiten van sommige Doorniksche poorten. Dan slechts,
het Kolenwoud van zijn kant verdwijnend, begonnen de inwoners van Doornik te
denken aan de mogelijkheden van in Brabant te verkoopen. Door wegen en middelen,
te lang om op te noemen, deden ze er hun wezenlijke intrede, en vervolgens vereerden
de graven van Leuven hen door hunne bestellingen van die merkwaardige grafsteenen,
waarvan de specialiteit die van de doopvonten ging overtreffen. Deze liggende zerken,
veranderd in staande grafmonumenten, hebben op hun beurt invloed uitgeoefend op
de locale schilderschool, die, met haar meest vermaarden vertegenwoordiger Rogier
Van der Weyden, ook naar Brussel overging waar haar esthetische princiepen opnieuw
op de beeldhouwkunst uitstraalden, maar ditmaal op de houtsnijkunst. Dit is de verre
oorsprong van die bekoorlijke Brabantsche altaartafelen... maar dit is ook een heel
andere geschiedenis!
PAUL ROLLAND.
Staatsarchivaris.

(1) Als tusschenweg is de weg Bavai-Boulogne aan zijn uiteinden verbeterd geworden door
Valenciennes-Wissant.
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Kunstberichten
Van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Brussel
MEN is eindelijk vertrokken! Men is echte landschappen gaan bekijken. Een voor
een zijn de tentoonstellingszalen gesloten geworden. Een enkele verkoos voor hare
opening het zomerseizoen, en groepeerde in hare eerste nu gesloten tentoonstelling,
werken van Mambour en van Floris Jesperg. Die van Mambour waren figuren en
groepen met stille houdingen en gebaren, eenvoudige schetsen of studies interessant
van uit meer dan een opzicht. Vooreerst het procédé zelf, - olieverf uitgestreken op
dik wit papier, zonder achtergrond, - dat een indruk van frissche klaarte gaf; de
figuren zijn kloek gebouwd (een smalle silhouet van een jong meisje was
verrukkelijk), maar nochtans voelt men duidelijk in deze studies wat gevaarlijk kan
worden voor de ontwikkeling van den kunstenaar: het gevaar van een onbeweeglijke
formule waarvan hij kans loopt zich niet te kunnen ontmaken.
Floris Jespers, zenuwachtig en onrustig, gekweld gevoelig en te ontvankelijk, was
vertegenwoordigd door werken die zijn heele evolutie toonden, van het impressionism
af tot en met de schematische ‘samenstellingen’ waaraan hij zich nu, onvruchtbaar,
heeft gewijd.
Maar ik moet ver teruggaan om eenige der tentoonstellingen te vermelden die de
aandacht trokken in April en in Mei.
Ik begin met ‘Le Centaure’, niettegenstaande de verwijten, rechtstreeksche of
bescheidene, die mijn sympathie voor de belangrijke pogingen van het bestuur dezer
kunstzaal mij op den hals haalt. Schirren exposeerde in ‘Le Centaure’ in begin April;
het was een vreugdig, frisch en schitterend geheel. Roze, zeer zachte tonen, bloemen
met betooverd uitzicht, een naakt, bonte landschappen (Breedene) met blauwe, roode
en gele tonen; iets naiefs en bekoorlijks. De theorie verdwijnt; alleen de vranke
zinnelijke vreugde van de kleur blijft over. Ik zag in ‘Kunst van Heden’ te Antwerpen
eenige doeken uit deze tentoonstelling terug; tusschen zoovele andere, leken ze mij
nog meer verlicht.
Meer ingewikkeld, meer verscheiden, meer instinctief, en bijna onvatbaar in zijn
talrijke uitzichten, is de Zwitsersche schilder Bosshard een der interessantste en meest
genuanceerde persoonlijkheden van de moderne kunst. Lang geleden was hij kubist,
vooraleer het kubisme werd opgeborgen bij den ouden rommel. Zijn Dame in 't groen,
op zwarten achtergrond, herinnerde het ons. Hij is geen ‘fauve’. - het ‘fauvisme’
overigens is uit de mode. Men maakt nu ‘negrisme’ of ‘exotisme’ zooals in de XVIIIe
eeuw. Bosshard doet er niet aan mee. Zijn werk verraadt een subtiele gedachte, een
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gevoeligheid waarin kurieus schuilen een ietsje romantisme (De Boom), een zachtheid
die hem verwant maakt aan den Corot van zekere vrouwenportretten (Buste met
gekruiste armen), en een verheven stijl die heden tamelijk zeldzaam is. Zijn
landschappen schildert hij niet naar de natuur; nochtans begrenst hij met zorg zijn
fantazie, en in zijn samenstellingen is er steeds een kloek, ‘geleefd’ element, waardoor
zijn vizie vaster, waar en juist wordt. Het Landschap met de twee viaducten spreidt
zijn plans met zachte tonaliteiten tot het
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einde van den horizont, wonderbaar veld van droom en contemplatie: maar evenals
de werkelijkheid ons na een droom weer omvat, omschrijven de viaducten hier de
stille en zekere geometrie van hun regelmatige bogen om onze reis in dit zonderlinge
landschap te beperken. Aan de boorden van een ander landschap (De Sabijnsche
Maagdenroof?) liggen twee mooie, smalle naaktfiguren, als twee bloemen op dunne
stengels. Een stoute en zonderlinge noot in deze kundige harmonie: de Europeesche
Zondag, blauw en rood, met een geamberd naakt, rijk en sappig schilderijtje, eenig,
meenen we, in de productie van dezen artist, en dat bewijst hoe zijn talent jong,
buigzaam en krachtig blijft, zeer vrij, en vatbaar voor nieuwe wendingen.
De beeldhouwers expozeeren weinig, om vele redenen, o.a. om het moeilijke
vervoer van hun werken die zwaar en breekbaar zijn tegelijk, en ook om de
betrekkelijke onverschilligheid van het publiek dat altijd beter kleur dan lijn en
volumen zal begrijpen.
Oscar Jespers, van Antwerpen, stelde nochtans ten toon in ‘Le Centaure’ een groot
aantal werken, marmer, steen en gips, behalve een zeker aantal fotografieën. Er hing
onweer aan de lucht... Want Oscar Jespers is een der interessantste onzer jonge
beeldhouwers. Zijn kunst heeft niets geïmprovizeerde of onstevigs. Hij werkt met
een zekere kennis, gesteund door een juist gevoel van plastische rythmen. Zekere
styleeringen, die naar mijn oordeel te hiëroglyphisch zijn, laat ik onverlet, maar
hoeveel sterke, gezonde werken heeft deze kunstenaar reeds op zijn actief! Ik verzeker
dat indien zijn Doodenmonument moest worden uitgevoerd, wij daarin het meest
indrukwekkende en grootsche zouden bezitten van al degenen die we reeds zagen
oprichten. En in andere werken, zooals de groote figuur der Badende Vrouw, de
Oubanghivrouw voor het Koloniaal Museum van Tervueren, alsmede in de
voorbereidende studies voor dit beeld, vinden we dit mengsel van realisme en juiste
synthese dat de waarde uitmaakt van Jespers' werk en hem plaatst op den eersten
rang van onze moderne school.
Het discrete classicisme van Pierre de Vaucleroy bracht meer kalmte in de
atmosfeer van ‘Le Centaure’. Publiek en kritiek begroetten op zeer sympathieke
wijze dezen jongen artist, die fijn is en beschaafd, zijn kunst lang overdenkt, die haar
wetens en willens gedurende korten tijd verarmde, maar die eindelijk besloten schijnt
in zijn werk te laten ontluiken al de jonge en zinnelijke levensvreugde welke hij tot
dan toe had ingebreideld. Zijn laatste doek, Badende Vrouwen in een landschap,
bezit de levende rijkheid van de kleur en de zinnelijke buigzaamheid van den vorm.
Tot dezelfde periode behooren landschappen weergegeven met veel gevoel en
oprechtheid. Zoo is van 1922 tot 1925 zijn vooruitgang zeer groot. Het is gevaarlijk
(en een beetje belachelijk!) te profetizeeren. Ik weet niet wat Pierre de Vaucleroy in
de toekomst doen zal, maar het schijnt me dat zijn werk, verfijnd, evenwichtig en
diskreet stralend, bedachtzaam en diep wellicht, zijn originaliteit gaandeweg zal
bevestigen, maar zonder zich te mengen in den woeligen, snellen stroom der moderne
evolutie.
Ook in ‘Le Centaure’ werden eenige werken vereenigd van Maria Blanchard, van
wien we met vreugde terugzagen de Borduurster, het Kind op de trap en de Jonge
Moeder, in de tentoonstelling van Kunst van Heden. Het werk van Maria Blanchard
vertoont wel menigvuldige invloeden; het verraadt ook veel (misschien te veel) kennis
en bedachtzaamheid; het gevoel is ongeveer te loor. Maar toch blijft dit werk
bekoorlijk, omdat het verrassingen biedt en verscheiden is in kleur en behandeling.
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De kinderportretten zijn het waarste en sympathiekste gedeelte. De kunstenares heeft
er afgelegd al wat haar belemmert in hare andere werken, en zij weet er een liefelijke
frischheid in te leggen. Men vindt een weinig van deze oprechtheid en van deze
zachtheid in den Opschik met den Papegaai, in den Grooten Opschik, en vooral in
de Moederschap, klagelijk en teer. Samenstellingen van een nauwkeurig realisme en raak opgemerkt, - IJsroom, Gulzigheid, de Mandenvlechter (Moederschap is
daarvan een fragment), vertoonen in de nauwgezette studie van alle bijzonderheden
een zekere droogheid, ietwat kinderlijk, herinnering van den Douanier Rousseau en
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aan Fujita. Een mooi naakt op een vinnig roode draperie, omringd van groenachtige
engelen, behoort tot een soort decoratieve samenstelling die niet zonder
oorspronkelijkheid noch breedheid is, niettegenstaande het schitterend harde koloriet.
Hier geeft Maria Blanchard de peuterigheid van haar techniek op, om op breede
wijze een groot schilderij te borstelen dat waarlijk stijl heeft. Maar al wordt de
belangstelling van den toeschouwer opgewekt, toch blijft hij koud voor een kunst
die zich weigerig geeft, die onbewogen blijft en aan het gevoel een te kleine plaats
ruimt.
In het ‘Cabinet Maldoror’ twee goede tentoonstellingen van jongeren. De eerste
groepeerde Lamblot, Dupont, Rosseeuw en Narcisse. Over 't algemeen, talent, accent
en iets wilskrachtigs. Rosseuw heeft te veel naar Servaes gekeken; hij zal zich moeten
vrijmaken van een invloed die zijn kracht kan beperken en belemmeren. Narcisse,
schilder van stillevens, is een der fijnste koloristen die wij tusschen de jongeren
kennen. Dupont heeft een krachtig talent, een rijk palet en een soort vredige poëzie.
Lamblot maakt goede studiekoppen, eenvoudig en sterk gekarakterizeerd, en hij
maakte een welbegrepen illustratie voor Tchékov.
De tweede tentoonstelling was die van den ‘Clan du Paruck’, voorgesteld door
Jean Brusselmans. Namen er aan deel: Achille van Sassenbrouck, Louis Decoeur,
René Bertels, Laurent Levacq, Marcel Smits en Jean Brusselmans zelf. Onnoodig te
herhalen dat het talent van van Sassenbrouck en de zeer speciale wijze waarop hij
te rade ging bij den ouden Brueghel, hem vele sympathieën verwierven. Zijn werk
zal interessant en innemend blijven als hij zich niet laat opsluiten binnen de grenzen
van een eng genre, waar de herhalingen gauw vervelend worden. Naast zijn
schilderijen stelde hij hier zeer fraaie goed gebouwde teekeningen ten toon.
Jean Brusselmans heeft nog niet zijn volle maat gegeven, en nu hij de rijpheid
nabijkomt, schijnt hij nog te twijfelen en zijn persoonlijkheid slechts met moeite te
kunnen ontwikkelen. Wat hij tot heden voortbracht werd begroet met aandacht en
belangstelling. Maar terwijl men van hem nog steeds verwacht het echt karakteristieke,
definitieve werk, dat zijn talent toelaat te verhopen, staat men over 't algemeen voor
een eenigszins onzekere poging. Hij had hier nochtans een zeer goed schilderij,
somber en tragisch, een hoekje voorstad dat zijn naam gaf aan den groep schilders,
dien hij voorstelde, de Paruck. Het is het meest expressieve en belangrijkste werk,
gelooven we, dat hij tot heden voortbracht.
Marcel Smits, - breede schildering, bijna klassiek; Louis Decoeur, - overvloedige
en oprechte kleur, vastheid, stille fantazie en dichterlijkheid; René Bertels en Laurent
Levacq, - minder persoonlijk, - zijn zooals Brusselmans en van Sassenbrouck jonge
talenten voor wie de weg der schoone overwinningen breed open ligt.
Jongeren nog, vereenigd ditmaal in de zaal Giroux, we vonden er Lamblot terug,
met een landschap, vergezichten overgoten met een teere bleeke zon (Omstreken van
Weenen in den Winter); vervolgens een goed geïnterpreteerd portret (De man met
den groenen tulband) en eindelijk een breed behandeld stilleven. Balenghien
bekleedde hier de eereplaats, Balenghien die sinds zijn debuut, korten tijd geleden,
zich met kracht openbaarde, en die zijn eerste hoedanigheden bewaart en ze nog
versterkt: zekere en breede teekening, sombere kleur met diepe schitteringen. Een
kunst die in de talrijke groep der jonge schilderkunst, belangrijk blijft door al wat ze
reeds bezit aan rijpheid en uitdrukking. Alleen zal Balenghien niet te veel naar
Permeke moeten kijken...
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Jules Boulez, tot nu toe ongeveer beperkt tot het stilleven en de decoratieve kunst
(men weet dat hij talrijke ontwerpen leverde voor tapijten van de zusters de Sadeleer),
expozeerde hier naaktfiguren gevoelig van lijn, teer en kundig gebouwd. Hij toonde
overigens ook mooie stillevens, smeuïg en warm, met prachtige weerschijnen. De
inzendingen van Jane Charlet, kloeke en ernstige kunst, en van Alice Frey, wier
schilderkunst bloemig en gracieus is, die verbeelding en geest heeft, maar die, na
eenigszins aan James Ensor te hebben gedacht, Marie Laurencin bekeek, zonder
daarom op te houden per-
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soonlijk te blijven, droegen veel bij tot het succes dezer tentoonstelling.
Naast deze jongeren had een Engelschman uit Parijs, Harry Bloomfield, werken
vereenigd waarin een fijne, precieuze blauwe toon, vermengd niet discrete grijzen,
terugkeerde. Ik noteerde zijn landschappen van Assisi, zijn teekeningen, zijn kurieuze
studies van bewegingen en twee groote samenstellingen, De Lezing en Het Balkon,
in een welgeslaagde en interessante schikking.
Het seizoen eindigde in de zaal Giroux met een van die uiteenloopende ensembles,
samengesteld met schilderijen uit privaatcollecties, zooals men ze zoowat overal zag
vóor het sluiten der zalen. In deze overheerschte de schittering van een stralend naakt
van H. Ottmann. Bij die verzameling verschillende schilderijen, had men een fraaie
tentoonstelling gevoegd van Dehoy, voortreffelijk schilder, gevoelig voor kleur en
nuances. Sommige zijner stillevens, gedrongen, op doeken van kleine afmetingen,
bezaten een kloek en zingend koloriet; maar hoe groot ook de verdienste en de waarde
van een groot werk als de Slaapster, toch veroorloof ik me de voorkeur te geven aan
die uitnemende akwarellen welke deze alleenstaand verfijnde kunstenaar schildert
met zooveel vrijheid en lichtheid.
Eric Wansart stelde in de zaal Charlet zijn maskers ten toon, beschminkt en treurig,
factische gelaten der liefde. Ik laat zijn metier en zijn stijl onverlet; deze jonge schilder
is nog vol sentiment (comedie, tooneel, roman); hij is nog maar aan zijn begin, en
ik geloof dat hij toekomst heeft.
De tentoonstelling van Gaston Balande, in de zaal Studio heeft me niet bevallen;
te veel opdringerige invloeden, niet genoeg persoonlijkheid. Niettegenstaande, eenige
stadszichten en aangename landschappen, maar koel weergegeven (Processie te
Locronan, De Brug Valentre te Cahors).
In de ‘Galerie royale’ expozeerde P. Delvaux, wiens groote, roode samenstellingen
te vergeefs trachten Renoir te herinneren, zonder bekoorlijk te worden, te zamen met
R. Giron; herhaaldelijk reeds riep ik de aandacht op het sympathiek talent van dezen
laatsten; nog al te onstevig talent, maar vol beloften.
De Oorlogsinvalieden huldigden hun nieuw lokaal op het Madouplein in met een
dichtgevulde tentoonstelling, waar werken van zeer verschillende waarde waren
bijeengebracht. Niets zeer bijzonders te noteeren, al waren er goede schilderijen van
bekende kunstenaars: P. Paulus, J.M. Canneel, Mareels, Lamblot, Balenghien, Gerard
Dupont, de Kat, enz. Werken ook van Marcel Wolfers, batiks van Jacques Bergmans,
en fraai smeedwerk van Pletinckx.
In het Kunstverbond, na een goed ensemble van Emile Lecomte, met wien Armand
Maclot expozeerde, hield de kring Pour l'Art zijn jaarlijksche tentoonstelling. Wat
kleurloos. De inzendingen van Ernest Wynants (een marmeren vrouwenbuste, in een
zeer zuiveren stijl en volkomen techniek) en van Paul Artot waren de beste. Stippen
wij ook aan stillevens van Bastien, schilderijen van Philibert Cockx, het portret van
Timmermans door Opsomer, een landschap van Valerius de Sadeleer, de Groep der
Seizoenen door Strebelle, een bekoorlijk schilderij van Buisseret, werken van Frans
Hens. René Janssens, Amédée Lynen, een kleine Chineesche van Charles Michel,
een zeer gracieus naakt van Wagemans. Ciamberlani en Fabry zonden groote
decoratieve samenstellingen; Lucien Rion, landschap pen en een frisschen ruiker
roode en witte dahlias; van Zevenberghen een naakt in tegenlicht, elegant en sierlijk;
José Diericx, een reeds oud schilderij In den schouwburg. Eenige
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beeldhouwhouwwerken van Lagae en van Philippe Wolfers, en verder vele
landschappen en een aantal schilderijen zonder belang.
In de zaal Mommen trok éen tentoonstelling de aandacht, die van den Hollandschen
schilder J.A. van Mastenbroeck, die behoort tot de school van Breitner en die in de
weergave van zwijgende huizen langsheen de gracht, iets legt van de melankolieke
poëzie van den meester wiens invloed hij onderging. Naast zijn schilderijen ook
fraaie teekeningen.
In het Egmontpaleis ten slotte, onder het voorzitterschap van den heer Paul
Lambotte, bestuurder der Schoone Kunsten, en met de ijverige medewerking van
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graaf J. de Borchgrave, de tentoonstelling ‘de Vrouw en het Kind’. Zij was vooral
gewijd aan de kunst der XVIIIe eeuw. Met smaak ingericht, vereenigde zij een groot
aantal lieve snuisterijen, kanten, zilverwerk, waaiers, tapijten, meubels, porcelein,
miniaturen en zgn. ‘jolités’ van Spa.

NEDERLANDSCHE SCHOOL, EERSTE DERDE DER XVIe EEUW: Kind met den dooden vogel.
(Museum van Brussel).

Er waren nog eenige goede schilderijen en beeldhouwwerken die een studie waard
zijn. Het voornaamste schilderwerk was het Meisje met den dooden vogel uit het
Museum te Brussel; vervolgens het mooie werk van Stevens Alle geluk ineens,
geleend door hetzelfde museum, een andere kleine Stevens Onzeker weer, en vele
Engelsche portretten uit de XVIIe eeuw, door Hoppner, Lawrence, Romney. Eenige
andere schilderijen trokken nog de aandacht: Kinderen in een Park door Lely, een
kinderportret dat den naam droeg van David Teniers, een schets van Lancret, een
portret van Perrin, een ander van den Duitscher Graff, een Ferdinand de Braekeleer,
een Lens (groep putti), een Navez.
Tusschen de beeldhouwwerken een bakaarden stuk, gecatalogeerd als Diana
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en toegeschreven aan Coysevox, moet een Vlaamsch werk zijn uit de tweede helft
der XVIIIe eeuw; een slapende Amor ineens, geleend door hetzelfde museum, (marmer)
is een nauwelijks gewijzigde en koude herhaling van de Slapende Amor van P.F. Le
Roy (1739-1812).
De kapitale werken dezer afdeeling waren het verrukkelijk beeldje Onschuld door
Godecharle, het borstbeeld van Angélique d'Hannetaire, door denzelfden, een
borstbeeld van een jong meisje door Marin, en een plaasteren kinderbuste
toegeschreven aan Houdon.
Een ivoren Christus van de school van Frans Duquesnoy en een ivoren groep
Venus en Amor geteekend A.Q.F. (fecit) - Artus Quellin de Jonge, schijnt het, verdienen afzonderlijk en kritisch bestudeerd te worden.
Het liefdadig doel van deze tentoonis volkomen bereikt, zegt men. De eer ervan
komt vooral toe aan de verlichte leiding van den hr. Lambotte en aan de toewijding
van den graaf de Borchgrave.
Verschillende belangrijke tentoonstellingen volgden elkaar nog op, zonder dat wij
er verslag kunnen over geven; o.a. die van den beeldhouwer Pierre Theunis, die der
nieuwe aanwinsten van het Museum van Elsene, die der kartons van Puvis de
Chavannes, in het Museum van de Vijftigste Verjaring, die van verschillende
kunstscholen, zooals die van de Koninklijke Kunstacademie van Brussel.
MARGUERITE DEVIGNE.

Parijs
WIE in Mei of Juni de Tentoonstelling van Decoratieve Kunsten te Parijs bezocht
heeft, zal zonder twijfel genoten hebben van de pracht die Parijs biedt aan alle
kunstzinnigen, buiten de gewone vreugden nog geboden door zijn musea, zijn
verzamelingen, zijn beweging, of eenvoudig maar door de zachtheid van zijn klaren
hemel boven de Seine...
De Tentoonstelling van het Fransche Landschap, van Poussin tot Corot, met Claude
Lorrain, wiens Betooverd Kasteel een der mooiste dingen is die men zien kan op het
gebied van landschapskunst, met onzen Van der Meulen, met Antoine Watteau,
Lancret, Pater, Fragonard, Boucher en zijn verrukkelijke chineezerijen, Hubert Robert,
Joseph Vernet, en zoo vele andere beroemde namen, dat alles was, voor Parijs, een
discrete en nobele gelegenheid om aan zijn talrijke vreemde gasten iets te vertellen
over het glorierijke verleden van Frankrijk. En de les was volledig, door de
tentoonstelling, in het ‘Pavilion de Marsan’ van Vijftig jaar Fransche Schilderkunst
(1875-1925). De grootste kunstenaars en een groot aantal van de schoonste werken
der moderne kunst waren er aanwezig: Corot, Courbet, Cézanne, Gauguin, Degas,
Daumier, van Gogh, Manet. Renoir, Claude Monet, Monticelli, Toulouse-Lautrec,
Seurat, Sisley, onze Alfred Stevens vertegenwoordigd door een schitterend mooi
werk Badende Vrouw, Daubigny, Puvis de Chavannes, Raffaëlli, Odilon Redon,
Berthe Morisot, Gustave Moreau, Fantin-Latour, Jongkind, Carrière, en vele anderen
nog...
Ik citeerde al deze namen, omdat zij niet behooren tot degenen die zonder
weerklank blijven; zij laten aan de oogen der lezers geen drukletters voorbijgaan,
maar levende, gekleurde bladzijden; zij wekken tevens op eene der geestdriftigste,
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der trillendste, der vruchtbaarste perioden der Fransche kunst; zij hervormen de
prachtige groep der meesters die de baanbrekers waren voor de kunst van dezen dag.
Ook deze was schitterend vertegenwoordigd, en hare omzichtig gekozen werken,
deden hare jeugd en hare kracht uitkomen, diepe en sterke hoedanigheden die haar
heimelijk verbinden met de traditie, waarvan zij zich, zooals alle nieuwe kunst schijnt te hebben afgewend, - terwijl zij de bevestiging zijn van de beteekenis van
haren rol en het behoud van hare hooge waarde voor de toekomst.
Niet ver van het ‘Pavilion de Marsan’, in de ‘Jeu de Paume’ nl., groepeerde de
Roemeensche kunst hare figuren waarin het Byzantijnsche hiëratisme gepaard gaat
met een droomerig glimlachende zachtheid, hare aartsengelen en heilige strijders
wier fijne trekken en groote oogen zooveel overpeinzing en innerlijke
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melancholie uitdrukken, haar majestatische Christus, wiens gezag door liefde
getemperd is, haar St. Jan Baptist die groote vleugels draagt, zooals ik hem zag in
primitieve siciliaansche schilderijen, in het Museum te Palermo; buitengewone
grafsluiers, met de geborduurde beeltenis van den doode, liturgische sluiers, een
iconostase, flabella's, goudsmederijen, dit alles vormt een vreemd en tooverachtig
decorum, waarin men ziet verschijnen, herinnering der Romeinsche overheersching,
waarvan Roemenië het onuitwischbaar teeken draagt, het Tropaeum Trajani, het
monument van Adam-Klissi.
Nog een omweg vooraleer aan de decoratieve kunsten te komen. Spaansche
schilderijen, eenige uitmuntende, waren bijeengebracht in het hotel Charpentier, en,
in dr rue de la Ville-l'Evêque was er een tentoonstelling van Lyoneesche kunst, waar
zich eenige portretten van Corneille de Lyon bevonden, eenige werken van Puvis de
Chavannes (de Kleine Hoop, het peinzende portret van de prinses Cantacuzène), van
Hippolyte Flandrin, van eenige zeldzame buiten hun geboortestad weinig gekende
kunstenaars; en verder weelderige weefsels, een boudoir met wit satijn behangen,
geborduurd voor Marie-Louise, en in een zaal waar teekeningen tentoongesteld zijn,
een portret van Servandoni, voortskomende uit een oude Lyoneesche familie, en dat
ons interesseert wegens de betrekkingen met ons land.
Ten slotte de Tentoonstelling der Decoratieve Kunsten. In haar geheel is het een
groote foor, rumoerig en vermoeiend. Wat ons betreft mogen we zonder eenige
vooringenomenheid zeggen dat het Belgische paviljoen een der belangrijkste en der
volledigste is. Zijn architectuur, werk van Victor Horta, is eenvoudig, samengesteld
uit zuiver afgeteekende massa's en stoute lijnen. Zij behoort tot degenen die het best
beantwoorden aan de opvatting die wij ons van moderne kunst maken. Zij is volkomen
gelukt. Weinig versiering. Eenige beeldhouwwerken van Braecke en Marcel Wolfers
vervullen op stille wijze hun plaats in het geheel. Bovenaan de muren brengt een
uitgewerkte fries een lichtende guirlande. Het interieur is niet overladen. Een kanten
dekkleed geleend door de Koningin, een reconstitutie van de kapel van Maredsous
met de schilderingen van Counhaye, ceramieken van Catteau, uitgegeven door het
huis Boch, aarden vazen en potten van Craco, van Eugène Paulus, van Aubry,
kristalwerk van Val-St-Lambert, onvergelijkbaar rijk. en in den achtergrond, de
eetzaal, in strengen stijl, ietwat somber en koud niettegenstaande de weelde,
samengesteld en uitgevoerd door Philippe Wolfers en door het huis Wolfers; dit is
nagenoeg alles, met een groot decoratief panneel van Montald, en het tapijt van Mej.
Fernande Dubois, dat twee jaar geleden reeds te Monza werd tentoongesteld.
De architect Leon Sneyers maakte voor de afdeeling kleedij in het Grand Palais
een eveneens zeer eenvoudige inrichting. De groep der diamantbewerkers bezit er
een kleine zaal waaruit het publiek niet weg wil, zoodat men er zich verdringt. 't Is
als een schildpaddoos, zwart en bruin, waar electrische gloeilampen op handige wijze
aangebracht zoodanig dat zij het zicht niet schaden, uit de tentoongestelde sieraden
verblindende effecten doen ontstaan.
De afdeeling onderwijs, met veel orde samengebracht door den hr. Van Averbeke,
beslaat talrijke inzendingen; die van de school Fernand Cocq van Elsene, verdient
bijzonder te worden vermeld voor den volkomen smaak waarvan zij getuigt.
In de tooneelkunst, onderscheidt zich René Moulaert die werkelijk veel talent heeft
en dien wij in 1923 te Monza mochten naar voor brengen, door scheppingen die zoo
oorspronkelijk zijn als zijn decoratieve werken voor kleedij en andere nijverheden.
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De architect Van de Voorde te Gent maakte steeds in dezelfde stille noot, de
voorstelling van de meubelkunst. Hier zijn de inzendingen zoo talrijk dat wij wel
naar het catalogus moeten verwijzen. Een lijvig catalogus, wat zwaar, moeilijk om
raadplegen, maar waar men naast de portretten onzer Vorsten, die der ministers Nolf
et Tschoffen, en van den hr. Despret, dit ziet van graaf Adriaan van der Burch, die
de onvermoeibare inrichter was van deze ontzaglijke poging, en die zich zoozeer op
den achtergrond houdt,
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dat hij er slechts een der nederigste werkers van schijnt.
Wat zal de uitslag zijn van dien grooten arbeid? Hij schijnt wel het teeken te zijn
van het ontstaan en de vorming in ons land van een werkelijke beweging voor moderne
decoratieve kunst. Men zal die kunnen beoordeelen wanneer zich nogmaals een
dergelijke gelegenheid aanbieden zal om ons naar buiten te toonen. Ditmaal hebben
wij geen al te kwaad figuur geslagen naast landen die ons op dit gebied ver vooruit
zijn en wier werkzaamheid veel grooter is. Frankrijk staat aan het hoofd van die
beweging. Het was noodig dat onze artisten in nauwer aanraking met de zijnen
kwamen. Moge dit eerste resultaat, moge de groote en ernstige poging welke zij
deden, hen vrij maken van hetgeen zij wellicht nog te veel provinciaal, te klein, te
stijf om zich hebben, en moge deze groote proefneming ons weldra brengen in de
decoratieve kunst, tot de ontluiking waartoe onze schilder- en beeldhouwkunsten
geraakt zijn.
MARGUERITE DEVIGNE.
Op de openbare veilingen, onlangs gehouden in de rue Drouot, heeft men een
schilderij opgemerkt, merkwaardig voor de Nederlandsche kunst. Geen enkele speciale
dagbladkronijk zal er over spreken, de herinnering ervan zal in geen enkel catalogus
opgeteekend blijven. Het is ongemerkt voorbijgegaan op een meubelveiling, te midden
van kroonluchters en telefoontoestellen, op 8 Juli verkocht door tusschenkomst van
den hr. Georges Anlard, ‘commissaire priseur’.
Het was Suzanna en de Grijsaards, 1 m. 80 op 1 m. 30 ongeveer, geteekend
Joannes van Hemessen ao 1540. De voornaamste figuur, gansch naakt, spreidde de
ronde Vlaamsche vormen te midden van de Romeinsche stijltreken welken deze
kunstenaar gebezigd heeft, ten toon. De twee anderen droegen in het gelaat, de
eenigszins aangedikte en grijnzende uitdrukking van gemeene zinnelijkheid. In 't
kort, de verdiensten en zwakheden welke men in 't algemeen van den meester kan
verwachten, saamgevat in een uitnemend en belangrijk werk. Het werd 300 fr. ingezet.
De kooper, die wist wat het waard was, geloof ik, heeft het medegenomen voor 4000.
De tentoonstellingen van moderne schilderijen hebben ons een mooi werk van
Stevens, De badende Vrouw teruggebracht, een werk dat het publiek niet meer gezien
had sedert de tentoonstelling van den meester bij Petit, nu veertig jaar geleden. Het
hoort toe aan den hr. Lhermitte. Men ziet slechts het hoofd boven het bad en de
rechterhand die een roos vasthoudt, steunend op den rand. De gedachte is liefelijk
en de uitvoering rijk; de proporties zijn natuurlijk.
Het schilderij maakt deel uit van de tentoonstelling die in het ‘Pavillon de Marsan’
werd ingericht onder den naam van ‘Vijftig jaar Schilderkunst’, waar zich ook nog
vier werken van Vincent van Gogh bevinden. Bij Bernheim, faubourg St. Honoré,
biedt de tentoonstelling gehouden onder de bescherming van H.K.H. de hertogin van
Vendôme, drie andere werken van denzelfden schilder. Aan den eenen zoowel als
aan den anderen kant, zijn er bloemen. Hier Irissen, daar Rozen. De Irissen zijn
onherstelbaar plat, de Rozen zouden uitkomen zonder de lichtgroene achtergrond,
die er de teere waarden van doodt, anderzijds gesterkt door de helgroene toonen.
Vincent is, helaas, dikwijls ongelukkig in zijn achtergronden. Een ander voorbeeld
daarvan vinden we in De Boer (tentoonstelling Bernheim) waarvan de oranje fond
belet de gele schijnen van het gelaat hun volle effect te bereiken, doch daartegenover
staat dat die fond de blauwe bloese van het personnage schitterend doet uitkomen.
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Het Zelfportret van Vincent (zelfde tentoonstelling) is een beter ding. Maar de besten
van al zijn schilderijen bevinden zich in het ‘Paviljon de Marsan’: De Man met het
afgesneden oor en Les Aliscamps, beiden geschilderd te Aries in 1888 en 1889. In
het eerste, de stoutheid van de locale kleur, door Vincent evenals door Gauguin in
reactie tegen het impressionisme beoefend, maakt een gansch verrassend effect. Het
bezit als 't ware de antieke bekoorlijkheid van enkele schilderijen van den ouden
Brueghel, het Luilekkerland bijvoorbeeld.
Wat betreft Les Aliscamps, alhoewel de
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kleurschakeering beperkt is, de groenen overgaande naar geel, daar openbaart zich
dezelfde vrije ongedwongenheid, ditmaal vereenigd met betoovering van perspectief.
Een ander werk van kleine afmeting, de Spoorweg, biedt dezelfde hoedanigheden
maar in mindere mate.
Men herinnert zich niet, een tentoonstelling van den schilder gezien te hebben,
die hem zóó tot eer strekt.
LOUIS DIMIER.

Berlijn
In den kunsthandel Gurlitt waren onlangs eenige interessante schilderijen en
teekeningen van de vroege Nederlandsche Barok vereenigd. Het geheel gaf een vrij
duidelijk beeld van de strekkingen die de gebaren, de virtuoziteit, de oppervlakkige
schoonheid van de Italiaansche Renaissance ontleend hadden. Van Frans Floris was
er een Amor en Venus, bijzonder belangwekkend voor de pre-rubeniaansche beteekenis
van dezen romanisant. Van Pietro Candido (Peter de Witte), een mythologische
voorstelling in onrustig-eleganten stijl; van Pedro Campana (Pieter de Kempeneer)
een fraaie Aanbidding der Herders. Verder werk van Abraham Bloemaert, een voor
die periode zeer typische Zondvloed, en van zijn zoon Cornelis Bloemaert een Vrijend
Paar. Joachim Uytewael was er schitterend vertegenwoordigd door een grooten
Paradijstuin. Jan Steen's meester Nikolaas Knupfer had er een wat karikaturale
Lucretia. De cataloog vermeldde verder de namen van Cornelis van Haarlem,
Hendrick Goltzius, Cornelis Molenaer, Frans de Momper en Abraham Janssens.

Hamburg
In de Kunsthall e werd in Mei 1.1. een tentoonstelling van werken uit particulier
bezit ingericht.
Van Nederlandsche meesters bevatte zij een School van Jan Steen, een Mansportret
van 1635 van Rembrandt, een Slapende oude van Karel van der Pluym, en eenige
kleine stukken van XVe-eeuwsche Nederlanders.

Brünn
De kunstgeleerde dr. Maximilian Steif vereenigde eenige merkwaardige werken uit
kloosters en particuliere verzamelingen. Er was o.a. een drieluik, waarvan het
middelluik, de Kruisiging, door Friedländer aan den Antwerpschen Meester van het
Altaarstuk van Milaan, de zijluiken, Kruisdraging en Verrijzenis, aan den
Antwerpschen Meester van 1518, werden toegeschreven Verder een kleine Quinten
Massys, Christus aan het Kruis. De Hollanders der XVIIe eeuw waren er
vertegenwoordigd door Jan Steen (de Vader van den kunstenaar te midden zijner
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familie), Judith Leyster, (hare drie Kinderen), van Miense Molenaer. Adraen Brouwer,
Gerard Dou, Ruysdael, Jan Weenicx, van der Helst. Verder ook nog twee
Winterlandschappen van Pieter Bruegel den Helschen.

Détroit (Ver. St.)
Ter gelegenheid zijner benoeming tot directeur van het Institute of Arts te Détroit,
richtte Dr. W.R. Valentiner een tentoonstelling in van XVIIe-eeuwsche Nederlandsche
kunstwerken uit particulier Amerikaansch bezit. Zij bevatte 35 voorname
meesterwerken van niet meer dan 13 kunstenaars.
Rembrandt was er met 8 werken vertegenwoordigd, waaronder het onlangs ontdekte
Stilleven met wild van 1639 (verz. John D. Mc. Ilhenny, Philadelphia). Verder de
prachtige Portretstudie naar Henrickje Stoffels (vroeger in de verz. Oppenheim, nu
eigendom van Jul. Haas, Détroit); het Portret van een oud man (J. Epstein Baltimore);
Koning David met de harp (A. Keller, New York); een Portret van Titus van 1656
(firma Reinhardt, New York); een ander van 1659 (Jules S. Bache, New York); de
tragische Apostel Bartholomeus van 1657, innerlijk bewogen door al den kommer
dien Rembrandt op dit oogenblik doorleefde (verz. Henry Goldmann, New York);
en ten slotte de Vaandrig van 1654 (firma Duveen Bros.).
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Van Vermeer van Delft waren er de beroemde Goudweegster en het onlangs in
Frankrijk ontdekte Knapenportret.
Onder den naam van Frans Hals trof men er 5 werken an, o.a. het Damesportret
uit de verz. Mniszech, vorig jaar te Parijs voor meer dan 5 miljoen verkocht aan den
verzamelaar Jacob Epstein te Baltimore.
Van Hobbema zag men er een heerlijk Landschap met figuren op den weg (verz.
Andrew W. Melton, Washington).
Een fraaie Pieter de Hoogh, een Hollandsch Binnenplaats je met tuin, onderteekend
en gedateerd 1651; twee werken van Nikolaas Maes een Kippenplukkende Vrouw,
en de rembranteske Dr. Heinsius (verz. Colin Agnew, New York); twee landschappen
van Ruysdael, een Dansend Paar, en een Liefdescene van Jan Steen, een Concert en
een Musiceerend Gezelschap van Terborch; Visschersbooten op zee van Willem van
de Velde; en ten slotte een heerlijk landschap van Aelbert Cuyp, de Maas bij
Dordrecht, maakten van deze tentoonstelling een merkwaardige artistieke gebeurtenis.
Om den indruk volledig te maken, had dr. Valentiner bij deze Hollandsche
meesterstukken een paar Vlamingen van beteekenis, nl. een Cornelis de Vos en twee
werken van Van Dijck aan de verzameling toegevoegd.

Musea
Parijs
Patenier en van Valkenborgh in het Louvre.
Van de schilderijen onlangs in het Louvre-Museum gekomen, zijn er twee belangrijk
voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst. Zij bieden daarenboven dit voordeel
dat daardoor dit Museum werken bezit van twee schilders die er tot heden toe niet
vertegenwoordigd waren(1).
Van Joachim Patenier die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het
eigenlijke landschap in den aanvang der XVIe eeuw, is er een H. Hieronymus in de
Woestijn(2). Het heeft toebehoord aan den beroemden schrijver J.K. Huysmans; hij
vermeldt het in zijn roman Là-Bas(3); maar zonderling is het dat hij die de kunstkritiek
beoefende, het heilig personage niet schijnt te hebben herkend; hij schijnt ook geen
besef te hebben gehad van het belang van het werk dat hij onder de oogen had, voor
de voorbereiding en de ontluiking van een genre dat geroepen was om van de XVIIe
tot de XIXe eeuw een zoo vooraanstaande plaats in te nemen.
Wij danken, meen ik, den hr. Hulin de Loo de eerste toeschrijving aan Joachim
Patenier. De opvatting van den meester blijkt uit de breedte der samenstelling, uit
de tegenstelling tusschen de fantastische en ingewikkelde rotsen rechts, en het groote,
breede, panoramische uitzicht links, met de mooie, kalme lijnen, gevend als 't ware
een soort universeele voorstelling van het landschap. De fijnheid, de kwaliteit der
(1) Het landschap nr 548 kan inderdaad niet als een eigenhandig werk van J. Patenier beschouwd
worden. Het behoort slechts tot zijn school.
(2) Hout. H. 0.76 m., B. 1.37 m. Geschonken door Sir Joseph Duveen.
(3) Blz. 108. Uitg. Stock, Parijs 1891.
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uitvoering van het middengedeelte dat minder schijnt te hebben geleden dan de
zijkanten, bewijzen duidelijk dat dit schilderwerk door de hand van Patenier zelf
moet zijn uitgevoerd.
De omwenteling in het allereerste begin der XVIe eeuw gepoogd door Geeraard
David heeft hier al hare vruchten gedragen. Reeds in zijn Doop van Christus (Museum
van Brugge), welke dagteeken[t] van omstreeks 1502, had de Brugsche meester
afgebroken met de gewoonten der XVe eeuw; deze duldde het landschap in de
godsdienstige schilderijen, maar dan alleen als sieraad en verrijking: Geerard David
wijzigt de verhouding der factoren en geeft aan het milieu zooveel belang als aan
het menschelijk figuur. Maar Joachim Patenier, van af zijn eerste werken,
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JOACHIM PATENIER: De H. Hieronymus in de Woestijn.
(Louvre-Museum, Parijs).
(Cliché Archives Photographiques d'Art et d'Histoire).

LUCAS VAN VALKENBORGH: Toren van Babel.
(Louvre-Museum, Parijs).
(Cliché Archives Photographiques d'Art et d'Histoire).

Onze Kunst. Jaargang 22

35
van af die Vlucht naar Egypte in het Museum van Antwerpen, waarin,
niettegenstaande al de onvolkomenheden, zooveel nieuws wordt aangekondigd, gaat
in die richting nog veel verder: hij maakt de figuren bepaald ondergeschikt, laat ze
voortaan een geheel episodische rol vervullen in het landschap, dat bij hem meer en
meer belang krijgt.
Bij gebrek aan alle bepaald document, moet men voor de werken van Joachim
Patenier een zuiver hypothetische klasseering aanvaarden, die nog herhaaldelijk zal
moeten herzien worden; om ze vast te stellen steunt men juist op dit steeds toenemend
belang van het landschap, om zich zelve en steeds breeder en breeder behandeld.
Volgens deze beschouwingen schijnt de H. Hieronymus van het Louvre te moeten
worden geplaatst in de tweede helft van 's meesters loopbaan, na zijn aanvaarding
in 1515 in de Antwerpsche Gilde, en dus na dien mooien Doop van Christus in het
Museum te Weenen, met zijn zoo sterken David-invloed.
Zooals de hr. Louis Demonts het zeer juist aantoonde(1), zou het schilderij in het
Louvre ontstaan zijn korten tijd na den H. Hieronymus in het Prado; d.i.t.z. op 't
oogenblik dat Patenier den invloed onderging van Hieronymus Bosch, wiens breede
opvatting moest overeenstemmen met zijn ingeboren smaak voor ruimte en
vereenvoudiging. Eenige jaren later komen de groote meesterstukken, de H. Christoffel
van het Escuriaal, de Charon van Madrid.
Het tweede schilderij, pas door hetzelfde museum aangekocht is zeer verschillend:
een Toren van Babel, klein formaat(2) door Lukas van Valkenborgh en gedagteekend
1594.
Lukas van Valkenborgh was in verre na niet een dergenen die de groote
stroomingen der XVIe eeuw bepaalden, maar vergenoegde zich ermee geheel zijn
leven een eerlijk kunstenaar te zijn, met aangename gaven, met een voorliefde voor
fijne nuances en halftonen, lichtspelingen en schilderachtige uitzichten. Handig wist
hij zich eigen te maken hetgeen anderen vóór hem hadden gevonden, en in
beminnelijke vormen en fraaie schildering de groote en diepe composities zijner
voorgangers te vertolken. Maar hij bleef in ieder geval een leerling vol fantazie,
talent en gratie, die zijn rol gewetensvol vervulde, en een interessanten overgang
vormde tusschen twee strekkingen, tusschen twee tijdperken.
Door zijn leeftijd, door zijn meesters, soms ook door zijn modellen, behoort van
Valkenborgh nog tot de eerste helft der XIVe eeuw, tot de gansche vrije en rijke
verbeelding van dit oogenblik. Het paneel van het Louvre is van deze manier een
typisch voorbeeld. Het is inderdaad rechtstreeks geïnspireerd door den grooten Toren
van Babel van den Ouden Brueghel, gedagteekent 1563, (in het museum te Weenen);
dit laatste komt waarschijnlijk zelf voort van Patenier, die in den aanvang dezer eeuw
hetzelfde onderwerp had behandeld. Het is belangwekkend vast te stellen - stippen
wij het terloops aan - hoe van Valkenborgh het werk van Brueghel heeft
geïnterpreteerd, en er met opzet alleen het epizodische karakter aan ontleend heeft,
vermakelijk in de details, en het onderwerp herleidend tot de kleinste afmetingen, al
zijn zorg wijdend aan het scheppen van een verrukkelijke harmonie van grijzen en
paarschen.

(1) Beaux-Arts, 15 Februari 1924.
(2) H. 0.41 m., B. 0.56 m.
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Maar naast den schilder der XVIe eeuw bestaat bij van Valkenborgh ook de schilder
der XVIIe eeuw. Door het realisme zijner groote landschappen (die van Weenen o.a.),
door de juistheid zijner stedensilhouetten, door zijn groote soms zoo nauwkeurige
panoramische zichten, waar nu bepaald de vindingen van Patenier en de lessen van
Brueghel zijn toegepast, bereidt hij den weg voor Van der Meulen en voor al de
schilders van groote uitgestrekte landschappen in de XVIIe eeuw.
Het is verheugend vast te stellen dat het Louvre belang stelt in zulke
schilderwerken. Zeker zijn ze van tweeden rang, indien men ze vergelijkt met de
groote meesterstukken, maar zij hebben althans deze verdienste, afgezien van hunne
innerlijke hoedanigheden, licht te werpen op de langzame ontwikkeling die de(1) Ne-

(1) Er bestaat van van Valkenborgh een gelijkaardige samenstelling, gedagteekend 1568, in het
Museum te München.
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derlandsche kunst leidt van van Eyck langs Brueghel tot Rubens.
Een gansche zijde der groote genieën zou ons onbekend blijven, indien wij de
tusschenschakels niet konden bestudecren. Het is de taak der musea, ook de werken
van mindere hoedanigheid te vereenigen, indien ze van goed allooi zijn, naast de
allerschoonste werken, welke zij verklaren en voorbereiden. De twee paneelen welke
wij hier besproken hebben zijn dus, meenen we, voor het Louvre, een niet te
onderschatten verrijking.
EDOUARD MICHEL.

Antwerpen
Op de veiling Snayers en Deckens werd door het Museum van Antwerpen een
schilderij van Hippolyte Boulenger De Vallei van Josaphat aangekocht voor 42.000
fr.

Brussel
Het Museum voor Oude Kunst werd verrijkt met eenige interessante Nederlandsche
werken. Van Jan Scorel, die nog niet in het Museum vertegenwoordigd was, is er nu
een klein Mansportret. Van Abel Grimmer kocht men een Antwerpsche Vestinggracht
nabij de St Jorispoort met schaatsenrijders (gedateerd 1602). De ‘Société des Amis
des Musées Royaux’ schonk een Landschap van den Antwerpenaar Alexandre
Keirinckx (1600-1652) en een H. Familie toegeschreven aan Abraham Janssens of
aan Jan Boeckhorst gezegd Lange Jan (16e eeuw).
Een schilderij van Albert Baertsoen Avond te Gent, werd op de veiling Snaeyers
en Deckens te Brussel voor het Museum van Moderne Kunst aangekocht voor 38.000
fr.

Utrecht
De vereeniging ‘Rembrandt’ heeft opnieuw haar steun aan eenige Nederlandsche
openbare kunstverzamelingen verleend tot het verkrijgen van kunstwerken. In de
eerste plaats profiteerde hiervan het Centraal Museum te Utrecht, dat door de
vereeniging in staat werd gesteld. het figurenstuk, voorstellende de Roeping van den
Apostel Mattheus, door den Utrechtsen schilder Hendrick ter Brugghen, te verwerven.
(N. Rott. Crt.)

Haarlem
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Het bestuur der Vereeniging tot uitbreiding der verzameling van kunst en oudheden
van het Frans Halsmuseum te Haarlem deelt mede, dat het in Engeland een groot
schilderij heeft gekocht van Leendert van der Koogen, die geboren is te Haarlem in
1611 en aldaar in Februari 1681 overleden. Dit stelt voor de aanbidding door de
herders, en is bestemd om aan de gemeente Haarlem voor haar kunstverzameling
ten geschenke te worden aangeboden als jubileumgave bij het 50-jarig bestaan der
vereeniging. Van der Koogen was een leerling van Jacob Jordaens te Antwerpen.
Hij heeft weinig gemaakt, want behalve dit stuk is slechts éen schilderij van hem in
Holland bekend, nl. de Ongeloovigheid van Thomas in het Mauritshuis. Het
aangekochte schilderij is in het Frans Halsmuseum opgehangen.

Rotterdam
Museum Boymans.
Uit de rijke verzameling prenten door den hr. Domela Nieuwenhuis aan het museum
geschonken, vormde de conservator, de heer D. Hannema nu reeds een vierde
tentoonstelling van Nederlandsch graphisch werk. Deze reeks omvat in 80 bladen,
het werk van onze zeventiende-eeuwsche landschapetsers, nl. Albert van Everdingen,
Roelant Roghman, Anthonie Waterloo, Herman Saftleven, Simon de Vlieger, Adriaan
Verboom, Jacob van Ruisdael, Jan van Goyen, Karel Dujardin, Barth Breenbergh,
Mozes van Uytenbroeck, Ary van der Cabel, Herman Swanevelt, en de Vlamingen
Lucas van Uden en Gilles Neyts. - Van Rembrandt werd reeds vroeger een geheel
afzonderlijke tentoonstelling ingericht.
Het Rijksmuseum te Amsterdam heeft voor korten tijd aan het Museum Boy-
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mans in bruikleen afgestaan het beroemde meesterwerk van Pieter de Hoogh bekend
onder den naam van de Kelderkamer.
De heer A. van Veen, die onlangs voor de grafische afdeeling een ets op perkament
van den zeventiende-eeuwschen kunstenaar Guilliam de Heer ten geschenke heeft
gegeven, heeft thans een groote teekening op perkament van denzelfden meester aan
het museum geschonken. Ze is in de teekeningenzaal opgesteld.
Er is een beknopte catalogus verschenen van schilderijen, teekeningen en
beeldhouwwerken, welke in het museum zijn tentoongesteld. Alle nieuwe aanwinsten,
benevens de kunstwerken in het bijgebouw op het Van Hogendorpsplein 6 zijn daarin
opgenomen.
Een herdruk van den uitgebreiden catalogus van 1921, aangevuld met de nieuwe
aanwinsten en voorzien van een aantal reproducties, is in bewerking en zal nog dit
jaar verschijnen.

Madrid
Het Prado-Museum verrijkte met een beroemd schilderij van Rogier van der Weyden,
de Afdoening van het Kruis met den begiftiger (waarschijnlijk een hoveling van
Philips den Goede van Burgondië), afkomstig uit de verzameling van wijlen den
hertog van Mandas.

Berlijn
Het Kaiser Friedrich Museum is on langs door ruil met minder belangrijke stukken
in bezit gekomen van een Rembrandt, een landschap met brug door de zon beschenen.
Het stuk is gedateerd 1638 en komt voort uit de verzameling van den hertog van
Oldenburg. Bode haalde het uit Amerika terug. Behalve dit, kwamen in genoemd
Museum werken van Pieter de Molijn, Cornelis van Dalen, Adriaan Brouwer en
Jacob Ochtervelt.

München
De weduwe van den schilder Lenbach heeft de kostbare verzameling oude schilderijen
van haar echtgenoot aan de stad München geschonken. Er is o.a. werk van Rubens
en van Snyders.

Praag
Uit de verzameling van graaf Palffy die vorig jaar werd geveild, verwierf het Prager
Museum een eersterangswerk van Ferdinand Bol de Man met den Tulband.
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Londen
Mr. A.H. Buttery heeft aan de National Gallery een portret van Rembrandt,
geschilderd door zijn leerling Govert Flinck, ten geschenke gegeven. Het stuk is
onderteekend en gedateerd 1639. Rembrandt is er dus op 34-jarigen ouderdom
voorgesteld.

Amerika
In het Museum dat de stad Philadelphia in Fairmont Park heeft doen bouwen, werden
vier nieuwe zalen geopend voor het tentoonstellen van de 140 schilderijen geschonken
door de familie Elkins. De Hollandsche kunst is er vertegenwoordigd door Ter Borch,
Hobbema, Potter, Ostade, Wouwermans, Steen en Cuyp.
Het Museum van Los Angeles tracht door een openbare inschrijving de beroemde
verzameling van dr. Stillwell aan te koopen. Van de noodige 30 millioen zijn reeds
8 millioen ingeteekend. Er is o.a. werk van Rubens, Jan Steen, Bartel Bruyn de J.,
Henri met de Bles, Jan van Goyen, Ruysdael, e.a., benevens belangrijke Vlaamsche
gothische houtsculpturen.
In het Museum van Détroit werden de zalen voor Hollandsche en Vlaamsche
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kunst heringericht. Naast het Portret van een knaap, door Vermeer van Delft, verleden
jaar te Parijs ontdekt, bezit dit museum schilderijen van Rembrandt (acht), van Frans
Hals (o.a. de Guitaarspeler en de Vedelaar) van Hobbema, Cuyp, en Van Dijck.

Veilingen
OP 1 Mei ll. werd te Londen bij Christie, Manson and Woods de schilderijen verzameling van Earl of Darnley geveild. Er waren talrijke Vlaamsche en Hollandsche
schilderijen: van Marcus Gheeraerts het Portret van Frances Howard, hertogin van
Richmond (£1207), benevens nog twee andere portretten van Jacob Jordaens. Portret
van den schilder met zijn Vrouw afkomstig uit de verzameling Choiseul, en
tentoongesteld te Brussel in 1910 en op de Antwerpsche Jordaenstentoonstelling (£
3990); van Jordaens ook, een Pomona; van Hans Memling een Biddende Man (£
1575); van Antonio Moro, het zgn. Portret van Marie Tudor (£ 4410) en een
Mansportret; van Frans Pourbus het Portret van François d' Alençon (£ 1050); van
Rubens Hoofd van een Oude Vrouw (gezegd de Moeder van den schilder; £2100);
van Ant. Van Dijck, het Portret van George Stuart, lord d'Aubigny (£ 840). Verder
schilderijen van Paul Moreelse, Daniel Mytens, Pieter Neefs, Frans Snijders, David
Teniers, Willem van de Velde.
Bij dezelfde Londensche firma werden op verschillende veilingen de volgende
prijzen betaald: Jan van Goyen, Rivierzicht (1649) 820 guinjes; idem. (1653) 330
guinjes; Jan Weenix Stilleven, 370 guinjes; Joost van Cleef, De Voorstelling in den
Tempel, 150 guinjes; Aert van der Neer, Dorp aan den Stroom, 180 guinjes.
De Amerikaansche verzamelaar C.B. Lihme kocht van de firma Knoedler te New
York Van Dijck's Portret der familie Lomellini voor 200.000 dollars. Het is een werk
uit 's meesters Genueeschen tijd. Een ander werk van denzelfden meester, en uit
dezelfde periode werd door den kunsthandelaar Bottenwieser voor 50.000 dollar
verkocht. Dezelfde firma verkocht onlangs een pas ontdekte Vermeer van Delft een vrouwportret - en een Hobbema aan Amerikaansche verzamelaars.
Op de veilingen van Oude en Moderne schilderijen, afkomstig uit de verzamelingen
van Mevr. Douair. Jhr. A.J. Gevers Leuven, Mevrouw de Wed. A. van Stralen-De
Fremery en Jhr. P.R.A. Melvill de Carnbee, welke onlangs bij Van Marle & Bignell
te Amsterdam gehouden werd, zijn de volgende prijzen besteed: nr. 14. J.A. van
Ravesteyn, f 3800; 2. Joos van Cleef, f 3300; 3. J.C. Droochsloot, f 980; 7. Ten
Houten, f 860; 9. Nicolaas Maes, f 2000; 19. P. van der Werff, f 600; 45. Ets van
Rembrandt, f 230; 419. J. Bosboom, f 600; 420. idem f 600; 428. J. Israëls, f 550;
431. J.S.H. Kever, f 640; 432. A. Mauve, f 420.

Doodsberichten
Holland
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Drie dooden: Floris Arntzenius, M. Kamerlingh Onnes en doctor Jan
Veth.
Een der schilders uit de Haagsche school was, als ik, bij de veiling van het nagelaten
werk van Floris Arntzenius. Ik weet zeker, dat ik dezen schapenschilder niet tot mijn
vrienden kan rekenen, maar de teleurstelling, die hij ondervond op deze veiling, dreef
hem naar mij, aesthetisch hem gansch vreemd, en hij vroeg mij zijne teleurstelling
te deelen. Het zou onwaar zijn geweest, wanneer ik daarin hoffelijk had toegestemd.
Want zóó was het werk van Floris Arntzenius mij nooit een wonder noch
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was hij mij persoonlijk zóó zeer bekend, dat ik den schapenschilder (ik ben niet
gelukkig met schapenschilder-opinies) door mijn lijden 't lijden kon verlichten. Wij
gingen dus, elkanderen nog meer vreemd, van malkaar, want ik zag tevens den
achtergrond van die droefenis: hij begreep, de schilder, dat het met eigen werk zóó
zou gaan, of erger? Het is toch niet meer te ontkennen, dat de Haagsche school op
oude beenen begint te loopen, en dat het langzaam maar zeker een sukkelen wordt.
En waarom ook niet? Geen enkele school bezit de onsterfelijkheid als deel van haar
wezen, geen enkele; ook niet de eens glorieuze Haagsche School. Het is dan ook een
gemis aan historischen zin, en getuigenis van onkunde, dat de epigonen der Hagenaars
op een niet-gelimiteerden voortduur hopen. Toch zijn de teekenen van het einde
overduidelijk; latent waren ze dat bij den schapenschilder. De veiling van Floris
Arntzenius' werken was voor mij een vernieuwde getuigenis van het aanstaand einde.
Als zoodanig was die veiling belangrijk, herhaal ik. Arntzenius stierf bijna
een-en-zestig jaar, zooals doctor Jan Veth stierf, een-enzestig jaar oud, de Allebésche
Amsterdammer...
Arntzenius was een Hagenaar, langs de Amsterdamsche en Antwerpsche Akademie.
Sporen van deze opleidingen waren ook in zijn laatste werk niet verdwenen! Maar
toch - hij kon tellen als een Hagenaar, in zijn stadsgezichten. En een Hagenaar van
talent, maar die niet altijd voldoende de verantwoordelijkheid gevoelde, die een talent
van den bezitter mag eischen. Met buien erkendet ge dat talent nog in enkele spontane
werken, in sommige stillevens, nu en dan in een portret, soms in een studie. En nog
iets was aangenaam in Fl. Arntzenius. Hij had wat van den werkman aan zich in zijn
vak. Ook dat is een bewijs van werkelijkheid in een schilder: het voelen, dat zijn vak
een handwerk is; dat hij dus benieuwd en nieuwsgierig behoort te zijn naar materialen,
verf en penseelen... Het werk was zooals ik zeide onregelmatig, en niet meer dan
van den gemiddeld tweeden rang. Het heeft dus weinig elementen, die het ooit weer
naar voren kunnen brengen; er zijn in alle tijden schilders van deze gesteldheid. En
ook altijd zijn er bij zulke schilders: verrassingen. De gelukkige oogenblikken zijn
dààr. Die waren bij Floris Arntzenius eveneens te vinden, en te tellen; die schilderijtjes
en schetsen, gul van kleur, eenvoudig-impressionistisch geschilderd zullen hem in
onze en andere herinneringen doen blijven.
Jan Veth lijkt, naar de nekrologieën die nu van hem verschijnen en naar de artikelen,
die nu worden gepubliceerd, een soort heros, een schilder en een intellect. Wij zijn
gewend koel te blijven bij den dood, en ons niet door een verkeerde gevoeligheid te
laten aanzetten tot onmatigen lof; noch hebben wij bij dezen diplomatischen
tegenstander, tot een uitstorting van vriendschap, vol overrompelende betuigingen
van gehechtheid lust.
Veth was schilderkunstig alles behalve heros. Noch zijn kleur noch zijn vorm
geven ons voor hem eenig recht tot zulke titulatuur. Veth was een goed leerling van
Allebé; dat beteekent al, dat hij niet van den eersten rang is. Hij is een realist, een
psycholoog van intellectueelen, en dat had zeer belangrijk kunnen wezen, maar de
openbare lust in Veth tot en zijn eerbied voor het maatschappelijke, deden hem de
intellecten onzer natie en de Duitschers ten eerste schilderen als maatschappelijken;
zooals ik eens schreef: hij schilderde in den wiskunstige den hoogleeraar. Dit soort
intellect, minder verfijnd is het in hemzelf, moest de kunsthistorici goed doen; Veth,
de officieele portrettist van een tijdperk, moest en was een gezocht genoot voor de
kunsthistorici; er was iets van de gekleede jas aan Veth. Hij was beter, een schilder
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toch, maar meer en meer neeg hij naar dezen, niet artistieke zijde. Hij was
daarenboven een goed scholier met smaak. Daarom was hij den historici weer iets
geducht. Zij zagen niet, dat de kunstenaar elk jaar neerging. Zij zagen den kundigen
doctor alleen, die scherp kon wezen, en iets wist, wat niet te leeren was! Veth
schilderde dus nauwkeurig, soms in losstaande détails, koppen van wie als intellect
golden. Deze hebben soms iets goed, als dien van Moltzer; meestal zijn ze respectabel
- en ge gaat ze ongestremd en ongeroerd weer voorbij. Maar er was in Veth een
sentimenteele;

Onze Kunst. Jaargang 22

40
soms, en dat is iets anders, een teedere. Dien teedere vindt ge in de portretten van
een zieke vrouw, en van wie hem zeer na stonden. Het gamma wordt dan anders; er
komt kleur, zooals er was in de vroege figuren buiten. De sentimenteele is in het
vrouwenportret, waar ze Ingres bij dorsten noemen (de blauwe lap was valsch, en
de kop stak voor het doek uit); de sentimenteele was in ‘Als de doodsklok luidt’: de
teedere is, wanneer zijn kunst zwerft in Holbeins buurt. Als graphicus, ook uit de
school van Allebé, heeft Veth invloed gehad. Hij overtrof Allebé niet in fijnheid,
maar hij leefde in meer bewogen tijd. Ook daar is hij nauwkeurig kundig, maar zelden
ontroerend.
En de schrijver over kunst?
Als kritikus maakte hij de opkomst mee van de Amsterdammers, en waardeerde
hij de voorafgaande, de Hagenaars. In een voorzichtigen stijl, met hier en daar
scheuten van werkelijk gevoel; met hier en daar een zinnelijke, die der sentimentaliteit,
schreef hij menig te waardeeren artikel, en twistte hij met menigeen, onkundiger of
meer doctrinair historicus. Hij verdedigde, en dat is een eer, het stadsschoon van
Amsterdam: ge zoudt gewild hebben, dat hij in de Museum-Commissie, met zijn
invloed, meer de kunstenaar had verdedigd.
Hij was dus geen heros; een bedaard talent, dat met de jaren minderde was hij;
een schrijver die met de jaren won; een schilder, die door de grooteren lang al was
overwonnen; hij was een autoriteit maar niet door zijn schildersgaven. Hij had het
succes, dat hem toekwam, ruimschoots tijdens zijn leven. We kunnen de rozen van
onzen eerbied voor beetren bewaren! al is een enkel schilderij van hem soms een
bloem wel waard.
M. Kamerlingh Onnes was vijf-en-zestig toen hij stierf. Hij was niet een schilder
als Piet Meiners, een innige aan den zijweg huizend; hij was niet een die werkte op
den grooten weg - het zuiverst zoudt ge hem allicht een mondain provinciaal kunnen
noemen. Hij werkte, als een gentleman, voor zichzelf maar met zwier. Het is een
gewoonte hem in verband te brengen met zijn zwager Floris Verster. Daarin is iets,
dat juist is (een invloed!), maar daarin is ook iets, dat niet is in den haak. Kamerlingh
Onnes was ten slotte een ander schilder, ofschoon ook een colorist. Hij is luchter,
ijler dan Verster ooit was; hij was wufter, wou ik schrijven. Hij miste de hardnekkige
volharding, die Verster duidelijk kon maken in sommig werk; hij was, ik herhaal
mondain, wat Verster nooit was. Maar hij is, door onbekendheid niet alleen, toch
een onderschat schilder. Hij heeft niet den leegen kant van het mondaine; hij kon
klank hebben, die diep was en toch niet nadrukkelijk. Daarmee gaf hij zijn
aquarellen-stillevens. In zijn portretten was de kleur soms koortsig - alsof hij ze
hitsiger peurde uit de tubes. Een bekend voorbeeld daarvan is het portret van professor
van Bemmelen. Zijn dood is ongemerkter voorbijgegaan, dan die van Veth en Floris
Arntzenius, maar Onnes' bloemen zijn somptueuzer dan die van Arntzenius, ook
persoonlijker gegeven. En Onnes had de vreugd, die somptuositeit met feller
psychologie vereend, te zien in zijn' zoon, den muzikalen, zoekenden schilder.
PLASSCHAERT.

Varia
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IN een voordracht onlangs te Amsterdam gehouden, deelde Prof. dr. W. Martin mede
dat volgens zijn berekening 75% der Nederlandsche schilderkunst naar den vreemde
overging. De oorzaken zijn de hoogere prijzen die het buitenland betalen kan en ook
de opdrachten door vreemdelingen aan Nederlandsche kunstenaars gedaan. In enkele
gevallen gingen verzamelingen bij erfenis in vreemde handen over. Zoo is de
beroemde verzameling Luca te Manzi daar gekomen omdat in 1675 de
Amsterdamsche dame van Diemen huwde met een Italiaanschen koopman. De uitvoer
begon echter in 't groot in 1740 en bereikte in den Napoleontijd zijn hoogtepunt. Pas
in 1875 wordt de Regeering zich den plicht bewust de nationale kunstschatten in het
land te behouden en zooveel mogelijk in musea onder te brengen.
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Heden is de aankoop voor musea haast geheel lamgelegd, doordien de Regeering de
museumbudgetten tot op de helft verminderde en belasting wil heffen zoowel op het
bezit als op den verkoop van kunstwerken, hetgeen zonder twijfel den uitvoer van
kunstwerken bevorderen zal.
(Der Cicerone).

Een nieuwe Rembrandt.
Op de tentoonstelling van Hollandsche XVIIe-eeuwsche kunst die in Juli l.l. in de Ver
Meer Gallery te Londen te zien was, bevond zich een portret dat door directeur Mr.
Anthony F. Regre voor een zelfportret van Rembrandt wordt gehouden. Het werd
nu door Sir T. Duveen voor £ 50.000 gekocht. Het is een ovale portretbuste, het
hoofd eenigszins naar buiten gekeerd. De kunstenaar houdt een inktkoker en een pen
vast en draagt een zwarte muts, een donker wambuis en een medicikraag. Dr. C.
Hofstede de Groot, met de expertise gelast, nam het mee naar Dresden om het te
vergelijken met een gelijkaardig portret dat zich daar in het museum bevindt. De
experten zullen hebben uit te maken welk van beide werken het oorspronkelijke is.
(Der Cicerone).
Uit Weenen komt het bericht, dat de kunsthandelaar Lindeman na de verwijdering
van de overschildering van een schilderij, hetwelk hij had gezien in het atelier van
Reisinger, een portret van een ouden man door Rubens heeft gevonden. Max
Friedländer en Dr. Glück zouden de echtheid hebben bevestigd.
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Boeken & Tijdschriften
Jean Alazard. - le portrait Florentin de Botticelli A. Bronztno. (Paris,
Laurens, 1924).
Zooals de opdracht aan Emile Mâle het getuigt, komt het mooie boek van den heer
Jean Alazard aan onze ‘iconographische’ behoeften voldoen. We weten best, dat de
kunstgeschiedenis, van uit dit standpunt bekeken, lang werd verwaarloosd. Onze
belangstelling voor afgebeelde personages - bij de Medici zou zij leiden tot een
opeenstapeling van portretten van beroemde mannen en vrouwen, die de gang der
Uffizi in het Pittipaleis versieren - wordt hier volledig bevredigd en tegelijk daarmee
wordt de Florentijnsche schilderkunst ontleed met evenveel helderheid als kennis.
Ons wordt een beeld gegeven van den ganschen cyclus, van af de tijdgenooten van
Ghirlandajo, voorgesteld als toeschouwers bij een Aanbidding dor Herders of als
figuranten voor de Tafereelen uit het Leven van den H. Franciscus, tot de
sterk-individueele portretten van de XVIe eeuw. Na den glimlach van de Gioconda,
zien we het anecdotische van het quattrocento verlaten voor een streven naar het
universeele. De schrijver voert ons van de allegorieën der Lente en de dichterlijke
toernooien, waarin die vrouwen met heur opgetrokken haar zegevierden en wier
profiel afsteekt op een azuren achtergrond (zooals op het paneel van het
Poldi-Pezzoli-museum te Milano), langs de sombere gangen van het Palazzo Vecchio
naar het hof van den groothertog Cosme, waar de vrijheid aan boeien lag, de
hoogmoed heerschte en de ijverzucht woedde. Het tragische lot van de Toscaansche
vorsten spreekt uit het portret van Eleonora van Toledo, in haar stijf zilverbrocaat,
dat het boek afsluit.
Dit genre van studies kwam vooral op den voorgrond na de Masques et Visages
van Robert de La Sizeranne; vroeger reeds had de hr. Verlant, algemeen inspecteur
van Schoone Kunsten, te Brussel een reeks voordrachten gehouden over het
vrouwenportret in de Renaissance. Ik heb er aan terug gedacht bij het lezen van
Alazard's boek, dat uitmunt door zijn flinke documentatie, zijn goed gekozen
illustraties en door zijn juisten kijk op de kunst van Pontormo, Salviati en Bronzino,
die slecht gekend zijn, omdat ze steeds verwaarloosd werden voor de
‘preraphaelieten’, die in de mode waren. In dit tijdschrift is het ook de geschikte
plaats om te wijzen op de overeenkomst van zekere portretten van Lorenzo di Credi,
Piero di Cosimo(1). Franciabigio, Ridolfo Ghirlandajo met die van Quinten Metsys
of van den Meester van de Dood van Maria.
Door zijn oorspronkelijk werk bekwam de hr. Jean Alazard den titel van doctor
in de letteren. Zijn bijgevoegde thesis, uitgegeven door Champion, over L'Abbé Luigi
(1) A.J. Wauters meende een oogenblik het portret van Willem van Norman, vice-admiraal der
Nederlanden (1519), (nu in het museum te Brussel, waar het onder van Orley gecatalogiseerd
staat) toe te kunnen schrijven aan dezen schilder.
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Strozzi, correspondant artistique de Mazarin, de Colbert, de Louvois et de La
Teulière(2), is een interessante bijdrage tot het werk van de ‘Société de l'Histoire de
l'Art français’, waaruit blijkt hoe de aanwinsten van een koninklijke verzameling
gepaard gingen met langdurige onderhandelingen en ook - moet het gezegd worden
- met bewonderingen, die wij niet meer deelen.

(2) Bestuurder van de Académie de France te Rome.
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Andre de Hevesy. - Jacopo de Barbari, le maitre au caducee. (Bruxelles,
G. Van Oest, 1925).
- In Onze Kunst heb ik destijds mijn nota's gepubliceerd betreffende mijn opzoekingen
aangaande het raadsel van dien ‘bode van de Renaissance in de Nederlanden’, doch
van den rol, die de Venetiaansche schilder in ons land speelde. blijft geen enkel spoor
over, tenzij in zekere archieven. Het was me wel aangenaam al die bijzonderheden
terug te vinden in een luxe-uitgave, waarin de schrijver de teksten nader toelicht, de
besproken teekeningen en gravuren afbeeldt en het ‘geheimzinnige en bekoorlijk’
karakter van de zeldzaam geidentifieerde schilderijen omschrijft. Het vraagstuk is
echter weer van actueel belang geworden door het feit, dat het kostbaar schilderijtje
van Galichon door het Louvre-museum werd aangeworven. De heer de Hévésy
bestudeert ook het Afscheid van Christus uit de verzameling Franchetti te Venetië
en dit op een manier zooals ikzelf het niet kon. Aan de kleine lijst der werken van
den meester met den slangenstaf voegt hij nog een H. Oswald van 1500, die toebehoort
aan een private verzameling in Hongarije1. Maar ik zie eigenlijk geen groot verschil
tusschen de portretten van Gossaert van Mabuse en den mooien jongeling van de
verzameling Herbert Cook. Is het noodig nu nog een Meester van het portret van
Richmond, ‘amico di Jacopo’ te gaan uitvinden, aan wien de hr. de Hévésy een ander
portret van de Holford-verzameling toeschrijft, evenals den Ridder van het Gulden
Vlies, te Londen verkocht op 22 Mei ll., met de schilderijen van Lady Carnarvon?
Waarom die Ridder, wiens borstbeeld voorgesteld is op den achtergrond van een
nageschilderde lijst, scheiden van den Floris van Egmont van Percy Macquoid, van
den gewaanden Philips van Burgondië van Amsterdam en van andere echte Mabuse's?
Behalve dit eene voorbehoud, kan men het boek van den hr. de Hévésy niet ter zijde
leggen, zonder evenals hij den wensch uit te drukken meer bijzonderheden te kennen
over de gevierde grijsheid van dezen mondainen schilder, wien een schitterende roem
voorafging aan het hof van Mechelen. Zijn vrouwelijke figuren met haar bleek-blauwe
oogen hebben haar geheim nog niet ontsluierd.

Maitres anciens et modernes, sous la direction de Gustave Geffroy. Philippe de Champaigne, par Mme Stanislas Meunier.
- Wij stellen nog altijd evenveel belang in dezen Brusselschen schilder die, een echt
Parijzenaar geworden, de officieele schilder van Port-Royal was en dit boek maakt
ons bekend met de voornaamste gebeurtenissen van zijn leven, tegelijk met de
geschiedenis van de beroemde gemeenschap, ‘waarvan Racine de dichter was’. Het
portret ten voeten uit van Richelieu in de Louvre, is een meesterwerk, waar de traditie
der Vlaamsche coloristen vereenigd is met de Fransche distinctie en waarin al de
majesteit van het model is uitgedrukt. Onder de godsdienstige onderwerpen, die zoo
talrijk aangetroffen worden in de musea in het binnenland verdienen de Christus en
de Samaritaansche (te Caen en te Rennes), de Droom van Elias (in de Notre-Dame
de la Couture te Le Mans) bijzonder vermeld. Toch gaat al de sympathie van den
lezer natuurlijk naar de eenzamen van Port-Royal, wier vurige overtuiging de schilder
1

Burlington Magazine. Juni 1924.
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deelde. Onlangs nog kreeg het museum te Versailles een heele reeks werken uit het
atelier van Champaigne, afkomstig uit de verzameling van A. Cazier, die de schrijver
is van een studie over de twee schilders van dien naam (1893); Moeder Angélique
Arnauld, Moeder Agnès Arnauld en de zuster Catherina van de H. Suzanna, Jean du
Vergier de Hauranne, pastoor van St. Cyran, Lemaistre de Saci en anderen, alle
replieken van doeken uit het Louvre en elders. Onlangs zag ik te Brussel een streng
portret van de H. Johanna van Chantal, de stichteres van de orde der Boodschap, dat
aan den meester wordt toegekend. Bij de inlichtingen over Jean-Baptist, den nederigen
neef van Philippe, had men best de studie van Alph. Goovaerts kunnen voegen (Plon.
Nourrit. 1891). Het goed
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gestelde boek van Mw Stanislas Meunier is een mooie en verdiende hulde aan onzen
landgenoot.
De Giotto van Mejuffer Alice Meunier, uit dezelfde collectie, vat de vorige werken
over dien schilder op aangename wijze samen, zonder ze te vervangen. Wij volgen
steeds met belangstelling den ‘wederoprichter van de schilderkunst’ te Assisi, te
Padua en te Firenze. Want er ligt veel waarheid in zijn grafschrift, dat Angelo Politiano
voor hem uitdacht: ‘Ille ego sum per quem pictura extincta revixit.’
P.B.

Der Cicerone.
- Uit de reservezolders van het museum te Basel haalde de conservator prof. H.A.
Schmid eenige interssante schilderijen voor den dag. Willy Raeber schreef er over
in Der Cicerone van Maart l.l. (nr 25); hij vermeldt en reproduceert o.a. een
Mansportret van 1528 dat aan Joost van Cleef wordt toegescheven.
In het Aprilnummer 7 vinden we van Paul Fierens een overzicht van de jonge
Belgische schilderkunst: ‘Zwischen Ensor und Minne führt die belgische Kunst ihre
Revolution durch. Man musz dabei als einen wesentlichen Faktor auch die Schulung
von Frankreich her berücksichtigen. Die namen Cézanne, Matisse und Picasso kehren
auszerordentlich oft in den Ateliergesprächen wieder. Schlieszlich darf man unter
den belgischen ‘Vörläufern’ auch Laermans und Jakob Smits nicht zu erwähnen
vergessen, die mitten im Impressionismus den Versuchungen des Schlagwortes ‘Die
Farbe urn die Farbe’ und des unentwegten Luminismus nicht erlegen sind.’ Bij
reproducties van werken van James Ensor, Fernand Schirren, Gustaaf van de
Woestijne, Charles Dehoy, René Guiette, Auguste Mambour, Constant Permeke,
Albert Servaes en Roger Parent bespreekt Paul Fierens het werk van ongeveer allen
die in de laatste jaren van zich spreken lieten, en hij besluit: ‘Konstatieren wir, dasz
es eine zeitgenössische belgische Malerei und Skulptur tatsächlich gibt. Wir können
ohne Furcht auf die Vergangenheit schauen: Sie überschattet uns, aber sie erdrückt
uns nicht.’
In hetzelfde nr. heeft de Hollandsche correspondent H(uebner) het over
‘Stimmungspendel auf den holländischen Markt’. Moet men dezen Duitscher gelooven
dan ziet het er met de waardeering van moderne kunst in Holland maar bedenkelijk
uit: ‘In Holland das den Ruf eines Kunstlandes ohnegleichen hat, sind die Interessen
der Sammler in Wahrheit viel weniger manigfaltig als anderswo... Es ist Furcht vor
dem Urteil der gesamteuropäischen Kunstbewertung und Preisstellung, die in Holland
das merkwürdige Zaudern und sich Verschlieszen gegen die wahrhaft Groszen unserer
Zeit hervorruft; denn würde man Bilder von denen einführen, so würde der Abstand
zur heimischen Produktion bedrohlich ins Auge fallen und damit dem Handel einen
Schlag versetzen, dem dieser durch Totschweigen zuvorzukommen trachtet.’
Franck E. Washburn Freund bespreekt in het meinummer 9, de tentoonstelling
van Nederlandsche kunst te Détroit (Amerika).
Het artikel bevat illustraties van Rembrandt (De Apostel Bartholomeus, De
Vaandrig (1657), Oud man (1650); van Pieter de Hoogh (Hollandsche Binnenplaats);
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Hobbema (Landschap met figuren); Jan Vermeer van Delft (Knapenportret); Frans
Hals (Damesportret).
Op dit stuk volgt een nota van M.J. Binder over een belangrijk panoramalandschap
van Philips de Koninck (eig. van Karl Haberstock te Berlijn). Naar de bijgevoegde
reproductie te oordeelen is het stuk een der hoofdwerken van dezen Hollandschen
meester.

Nota.
- Verschillende kronieken, boekbesprekingen, enz. moesten uit plaatsgebrek tot een
volgend nummer worden verschoven.
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De tapijtkunst van de gezusters de Saedeleer
TEN de oorlog de Belgen naar Engeland dreef, scheepten in October 1914, drie
families te Oostende in: die van Valerius de Saedeleer, George Minne en Gustaaf
van de Woestijne. Zij gingen zich vestigen in het land van Wales, deze ‘primitieve’
streek, die gekend is om haar veilige schuilplaatsen. In hun ballingschap, te midden
van een intens artistiek leven, groeiden de kinderen van Valerius de Saedeleer op;
het waren vijf dochters, blijmoedig en levendig van aard, waarvan de jongste nog
een baby was. Haar vader zocht naar een bezigheid, die haar vrijen tijd zou vullen
en haar voor enkele uren zou onttrekken aan de menigvuldige tochten door bosch en
dal, toen hij door een gelukkig toeval een vroegeren meesterknecht ontmoette van
William Morris, den vernieuwer van de Engelsche decoratieve kunst in de negentiende
eeuw. Hij stelde voor aan de kinderen de weefkunst te leeren: verschillende
weefgetouwen vonden plaats in het huis van den schilder en toen het aanleeren goed
ging, schetsten de Saedeleer en van de Woestijne hun eerste ontwerpen. In den
beginne was het een zoeken en tasten: tapisserie en tapijt werden tegelijk bewerkt.
Door volharding worden echter de talrijke moeilijkheden éen voor éen overwonnen.
Wanneer ze eenmaal in haar geboorteland terug zijn en al de geheimen van den stiel
bezitten, richten de meisjes in het vaderlijk huis te Etichove, in een kalm en prachtig
hoekje van Vlaanderen niet ver van Oudenaarde, een werkhuis op. Zij hebben dan
het tapijtwerk verkozen en voortaan zullen ze al haar krachten daaraan wijden: zij
begrijpen dat de tapisserie haar reden van bestaan heeft verloren in de ontwikkeling
van de moderne decoratieve kunst.
We zijn in 1920. Elken dag, verschillende uren achtereen, zitten de drie zusters
Elisabeth, Maria-Josefa en Monica - de oudste had door een samenloop van
omstandigheden moeten vaarwel zeggen aan een bezigheid, die ze lief had gekregen
en de jongste was nog een kind - op de lange, buigzame bank, die doorbuigt onder
het lenige rythme van hare bewegingen, en slingeren ze de pinnen met kleurige wol
door de draden van den ketting. Van
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DE SAEDELEER: Lente.
(Naar ontwerp van Albert Van Huffel, (2.75 × 3.08 m.).
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dag tot dag neemt haar vaardigheid toe. Nochtans laten zij zich, uit zucht naar
volmaaktheid, als leerling aannemen in Belgische en Fransche tapijtweverijen. Daar
leeren zij de leiding van een atelier en de wijze om den stiel aan werksters aan te
leeren.
Steeds worden zij door de scherpzinnige en nauwgezette raadgevingen van hun
vader, Valerius de Saedeleer, geholpen en bijgestaan De schilder beseft hoe langer
zoo meer de vereischten van die nieuwe kunst, die in zijn huis bloeit en waarvoor
hij bijzondere voorliefde heeft opgevat. Hij maakt verschillende ontwerpen blijkbaar
met het doel steeds dichter haar wetten te volgen. Langs haar kant, zoekt zijn dochter
Elisabeth, die eveneens kunstschilderes is en met succes deel heeft genomen aan de
laatste tentoonstelling van Nieuwere Belgische Schilderkunst te Parijs, met evenveel
hardnekkigheid. Zoo vestigen zij stilaan hun onderneming op artistieken grondslag.
Wat de techniek van haar vak betreft, hiervoor hebben de gezusters de Saedeleer
de bewerking met verticalen ketting verkozen boven die met horizontalen ketting.
Het weefgetouw der oude wevers liet slechts de laatste werkwijze toe en ook in de
tapisserie wordt een dergelijk getouw gebruikt. Er is echter een merkbaar verschil
in de uitvoering, dat de tapijtbewerking aangenamer maakt dan die van de tapisserie:
het werk geschiedt niet langs de keerzijde; de werkman ziet het motief ontstaan en
is niet verplicht telkens op te staan om den uitslag te beoordeelen. Het getouw met
verticalen ketting bestaat uit twee dikke houten rollen, die horizontaal liggen en
weversboomen heeten; zij zijn op elkaar geplaatst in een streng-verticaal plan. Deze
weversboomen worden evenwijdig met elkaar gehouden op een afstand van 2 à 3
meter door stevige houten stijlen en zijn aaneen verbonden door verticale draden,
die een dubbel net vormen en kettingdraden heeten. Door dit net heen ziet de werkman
de teekening van den schilder, die vooraf op schaal is gebracht en vóor hem is
opgesteld. Naarmate het werk vordert, wordt het afgewerkte deel van het tapijt op
den ondersten boom opgerold; daartoe is er een zeer eenvoudig spel van tandraderen
aan het getouw, zoodanig dat de bovenste en de onderste weversboom afzonderlijk
kunnen draaien. Hiermee is het insgelijks mogelijk den ketting wat aan te spannen,
wanneer hij mocht toegegeven hebben. (Om de draden gespannen en veerkrachtig
te houden neemt men zijn toevlucht tot een vochtige atmosfeer). Het geheel wordt
aaneen gehouden en versterkt door houten stijlen en dwarsbalken, wat aan het getouw
met verticalen ketting een zeer eenvoudig en traditioneel uitzicht verleent en dus
doet denken aan die, welke men afgebeeld vindt op de muren der Egyptische
begraafplaatsen en op de Grieksche vazen.
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Welke zijn nu de bewegingen, die een werkman vóor zijn getouw moet uitvoeren
om zijn kettingsteek te bekomen? Hij beschikt over pinnen, waarop de veelkleurige
wollen draden zijn opgerold; over een zeer zwaren ijzeren kam met breede tanden
en handvat, die dient om de rijen van steken en de draden van het spoeltje dicht
aaneen te duwen; over een afknippen, een ijzeren tuig, dat eindigt op een zeer scherp
lemmer, waarmee de werkster in den loop van het werk, met een korte snok en na
enkele knoopen, den wollen draad afsnijdt; eindelijk over een schaar waarmee zij
de wol op de gewenschte hoogte zal afscheren.
‘Bij het tapijtwerk tast de spil niet den eersten draad van den ketting aan, doch
den tweeden. Zij wordt achter dezen geschoven, komt links te voorschijn en glijdt
slechts, naar rechts terugkeerend, nu eerst onder den eersten draad en wanneer nu de
werkster de pin naar zich toe trekt, bevindt zich de enkele draad tusschen de twee
draden van den ketting, zoodat er automatisch een schuifknoop gevormd wordt. Nu
wordt de wollen draad vastgehouden, gelijk met het weefsel, met de ijzeren staaf
van den afknipper, waarop hij een lus vormt en de pin herhaalt nu hetzelfde op de
volgende twee draden van den ketting, steeds beginnend met dien van links.’ De
werkster neemt een andere pin - een andere kleur dus - telkens dat de teekening zulks
eischt. Na zoowat een tien- of twintigtal knoopen, wordt de afknipper met een snok
naar rechts bijgehaald en met het lemmer, waarop hij eindigt, wordt de wollen draad,
die de lus vormde, afgeknipt zoodat er ongelijke eindjes draad uitsteken, die dan met
de schaar worden gelijkgeknipt. ‘Dezelfde werkwijze wordt herhaald van de eene
zijde van het getouw naar de andere. Dan grijpt de werkster haar kam en duwt de rij
knoopen samen, die ze juist heeft gemaakt, waarna ze overgaat tot den inslag. De
inslag geschiedt met een sterken katoen- of hennepdraad (van denzelfden aard als
die van den ketting). Hij bestaat in een kettingsteek langs het gansche weefgetouw,
eenmaal in 't op-, éenmaal in 't afgaan, tusschen de dubbele rijen draden van den
ketting, die achtereenvolgens van elkaar verwijderd worden door middel van een
schering, die de werkster met de linkerhand naar zich toe trekt (de schering is een
losse draad, die lus vormt en vastzit in de dubbele rijen van den ketting; zij dienen
om de afwisselende draden van den ketting naar zich toe te halen op het oogenblik,
dat de pin met katoen- of hennepdraad de draden van den inslag moest vasthaken.
Nogmaals worden de inslagdraden aaneengeduwd en het spel van de pin begint
opnieuw om een tweede rij knoopen te maken.’
De weefster voert haar werk uit naar de teekening die op schaal gebracht werd,
vóor haar opgesteld is en waarvan zij den blik niet afwendt. Dit op schaal brengen
is een werkelijk transponeeren van het oorspronkelijke ont-
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DE SAEDELEER: Vizioen.
(Naar ontwerp van Albert van Huffel, 2.68 × 2.68 m.).
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werp en veronderstelt van wege hem die het verricht een volledig begrijpen van het
werk, dat hij moet uitvoeren. Het is bijna een werk, dat de tusschenkomst van een
artist eischt; het is een van de moeilijkste onderdeden van de tapijtweverij en er is
niets goeds te verwachten van een karpet, dat onbehendig werd op schaal gebracht,
waar de maker van het ontwerp niet getrouw werd nagevolgd. De teekenaar, die op
schaal brengt, gebruikt geruit papier; elk vierkantje stelt een knoop voor; wanneer
dus het tapijt van zoodanige kwaliteit is, dat men 12 steken per vierkanten decimeter
telt, zullen er ook 12 vierkantjes per vierkanten decimeter papier hoeven te zijn (of
indien het op schaal brengen op kleiner schaal geschiedt - wat veelal het geval is 12 vierkantjes op de oppervlakte, die een dm2 voorstelt); is de kwaliteit van 13 punten,
13 vierkantjes en zoo voort. Nu dient hierbij opgemerkt, dat hoe ‘dichter’ het tapijt
is, hoe beter het zich zal leenen tot een getrouwe weergave van de teekening, van
dezes lijnen en tinten, door het dicht aaneensluiten van de wol. Door het feit, dat hij
met de vierkantjes moet rekening houden, is de teekenaar soms verplicht zekere
vrijheden te nemen ten opzichte van het model en wat te improviseeren om de schets
te maken: bij dit werk vooral kan hij toonen, dat hij zijn vak begrijpt. Het gaat hier
om een van die technische vereischten waarvan een uitvoerder van ontwerpen moet
op de hoogte zijn. Er zijn er ook nog talrijke andere, die men slechts door de praktijk
kan kennen en waarvan Valerius de Saedeleer, zijn dochters en hun medewerkers
heelemaal doordrongen zijn. Dit is een ‘conditio sine qua non’ wil men slagen, nl.
dat men de natuur van een vak moet eerbiedigen, indien men het wil verbeteren; wie
ze verkracht, bederft het of richt het ten gronde. Het levert een groot voordeel op,
de ontwerpen uit te voeren te midden van het stof van de wol en het gerucht der
kammen, die de knoopen aansluiten!
Een ververij maakt ook deel uit van de inrichting der gezusters de Saedeleer. Daar
worden de kwaliteiten en de stevigheid van elke kleur bestudeerd en men hoopt
zekere aniline-kleuren te kunnen vervangen door stevigere kleuren van plantaardigen
oorsprong. Elken dag wordt er getracht de staalkaarten te verrijken met nieuwe tinten
en oneindig afwisselende kleurengamma's te bekomen.
Men ziet dus door de beschrijving van het getouw met verticalen ketting dat men
uitsluitend te doen heeft met handwerk. Het werk en de werkman blijven rechtstreeks
in contact met elkaar; bij elken knoop, dien hij legt, kan de werkman zijn vrije keus
te pas brengen en, binnen de grenzen van het einddoel, zijn persoonlijk genie doen
gelden. Juist daarin bestaat het onweerlegbare voordeel van deze eenvoudige
werkwijze; wal er ook mee kan verwezenlijkt worden, toch doodt de machine alle
menschelijk ka-
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rakter. De gezusters de Saedeleer hebben die technische voordeden geheel weten uit
te buiten: in elk van haar scheppingen voelen we haar persoonlijkheid en wanneer
de decoratieve zin van elken ontwerper ook door haar geëerbiedigd werd, dan wisten
ze toch een eigen wending te leggen in de manier van uitvoeren. Voor éen enkele
harmonieuze schepping beteekent zulks dus een dubbel scheppend werk, een
verstandelijke samenwerking van den artist en den werkman, een onderling begrijpen,
dat ook in de andere vakken van de decoratieve kunst zou moeten heerschen, wil
men dat ze op booger peil worden gebracht.
We hebben het overigens hier reeds vroeger doen opmerken, dat de afstand, die
nu heerscht tusschen den plastischen en den industrieelen schepper, de decoratiekunst
doet verworden in nabootsing en verval.
Nu het atelier de Saedeleer vergroot is geworden en er verschillende leermeisjes
werden aangenomen, rijst voor de gezusters de Saedeleer een pedagogisch vraagstuk
op: nl. aan die werksters, die gekozen worden onder de meest begaafde, liefde in te
boezemen voor die vruchtbare vrijheid, welke haar werk hun schenkt en tevens het
verlangen om er gebruik van te maken. De uitwegen zijn wel aanzienlijk onder de
landelijke bevolking, die nog niet bedorven is door de buurt van een groot
nijverheidscentrum en het initiatief van de familie de Saedeleer doelt ook op de
moreele gezondheid van een streek. Maar deze sociologische kwestie zou ons te ver
leiden. Enkel zij hier opgemerkt, dat ze voor een groot part de gedachten van Valerius
de Saedeleer, den schilder van de uitgestrekte landouwen met haar lichtende
horizonten, vervult.
Wij zegden reeds, dat de Saedeleer en zijn dochter Elisabeth met groote
moeilijkheden te kampen hadden, bij het ontwerpen van hun eerste models. Dit kwam
eenvoudig hierdoor, dat de kunst, die zij willen verheffen, laag gezonken is, dat haar
elementaire wetten, haar ‘zin’ heelemaal verloren zijn. Wat voor producten zien we
nu inderdaad op de markt brengen? Eerst en vooral het zoogenaamde Oostersche
tapijt, dat van Perzischen, Turkschen of Kaukasischen oorsprong is.
In de Middeleeuwen en tijdens de Renaissance konden de mooie Perzische of
Turksche tapijten, wegens hun hoogen prijs, slechts gekocht worden door vorsten,
heeren of voorname lui, maar van af de XVIIe eeuw, toen de Savonnerie de Chaillot
ze begon na te bootsen en genaakbaar maakte voor 't groot publiek, stond het
Oostersche tapijt steeds in de gunst bij den Europeeschen smaak, overleefde alle
stijlen en modes, en werd het altijd gewild, niettegenstaande zijn voortdurend verval
en zijn ziellooze herhaling door de groote fabrieken van Smyrna, van Griekenland
en, op dit oogenblik van alle landen van de wereld. (De laatste onlusten in Klein-Azië
hebben
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DE SAEDELEER: Zon.
(Naar ontwerp van Gustaaf van de Woestijne, 3.30 × 2.80 m.).

DE SAEDELEER: Bloemen.
(Naar ontwerp van Valerius de Saedeleer, 2.00 × 2.15 m.).
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zelfs de tapijtindustrie uit die streken verjaagd, zoodat ze voor goed uit haar vaderland
verbannen is en geen enkel aanknoopingspunt meer bezit met het nationale genie.
Er zijn nu zelfs Belgische firma's, die naar het Oosten uitvoeren). Maar uit die zinlooze
voorliefde, die ziekte bijna, spreken duidelijk de decoratieve armoede en zwakte van
het Westen.
Over 't algemeen zouden we uit onze interieurs zelfs de echte Oostersche tapijten
moeten weeren, die welke de kooplui gaan zoeken, in het Aziatische binnenland, bij
de opperhoofden, wier vrouwen, onder haar tent, volgens de traditionneele methodes
weven. Want ondanks de kwaliteit van de wol, de zijde en de kleurstof is er geen
vernieuwing, echter steeds herhaling, bij te bespeuren; zij blijven vastgehecht aan
motieven, die eeuwen oud zijn en de weefsters toonen niet de minste eigen vinding.
Nu ontstaat het rythme van haar werk niet meer, zooals vroeger, uit de kadans van
het liedje, dat ze in koor zongen vóor haar weefgetouw. Het Oosten is ingeslapen.
We moeten hier vooreerst een vraagstuk oplossen. Is het logisch, dat we in onze
huizen, die Europeesch van architectuur en decoratie zijn, een meubel dulden, dat
gemaakt is voor een ander milieu en voor andere doeleinden? Wat verricht eigenlijk
een ‘gebedtapijt’ in onze rooksalons of onze eetkamers? Wat verband kan er bestaan
tusschen een Kaukasisch rythme en een Vlaamsch, tusschen een karpet, waarop de
exotische zon en kleuren liggen en een van onze hooge haarden, waarin het hout
knappert? We glimlachen reeds bij de gedachte aan dit contrast; toch ziet men het
overal, wanneer zulks slechts mocht toegelaten zijn aan verzamelaars.
Nochtans zijn sommige decorateurs doordrongen van deze principieele waarheden
en hebben ze een soort van tapijt in het leven geroepen, waarvan het oertype het
zoogenaamde ‘savonnerie’-tapijt is. Zij zijn echter in een andere vergissing vervallen,
nl. de toepassing van schildermethodes en van werkwijzen van muurversiering op
het grondtapijt. Dit werd er door ontaard, omdat ze trachtten dezelfde effekten te
bekomen als met het penseel en de olie- of waterverf, wanneer de techniek van het
tapijt daarmee heelemaal in strijd is. Daardoor bekwamen wij gewrongen en starre
bewegingen, die niet aan elkaar hielden, net als een verdraaid raderwerk.
Die tapijten zijn overigens het overblijfsel van een tijd, die allen zin voor
architectuur en decoratieve kunst had verloren. De architectuur was eigenlijk de
kunst geworden andere bouwstijlen aan te passen en bij het oprichten van een huis,
wendde men alle stijlen aan, den onzen uitgezonderd. Ook het tapijt leed onder deze
crisis van opbouwende en logische onmacht. Na den oorlog kwam er verandering;
onze tijd zal zijn eigen stijl hebben; te midden van het gezoek en de vergissing zien
we hem stilaan opgroeien, en hij schijnt in de eerste plaats logisch te willen zijn. Een
van haar leidende
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DE SAEDELEER: Iris.
(Naar ontwerp van Elisabeth de Saedeleer, 1.00 × 1.50 m.).

DE SAEDELEER: Plantengroei.
(Naar ontwerp van Paul Haesaerts, 1.60 × 1.20 m.).
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gedachten is de eerbied voor elke behandelde stof en de onderscheiding van de
verschillende techniekers. Deze intellectueele houding is ook die, welke de gezusters
de Saedeleer en haar medewerkers hebben aangenomen bij de oplossing van de
problemen betreffende de tapijtweefkunst. Daar deze laatste, zooals we het hooger
deden opmerken, erg aangetast is, hebben zij een beroep gedaan niet op een. doch
op talrijke geneesheeren, die het kwaad ieder van hun standpunt bekijken en ieder
hun eigen geneesmiddelen voorschrijven. Zij namen haar toevlucht tot de meest
verschillende, echter ondervindingrijke artisten, welke eerst op het atelier ontboden
en ingewijd werden met de fijnheid van het vak; daar kwamen dan architecten,
schilders en beeldhouwers, menschen met zekeren plastischen zin, die zich konden
onderwerpen aan de eigenaardige wetten van de decoratieve kunst en er wilden
voortbrengen in stee van aan architectuur, schilderkunst of beeldhouwkunst te doen.
Zij trekken natuurlijk voordeel uit de ondervinding van Valerius de Saedeleer en zijn
dochter. Achtereenvolgens zoeken Albert Van Huffel, Edgar Tytgat, Gustaaf van de
Woestijne, Constant Montald, Jules Boulez, Henri Puvrez, Charles Leplae, Anto
Carte, Georges Creten, Paul Haesaerts en Albert Saverijs de oplossing van dat
problema langs zeer verschillende, soms tegenovergestelde wegen. Reeds
verschillende malen heeft het Belgisch publiek en dat van den vreemde de scheppingen
van die verschillende artisten kunnen beoordeelen; nl. in de galerie Giroux en de
galerie du Centaure te Brussel; in de Renis-halle te Antwerpen; de Société des
Beaux-Arts te Verviers; de Internationale Tentoonstelling van Decoratieve Kunst te
Monza-Milano en in de Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve en
Industrieele Kunst te Parijs.
Het is wel een teeken des tijds, dat de pers overal met sympathie hulde gebracht
heeft aan de pogingen van de gezusters de Saedeleer. Zij wees er vooral op hoe
gelegen haar poging kwam in de huidige evolutie van de decoratieve kunsten en was
er verheugd om, dat de oude, beroemde nijverheid van het land van Oudenaarde weer
terug opbloeide. Het mag ons niet te zeer verwonderen, dat onze eigen artisten die
wedergeboorte van de tapijtkunst bewerkt hebben, want hun stevige plastische zin,
die een karaktertrek is van ons ras, bestemde hen tot dit werk voor. Behalve de
Hollanders, die menschen van vooruitgang en zeer begaafd zijn op plastisch gebied,
zie ik niemand van wien we met zooveel vertrouwen een vernieuwing in de weefkunst
mogen tegemoetzien.
Wanneer we nu rekening houden met zijn bestemming kunnen we best de
decoratieve vereischten van het tapijt bepalen. In de eerste plaats hoeven we te
begrijpen, dat het tapijt op zich zelf geen reden van bestaan heeft, maar als element
van een geheel, slechts hierin zijn rechtvaardiging
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vindt. Het moet aan dit geheel aangepast worden. Daar het bestemd is om op den
grond uitgespreid te worden, moet het hoofdzakelijk een vlak zijn, dat de meubelen
ondersteunt; bovendien moet het vlak liggen, alle effekt van perspectief vermijden,
en zonder bijzonder de aandacht te trekken, toch meewerken tot een algemeene
harmonie. Het zal vooal zijn toevlucht moeten nemen tot decoratieve motieven, die
de nabootsing vermijden; (de nabootsing van zekere zaken is slechts mogelijk,
wanneer daardoor een decoratief rythme ontstaat, maar het is onaangenaam, bloemen,
dieren, personages of dingen, die een indruk van werkelijkheid geven, onder de
voeten te vertrappen). Het schijnt wel logisch, dat men niet mag rekenen op
evenwichtseffecten door het geheel van de teekening, want zoodra een meubel een
deel van het karpet verbergt, zou dit evenwicht verbroken zijn, wat niet het geval is
bij teekeningen met symetrisch en vast rythme, die fragmenten van het tapijt vullen.
Wat de kleur betreft, daarbij dient rekening gehouden met de wederzijdsche werking
der tonen, want de schitterende kleuren van de wol doen haar complementairen fel
uitkomen. De teekenaar mag ook niet vergeten, dat de tinten van zijn ontwerp, bij
de uitvoering, een zekere versterking zullen ondergaan: het zal wel noodig zijn, dat
hij een zekere gewoonte van verbeelding krijgt, ongeveer zooals de waterverfschilder,
met dit verschil echter dat bij den een de toonwaarden verzwakken, terwijl ze bij den
anderen versterken.
Daar de fabrikanten niet bij machte waren om de moeilijkheden van de kleur te
overwinnen, hebben zij ze liefst uit den weg geruimd; zij hebben hun tonen vuil
gemaakt, door ze te vermengen met zwart en ze bijgevolg alle een grijzen schijn te
geven. Die gewoonte is algemeen geworden. De gezusters de Saedeleer hebben de
levendige kleur weer terug in eer hersteld; zij zijn er niet voor teruggedeinsd om de
hevigste kleuren te gebruiken en hebben harmonieën geschapen, die machtig zijn
van uitzicht. Zulks is hun mogelijk geweest door haar kennis van de contrasten en
van de kleurentechniek.
Dat zijn wel kostbare winsten van de ondervinding, die een voortdurende oefening
en opmerking vereischen. Daarom roepen de gezusters de Saedeleer de hulp in van
een blijvenden groep van esthetische medewerkers, die met haar uit de ondervinding
willen opbouwen en trachten het type te maken, dat volledig aan de behoeften van
het tapijt zou voldoen. Zoodra een eerste exemplaar van een karpet afgewerkt is,
komt het comité bijeen en bespreekt het werk. Worden er verbeteringen noodig geacht
aan het op schaal brengen, dan wordt een tweede exemplaar gemaakt. Weer wordt
dit laatste aan het oordeel van allen onderworpen en zoo gaat het voort, totdat eenieder
voldaan is. Soms wordt wel eens een model vernietigd, niettegen-
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staande de groote onkosten(1). Maar dank zij dit streng toezicht, verbetert steeds het
de Saedeleer-tapijt en keert terug naar een nieuw klassicisme, waarin het zich rijk
en sterk-gedisciplineerd kan bewegen, nadat het alles heeft gedurfd en weer ter sprake
heeft gebracht. Reeds beschikt men over een schat van ondervindingen en waar men
snoeien kan, staat de boom reeds levenskrachtig. Wijzelf hebben mooie moderne
interieurs bezocht, waar ook tapijten lagen; wel hadden de teekenaars, als menschen
met goeden smaak, er smaakvolle dingen van gemaakt; maar omdat ze niet door
vakmenschen waren gemaakt, bleven ze meestal zwak of dikwijls ook vertoonden
ze die zonderlinge tegenspraak: zij zelf waren niet logisch maar vormden de elementen
van een geheel, dat zijn schoonheid vooral in het logische trachtte te zoeken. Zij
herinnerden ons de eerste werken van de gezusters de Saedeleer en deden ons des te
beter den vooruitgang gevoelen. Voorloopig heeft de decoratieve kunst alles te
vreezen van een te groote haast, zooals Jacob

(1) Om aan het tapijt zijn waarde als kunstvoorwerp te behouden en te beletten dat een model,
dat bijzonder in den smaak van 't publiek valt, zou worden nagebootst, hebben de gezusters
de Saedeleer besloten niet meer dan zes exemplaren van een karpet te maken.

DE SAEDELEER: Kleurenschikking.
(Naar ontwerp van Jules Boulez, 1.20 × 1.90 m.).
Ieder exemplaar draagt een nummer, dat in de wol staat. Bovendien draagt het de
handteekening van den ontwerper en van de gezusters.
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Smits het ons schreef: ‘Het is onmogelijk meubelen te teekenen wanneer men zelf
geen schrijnwerker of timmerman is. Een mahoniehouten stoel zal natuurlijk een
anderen vorm hebben als een eiken, een palissanderen of een wit houten. Men moet
zelf een stoel maken om zijn vorm te kunnen bepalen, die overeenstemt met de natuur
van het hout. Evenzoo is het niet mogelijk tapijten te maken, wanneer men geen
weven kent; men moet het getouw meester zijn.’ Daarom moet de architect-decorateur
de hulp inroepen van een vakman, maar hij mag zich niet in zijn plaats zetten.
De gezusters de Saedeleer en haar medewerkers hebben het verlangen en de kracht
gehad om zich te specialiseeren; hun methodes hebben tot de beste uitslagen geleid
en reeds nu is hun bijdrage aanzienlijk. Wij twijfelen er niet aan of dit krachtige
optreden van deze artisten-technici zal nawerken; het heldere beekje, dat zij door het
dorre land van onze decoratieve kunsten hebben doen vloeien, zal wellicht heele
vlakten vruchtbaar maken.
Boom, den 8 April 1925.
LUC HAESAERTS.
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Werk van Maarten De vos
IN de tweede handteekeningenafdeeling der Albertina ontdekte ik onder de oude
aanduiding ‘Inconnu’ (die evenals de meeste oude opschriften nog uit den tijd van
Aartshertog Karl dagteekent) het geteekende ontwerp voor het voornaamste werk
van Maarten de Vos, het middenluik van het St. Lukasaltaar, dat hij in 1602 met
Maarten Pepijn en Otto van Veen uitvoerde (Kon. Museum van Antwerpen, nr. 88).
Het blad meet 379×299 mm. en is in helderbruin bister uitgevoerd. Teneinde het
beeldeffect zoo dicht mogelijk te bereiken, heeft de kunstenaar het doorgaans met
lichte blonde tonen in afwisselende sterkte gewasschen en buitendien de voornaamste
partijen met wit opgehoogd. De volstrekte geslotenheid van de voorstelling der
teekening bewijst dat het hier geen vluchtig eerste opteekenen van de gedachte geldt,
maar wel de eindelijke samenstelling die als onmiddellijk model diende voor de uit
te voeren altaartafel.
Nochtans werden er enkele verplaatsingen en veranderingen aangebracht, die
toelaten een interessanten blik te werpen op de kunstwaarde de[r] groote teekenaars
van altaartafels van het maniërisme. Eerst en vooral zijn de figuren in hun verhouding
tot de ruimte grooter geworden. Wanneer men de teekening beschouwt, krijgt men
den indruk dat het weergeven van de ruimte het voornaamste was: het gevoel van
de wijde, van gouden licht doorvloeide, vroeg-renaissance-hal, waarin het natuurlijke
licht, door ronde glasschijven binnendringend, een bovennatuurlijke stemming brengt
van een hemelsche verschijning, die met alle voornaamheid toch nog scherp en intiem
genoeg is opdat er nog iets van de stemming van ‘Hieronymus in zijn cel’ van uit
zou gaan. In deze ruimte zijn de gestalten met een zekere vrijheid en
ongedwongenheid geplaatst. St. Lukas heeft zijn schildersezel naar voren gebracht
om den blik vrij te hebben op de Madonna die, meer achterwaarts geplaatst, den
vromen schilder model zit. De intieme bekoring van het vertrek van een schilder of
een geleerde zweeft in de ruimte. De kleurenmenger die al zijn aandacht aan zijn
bezigheid wijdt, de H. Jozef, die op de
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MAARTEN DE VOS: St. Lukas schildert het portret der H. Maagd (penteekening).
(Albertina, Weenen).
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MAARTEN DE VOS: St. Lucas schildert het portret der H. Maagd.
(Kon. Museum, Antwerpen).
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balustrade der trap geleund, het H. Schrift leest, de wijze waarop het stilleven van
globen en boeken, achter Maria, opgebouwd is, dit alles maakt een natuurlijke,
stemmingsvolle eenheid uit, waarin de gemakkelijk rustende, gevleugelde stier
evengoed doet als de vroolijk jubelende engelen, die onder de zoldering rondzweven.
Op het uitgevoerde werk is alles veel aanschouwelijker en meer naar de
werkelijkheid voorgesteld geworden. Het genrekarakter van het ontwerp moest
onderdoen voor de plechtigheid van het godsdienstig schilderij. Men kan geen tooneel
uit een schildersatelier voorstellen om het door de geloovigen te doen aanbidden,
maar wel groote, indrukwekkende figuren van heilige personen. Die gestalten slaan
op den voorgrond, zoowel geestelijk als uit een oogpunt der kunst, en zijn grooter
geworden. Ze staan niet meer in de ruimte maar vóór de ruimte, die zich als een
donker minder belangrijk decor achter hen uitstrekt. Ze zijn veel stijver, slanker
gebouwd, niet vrij en gebonden. Het gewaad der Madonna breidt zich niet meer
ongehinderd uit volgens het spel der plooien maar wordt meer bijeen gehouden. De
Heilige, die op de teekening zoo moedig aan 't werk gaat. ijverig in zijn schepping
verdiept, in de losse ongedwongen bewegingen van zijn lichaam, is op het schilderij
stijf en officieel geworden. Hij schildert niet meer, maar doet alsof hij schildert.
Immers de geloovige moet toch zien dat hij de Madonna schildert, en zoo is het
voorste vlak van het doek weggevallen, wat voor gevolg heeft dat de Madonna zich
op zijn werk in een bijna onmogelijke houding bevindt. De Madonna moet op gelijke
hoogte met den Heilige staan, en mag niet in de ruimte teruggeschoven worden. Zoo
komt ze naar voren, en het komt er daarbij niet opaan dat de schilder zijn model
eigenlijk niet meer zien kan. Op de teekening is alles met een gelijkmatig licht
overgoten. Op het schilderij staan de figuren in een scherp, klaar licht voor de
verdonkerde ruimte achter hen, als beelden voor den donkeren achtergrond van het
altaar. De engelenwolk is geen natuurlijk-bovennatuurlijk verschijnsel meer, maar
steekt scherp en hard als een tooneelscherm af tegen de donkerte erachter, waarbij
de vroeger vroolijk tusschen de wolken tuimelende engelenkinderen groot en zwaar
schijnen, alsof ze op het scherm geschilderd waren. De trouwe weergave van de
ruimte is verdwenen. Waar eerst de lezende H. Jozef stond, snijdt nu de lichte reet
van een deur heftig door het donker, en door die reet verdwijnt een meid zooals op
de spookachtige, onwaarschijnlijke tooneelruimten van een Tintoretto.
De artistieke bedoeling van al deze veranderingen is: verhooging van het plechtige
in het altaarstuk, gewild afbreken met de natuur, met het genre. En toch is aan den
anderen kant, het naturalisme weder sterker. De Heilige en zijn kleurenmenger, op
het ontwerp typische gestalten, zijn op het
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schilderij portretten geworden. In den kleurenmenger meent men Abraham Grapheus
te herkennen. Doch de Heilige zelf is een duidelijk portret. Eerst zou men meenen
dat de meester in de gestalte van den Heilige zichzelf afgebeeld heeft. Op het
gegraveerde portret van de Vos door Karel van Mander, draagt hij een baard; evenzoo
stelt hem het zelfportret voor op de Allegorie der Tien Geboden in Den Haag. Toch
zijn de trekken van het ovale gelaat niet zoo verschillend dat we in hen toch den door
ouderdom en modezucht veranderden meester niet zouden kunnen vermoeden.

MAARTEN DE VOS: David en Abigaïl.
(Kunsthistorisches Museum, Weenen).

Een zelfde stijging van het algemeen idealistisch uitzicht en van het naturalisme
in de bijzonderheden staat geheel in den geest van het Nederlandsche maniërisme.
Ik zou hier een ander voorbeeld kunnen aanbrengen, een vroeger aan den Augsburger
Kager toegeschreven zeer groot schilderij in het ‘Kunsthistorisches Museum’ dat
zeker als een werk van de Vos kan beschouwd worden, nl. David en Abigaïl. In
tegenstelling met de ideale typen der hoofdpersonen zijn de vrouwen die Abigaïl
begeleiden en eenige mannen uit David's gevolg duidelijke portretten, zoo trouw
geschilderd als het prachtige stilleven op den grond. Hetzelfde zien we op de Allegorie
der Tien Ge-
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boden in Den Haag. De menschen en dingen der werkelijkheid verschijnen er
samengebracht in de hoogere feestelijke stemming van een voorname gebeurtenis,
waarin ze echter slechts een ondergeschikte rol spelen en wier grootsche handeling
ze zullen helpen verheffen.
OTTO BENESCH.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Gent
De huidige Belgische kunst en de laatste driejaarlijksche.
- Voor wie nog twijfelde aan de nutteloosheid, hedentendage, van de Driejaarlijksche
Tentoonstelling van Belgische Kunst, werd nu door de 43e Driejaarlijksche, dezen
zomer te Gent gehouden, voor goed de nutteloosheid van deze instelling bewezen.
Eens was het ‘Salon’ een gebeurtenis van belang en gaf het een duidelijk overzicht
van den stand der Belgische kunst. Nu gaat het voorbij zonder warme belangstelling
op te wekken, nu is het slechts nog een verwarde Jaarbeurs van kunst.
Het publiek keert er zich van af. In vergelijking met vroeger mag het bezoek
erbarmlijk heeten: cijfers hieromtrent zouden bedroevend welsprekend wezen. De
verklaring hiervan is gemakkelijk te vinden. Ons publiek, ook ons ‘kunstminnend’
publiek, is nog steeds niet opgeleid tot kunstgenieting: wie, dikwijls, de
oordeelvellingen opvangt, die men er maar stoutweg uitflapt, verschrikt bij de
waardebepaling van het esthetisch vermogen van de bezoekers. Voor hen is nu het
ergste dat zij niet meer, als vroeger, ‘onderwerpen’ te zien krijgen, die verhalen en
ontroeren. Gelukkig wenschen de beste onder onze kunstenaars niet langer deze
menschen in 't gevlei te komen en is hun aandacht meer gespannen op het
voortbrengen van zuivere plastische schoonheid. Het publiek heeft maar te volgen.
Maar opdat het zou kunnen volgen moet men het opvoeden, en dit gebeurt niet door
het aanrichten van tentoonstellingen, waar over de duizend werken bijeen zijn en
waar met het goede nog veel meer kwaads gemengd is.
Hier ligt de groote fout van de huidige inrichting van de Driejaarlijksche: zij geeft
niet meer een juist overzicht van den toestand van onze Belgische kunst. Ons
goedgeloovig publiek juichte met trots toe, als een Hugo Verriest verkondigde dat
bij ons ‘'t dichtet al wat lepel lekt’: waarom zou het niet gelooven dat, bij ons, geboren
schilders en beeldhouwers, alles kunst is wat onze artisten voortbrengen, en dat op
zoo'n Driejaarlijksche, waaraan zoovele kunstenaars meewerken, de quintessens
bijeen is van onze kunst? En de vreemdeling, die een overzicht van het werk onzer
kunstenaars wil hebben, wordt mede misleid door deze warenhuizen, waar aan heel
wat zwakke probeersels van onmachtigen een plaats vergund wordt, en waar niet
eens zeer voorname kunstenaars vertegenwoordigd zijn.
Bovendien, het vele middelmatige vermoeit, en, wat erger is, het vervalscht den
smaak van het publiek en van de jongere kunstenaars. Aan de ander zijde maakt de
afwezigheid van een deel van de beste kunstenaars het overzicht heel onvolledig. Te
Gent waren alweer niet vertegenwoordigd de beste onder de vooruitstrevenden:
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Minne, Ensor, van de Woestijne, Gustave de Smet, Permeke, Servaes, Mambour,
van den Berghe. Zelfs Laermans en Gilsoul waren er niet. De flinke vooruitstrevers
en de befaamde artisten begrijpen hoe slecht zij hun kunst kunnen laten gelden met
twee of drie werken te midden van realistische landschappen, die nog steeds zijn als
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‘vensters geopend op de natuur’, of te midden van kladwerken zonder ziel of vorm.
Anderen willen er zich niet aan wagen, zeggen zij, op zijde te worden geduwd door
schiftings- of plaatsingsjurys.
Hapert er iets aan de organisatie? Aan de eigenlijke organisatie ligt het eigenlijk
minder. Voor de inrichting van de Salons hebben sedert lang de artisten
medezeggingschap opgeëischt en verkregen. Op één na, zijn nu al de leden der jurys
beroepskunstenaars, gekozen door de artisten zelf of aangeduid door de regeering,
stad en inrichtende maatschappij. Oordeelen de artisten-juryleden dan niet goed?
Misschien niet zóó objectief, zóó streng als kunstgevoelige kenners het zouden doen.
Deze zouden oordeelen zonder subjectieve vooringenomenheid en geen angst gewaar
worden mededingers te ontstemmen; zij zouden er meer werk van kunnen maken
om de meest representatieve artisten van de onderscheidene richtingen te overhalen
tot het insturen van hun werk. Het is niet van beteekenis ontbloot dat tegen het werk
van de officiëele artistenjurys nu artisten zelf in opstand zijn gekomen. Zij hebben
zich gegroepeerd in een ‘Nationaal Verbond van Kunstschilders en Beeldhouwers
van België’ en hun leider, de heer Jean Delville, heeft geen blad voor den mond
gehouden, toen hij zijn oprechte meening uitsprak: ‘Het voornaamste euvel van deze
Salon-inrichting spruit voort uit het feit dat de benoemingen (van de juryleden)
meestal, zoo niet altoos, afhangen van mondaine overwegingen, van intrigues van
kliekjes, van kringen, met één woord: van min of meer handige combinaties, in
dewelke zich partijdigheden uiten tegen deze of gene strekking, tegen dezen of genen
kunstenaar. En merkt wel dat de klachten uitgaan van de geweigerden, maar dikwijls
van de tentoonstellers zelf. Dit komt doordat men zich eenerzijds partijdig, streng,
onvermurwbaar toont, kunstenaars opofferend, die bun proeven hebben geleverd,
anderzijds doordat men, met een soort van onbeschaamde vertooning, de beste
plaatsen inruimt voor de juryleden zelf of, ten minste voor de vrienden, die dezelfde
strekking aankleefden.’ Het voorstel van het Verbond om er verbetering in te brengen,
zou nog minder goede uitslagen opleveren. Vraagt het niet dat alwie een zekeren
graad befaamdheid verwierf, of ook maar eenmaal werd toegelaten lot een
wereldtentoonstelling of een Driejaarlijksche, van rechtswege zou toegelaten worden
tot alle Salons? Dit is de plaats verzekeren zelfs voor al het oudere, en voor allen,
die zichzelf blijven herhalen. De zalen, die hier werden afgestaan aan de Federatie,
bevatten heel wat werken, waaruit blijken kan wat op zulke wijze van een Salon
worden zou!
Wat dan? welke verbetering aangebracht? Geen verbetering. Het stelsel van de
Driejaarlijksche is verouderd, heeft uitgediend. In een kunsttijdschrift als dit, moeten
wij den moed hebben het ronduit te zeggen: het kan niet langer zóó blijven duren tot
misleiding van het publiek en tot ergenis van de oprechte kunstminnaars en artisten.
De Driejaarlijksche moet afgeschaft worden. Wil men in Parijs nog volhouden met
het tot stand brengen van enorme Jaarbeurzen van kunst, waar goede werken worden
versmacht tusschen een massa rommelzooi, wij zijn vrij anders te doen. En wij doen
reeds anders, zonder de minste officieele medehulp. De goede kunstenaars hebben
begrepen dat hun werk het best tot zijn recht komt in afzonderlijke tentoonstellingen,
waartoe zalen van kunsthandelaars grif ter beschikking worden gesteld. Het particulier
initiatief brengt daarnaast groepen-tentoonstellingen tot stand voor verscheidene
richtingen, in den aard van die van ‘Kunst van Heden’ te Antwerpen. En de mindere
kunstenaars zullen wel gelegenheid vinden hun werk te laten zien in locale
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tentoonstellingen van allerlei aard, - en daarbij niet vergeten dat zij mindere
kunstenaars zijn. En wil de groote moeial, die de Staat is, de kunst toch
‘ondersteunen’, dat hij dan aan al deze particuliere ondernemingen zijn milde bijlagen
verleent.
Al te oppervlakkige beoordeeling heeft uit een veelzijdigheid, als hier alweer te
zien is, gauw besloten tot anarchie in onze Belgische kunst. Met behulp van wat men
leeren kon in vele afzonderlijke tentoonstellingen en groepen-exposities, is het wel
mogelijk, synthetisch, een
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A. OLEFFE: Een avond.

Onze Kunst. Jaargang 22

t.o. 67

H. DAEYE: Jong Meisje.
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getrouwer beeld op te maken van den huidigen stand van onze kunst. Daarbij kan
dan een Driejaarlijksche als deze, eenigszins, tot illustratie dienen.
Bij zulk een overzicht is men getroffen door het overheerschen van een algemeen
streven bij de meest begaafde kunstenaars, die nog een belangrijk deel van hun
loophaan vóór zich hebben: een streven naar maat en naar een stij!, waarin de
opbouw-met-vorm-en-kleur hoofdzaak wordt. Dit mag een gelukkig verschijnsel
heeten in het huidig stadium van de kunstontwikkeling, nu men zoekt naar de juiste
opvatting van de schilderij en het beeldhouwwerk. Men leert weer, in de kunst, de
wereld beschouwen van het standpunt uit van de loutere schilderkunst of
beeldhouwkunst. Het pittoreske en anecdotische wordt daargelaten. In een schilderij
tracht men weer het vlak te zien, dat behaaglijk inwerkt door zijn passende lijnenen kleuren-compositie, en het beeldhouwwerk wil men niet langer beschouwen als
een soort afgietsel van de natuur maar als een vast vormencomplex. Er gebeurt iets
als het scheppen van een nieuwen vormenwereld.
Met deze nieuwe opvatting van den vorm gaat gepaard een nieuwe waardebepaling
van den inhoud. Het pittoreske uitzicht, de voorbijgaande ontroering, de uiterlijke
waarheid van de pijnlijk strakke nabootsing der werkelijkheid: zij zijn niet meer van
aard om een ernstig kunstenaar nog te voldoen. Kunst is weergave, in plastischen
vorm, van wat ontstaat uit de ziel: uit het verstand, uit de verbeelding, uit het gevoel,
zonder rechtstreeksche aanleiding, of als reactie op indrukken van buiten. De gedachte
wil men gecondenseerd, den droom suggestief, de aandoening intens, en men wil ze,
samen, weergeven in een vasten, uitdrukkingsvollen stijl.
Tegenover de vooruitstrevenden, die met jeugdigen overmoed op willen naar den
zich opnieuw vormenden stijl, blijven, bij ons, de aanhangers van het realisme stand
houden. Voor velen is het realisme een realistisch academisme geworden. Zij staan
het voor met de zelfgenoegzame geesteshouding van academiekers, die meenen dat
zij de eenige gezonde opvatting in pacht hebben, en zijn in bun verdediging des te
hardnekkiger daar zij beweren met de nationale traditie aan te sluiten. Zij worden
versterkt door den bijval bij het publiek: de realistische werken kunnen zij tinten met
literaire en min of meer wijsgeerige opvattingen, met romantisme, met scepticisme,
met geloof, met aristocratische of democratische voorstellingen of gevoelens, en
eenieder kan er zijn eigen levensopvattingetje in weervinden. Het is opvallend dal
op deze Driejaarlijksche de meeste realisten toevlucht hebben gezocht in de zalen
van het ‘Verbond’, waar zij trotsch mogen wezen op de medewerking van Emile
Wauters en van Rassenfosse. In de officieele zalen waren ze echter eveneens. Naast
enkelen, wier verzorgde techniek vooral te loven is, als de beeldhouwers Wynants,
Maurice de Korte, Jean Decoen, en de schilders Ferdinand Willaert, Frans Hens,
Jacques Bergmans, Maurice Dupuis, zijn onder de realisten andere begaafden, die
met zooveel gemak werken dat, bij den arbeid, de spanning van hun
scheppingsvermogens verslapt, en dat zij zonder vaste visie of fijne aanvoeling er
maar op doorkneden of neerborstelen. Ik aarzel niet hier de namen te noemen van
vakmannen als Josué Dupon, Jules van Biesbroeck, Domien Ingels, Marcel Rau
onder de beeldhouwers, en Victor Hageman, Van Mieghem, en vooral Richard
Baseleer onder de schilders. Met al hun technisch kunnen, zijn zij geraakt tot koude
vervlakking.
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Onze realisten spreken bovendien een taal, die een modernen geest niet meer
krachtig treffen kan. Hiermede is geenszins bedoeld dat men slechts levend kunstwerk
voortbrengt als men de tijdsmode in het gevlij komt. Volstrekt niet. Niets is zóó min
als met de kudde gewoon mee te loopen. Maar een flink kunstenaar spreekt den
tijdgeest uit - ofwel verheft zijn geest hem boven zijn tijd.
Dit laatste is het geval met enkele ouderen, en daarom blijft hun werk eerbied
afdwingen ook bij de vooruitstormers. Boven zijn tijd staan: dit wil Jean Delville uit
innerlijke kracht. Ik heb alle achting voor de hardnekkigheid, waar-
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mee hij de mentaliteit van onze schilderkunst wil hooghouden, en voor zijn pogingen
om het transcendentale van schoone gedachten in plastische vormen te symboliseeren.
Wat hij hier laat zien in Machten is de strijd tusschen de eeuwige macht van het
goede tegen de steeds hervatte aanvallen van het kwade. Er is in zijn voorstelling
een en ander dat te hard werkelijk is, er is meer theosophie dan philosophie, meer
duidelijkheid dan diepte, meer lyriek dan plastiek; en toch, in een geschikt milieu
moet zulke kunst haar effect krachtig ontwikkelen. Er is grootsche zekerheid in den
blauwen vloed van het goede, die zich tegen den stormloop van rood-bruin geweld
prachtig ontrolt in klaarheid, komend uit het zinderend licht, waarin de Christus
verschijnt. De decoratieve ruimte van de visie in dit werk, waarin met opzet van de
‘natuur’ afgeweken wordt, is innig verwantschapt met het beste van de moderne
kunst; maar de kunstenaar Delville, hevig bestrijder van de moderne kunst, vermoedt
het zelf niet.
Zoo staat ook Léon Frédéric boven de beweging van zijn tijd. Eens was hij de
ingetogen schilder van den arbeider, van den niet opstandigen, maar gelaten
arbeidenden werkman. Nu is hij de intieme schilder van het gemoed, van het gelouterd
lijden en den zuiveren droom der ziel. En steeds blijft zijn kunst die van een ernstig
en toegewijd artist: zijn Lieve-Vrouw van den Rozenkrans is als een teere en
harmonieuse muziek, waarin alles samenklinkt in een hooge en heldere tonaliteit.
Zijn ideale opvatting van het leven stemde hem tot het kunstig harmonieeren van
honderden kleurbloemen met de blauwe lucht en den blanken tooi van de drie figuren.
Ook de zeer eigengeaarde Jules De Bruycker vermag het een levenszin uit te
spreken, die anders is dan die van de meeste tijdgenooten. Al te lang heeft men hem
beschouwd als een caricaturist van het volksleven. Het zal eerlang blijken, als zijn
huidige evolutie geheel voltrokken is, dat hij heel veel meer is. Er komt een zware
bezonkenheid in zijn werk: die van den volwassen geest, welke zichzelf beheerscht.
Deze bezonkenheid is waar te nemen in zijn waterverfschildering Oude Markt, die
op de Driejaarlijksche was; niet alleen in de volslagen eenheid van opvatting tusschen
de personen en de zaken, ook in de schaal van verteekening van de figuren.
Het Portret van mijn Moeder door Alfred Bastien, met de rijke symphonie van
rood, wit en vleeschkleur oplichtend uit de schaduw, reikt verre-uit boven het vele
middelmatige in de Verbondszalen: het is zóó stevig en zóó gevoeld dat het gunstig
een vergelijking kan onderstaan met de Lezende Vrouw van den ouden Nicolaas
Maes.
In het geval van Alfred Delaunois, die zeker niet de eerste de beste is, ligt iets
tragisch. Of hij kerkinterieurs schildert, of rijkuitgedoste priesters, of
monnikenlandschappen, die zich kalm uitspreiden, steeds is het hetzelfde wegdoezelen
van flonkerende kleuren en worden wij iets gewaar van het geruisch van mystieke
vreedzaamheid. Maar nooit grijpt de huiver ons aan, en wat ons het meest interesseert
is te weten met welke geheime alchemie van veelzijde procédé's de artist zijn effect
wil bereiken. Effectjagerij? Ik durf het haast niet te zeggen. Als echter Delaunois
niet gauw met een ontroerd, eenvoudig en technisch-zuiver werk voor den dag komt,
zal hij het aan zich zelf moeten wijten dat men het meenen gaat.
Zoo zijn er meer. Eilaas, dat het krachtig voorbeeld van solied en eerlijk werk van
den betreurden Albert Baertsoen er voortaan niet zal wezen. Wat men hier van hem
piëteitsvol bijeenbracht, in een beperkte retrospectieve, getuigt niet alleen van zijn
flinke kennis van het ambacht, doch ook van zijn ontwikkelden geest, die zijn
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generatie beheerschte en het realisme kon styliseeren. Niet zijn weemoedigheid, die
zoo eenbaarlijk om meewarigheid smeekt in de grijze staaroogen van zijn portret
door Cluysenaer, is het die zich uitspreekt in zijn werk. Hij zoekt steeds naar
blijvender waarden dan die van een voorbijgaande aandoening. Zijn dieper zieleleven
verdroomde zich in beelden der werkelijkheid, in beelden van Vlaamsche steden,
waarin het beweeglijke, het tijdelijke als verstart en het eeuwige aangevoeld wordt.
Deze trage, ernstige werker vermocht het
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zijn stijl aan te sluiten bij zijn visie; de stevige opzetting van het onderwerp en de
gave verzorging verleenden aan zijn werk een stijlvolle houding, die het verheft
boven het laat-realisme in België.
Hoeveel meer ziel en hoeveel meer stylisatie had Baertsoen dan Alfred Verhaeren,
die hier mede herdacht werd. Ook Verhaeren liet de indrukken bezinken, bestudeerde
de samenstelling, overlegde met zorg de zenuwachtig aangebrachte kleurkladden
om ze in hun juiste waarden over het heele doek evenwichtig uit te spreiden. Zijn
rijp en rijk realistisch werk is echter niet steeds uit de verf.
Het zal mij niet verbazen als Baertsoen's roem mettertijd dien van Emile Claus
overtreft. De vergelijking, hier, was treffend, nu men een retrospectieve van Claus
zag naast die van Baertsoen. Claus, die den eersten zegezang van het impressionnisme
zong bij ons, zat opgesloten in zijn bijval als een zijdeworm in zijn dop. Hij had zich
moeizaam losgeworsteld uit de zwartschildering der realisten, en zijn steeds jeugdige
geestdrift om het schoone leven en zijn verliefdheid op de natuur, die het blijde
zonnelicht weertoovert, jubelde hij uit in een spetterende wemeling van zuiver
chromatische kleurstippels en kleurtoetsen, waarin de lichtkracht tot een maximum
stijgt en de complementairen harmonie brengen. Hij had een kinderlijk gemoed, dat
het vermocht de dingen steeds te zien in den eenvoud van hun ongerepte schoonheid.
Zijn zang is als die van den leeuwerik weinig afwisselend van melodie, maar steeds
in de hoogte stijgend en steeds bekorend door zijn buitengewone zuiverheid. Telkens
als wij het zien, oefent zijn werk zijn bekoring uit: het bekoort door zijn frischheid,
zijn oprechtheid, zijn gracie. Maar deze bekoring is niet blijvend: Claus' lyrisme is
slechts een spontane reactie op de indrukken, en zijn werk doet dikwijls denken aan
wat Leigh Hunt van Keats zei: ‘He makes fine things pretty’. En daarom moet ik,
eenigszins verbeterend wat ik twee jaar geleden over Claus' werk schreef in de
Verslagen der Koninklijke Vlaamsche Academie, erkennen dat dit werk minder zal
bestand wezen tegen de kritiek der komende tijden dan dit van Baertsoen, aan wien
men niet gedacht heeft een standbeeld op te richten onmiddellijk na zijn dood.
Een van onze beste impressionnisten was Marcel Jefferys, de vierde onder de hier
herdachte pas overleden kunstenaars. Zijn kunst is een uitlooper van het luminisme.
Verder dan Claus had hij het stelsel van de subdivisie doorgedreven. Zijn schilderijen
zijn slechts nog een stofregen van lichte kleurigheid, van vlekjes, die naast en op
elkaar liggen, van elkaar schuiven, dooreen wriemelen, en het is een wonder als de
dingen, in al die beweeglijke lichtzindering, nog vorm en vastheid behouden. Aan
zijn stads- en landgezichten ontbreekt opbouw, vaste stand en atmosfeer. Zoodra hij
echter den lichten bloei van bloemen als een teeren droom mag schilderen, dan tintelt
zijn werk van parelmoeren kleuren en is het zuiver in elk onderdeel en harmonieus
in zijn geheel.
Een vreugde voor het oog, een blijdschap voor 't gemoed blijft het werk van onze
goede impressionnisten. Uit de school van Claus zijn hier te noemen Jenny Montigny,
wier visie van kinderen en licht en wind vol bevend leven is, en Anna de Weert, die
hier twee doeken heeft, waarin het impressionnistisch stelsel de mogelijkheden van
zijn opdrijven der lichtkracht betoogt: een heldere zonnestraling in Rome en een
door vochtigheid gedempte klaarte over de Vlaamsche beemden. Bij deze werken
kan men vaststellen dat het impressionnistisch systeem alles heeft bereikt wat het
bereiken kon: de weergave van de lichte, voorbijgaande aandoeningen en van den
glans der frissche kleurigheid. Is dit niet de uiterste grens, die de realistische analyse
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kon bereiken? Men heeft echter al te zeer het middel aangezien als het doel der
schilderkunst. Het is niet op dezen zijweg dat de kunst vooruitgang kan maken.
Zij, die de stijlvernieuwing, waarvan ik hooger sprak, bevorderen willen, keeren zich
af van het stijllooze analyseeren van het realisme, en van zijn uiterste consequentie:
het impressionnisme, dat den schoonen schijn der dingen verkiest en alles neemt en
geeft aan de zintuigen. Zij willen weer den geest laten over-
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heerschen op de materie on belangrijke dingen zeggen op een belangrijke wijze. Dit
streven bleek ook op deze Driejaarlijksche; echter niet zooveel als in de
kunstmanifestaties buiten de officiëele salons.
Zal ik van het cubisme en het futurisme spreken? Laat de rustige burger vrede
hebben: cubisme en futurisme bestaan niet in België. Enkele ziekelijke zoekers
bezondigen er zich aan; eilaas voor hen, die vooruitstrevers zouden willen zijn: het
cubisme is al tien jaar dood, en het futurisme heeft nooit geleefd dan door de gratie
van den schatrijken schepper van steeds maar nieuwe bedenksels, Marinnetti. Op
deze Driejaarlijksche was slechts één uitgesproken cubist, Oscar Jespers, de handige
beeldhouwer, en het is opvallend dat van de vijf werken die hij mocht tentoonstellen,
er twee zijn die al geheel van het cubisme afwijken en dat het juist zijn beste zijn:
er is in zijn Baadster en vooral in zijn Offerande al veel meer belang gehecht aan de
eurythmie der lijnen, dan aan het evenwicht der volumens.
Het expressionnisme dan? Goed, als men in overweging wil nemen dat het
expressionnisme, in Frankrijk ontstaan, en in Rusland en Duitschland tot een systeem
opgedreven, reeds een paar jaren geleden zijn kinderkoortsen heeft doorgemaakt,
en, nu weer in Frankrijk ontwikkeld, de al te geweldige overdrijving in de vervorming
en in de verhoudingen heeft afgezworen. Als vroegere stijlvormen, zal ook deze bij
ons zijn dwaze fantazieën verliezen en een flinke vooruitstrevende kracht uitmaken.
Wij zijn nog niet zooverre met het expressionnisme. Wel pogen velen den krachtiger
levenszin van dezen tijd in zich gewaar te worden en door te dringen tot een zuiverder
inzicht van het wezenlijke der verschijnselen; wel willen zij dit uitdrukken in een
vereenvoudigden, vastopgebouwden vorm, waarbij alle toevalligheden vervallen.
Maar niet eenieder vermag het, synthetisch te scheppen en een vorm tot stand te
brengen, waarin niets de aandacht afleidt van het essentieele, en waarin vlak en
volumen, lijn en kleurwaarde organisch als een geheel in elkaar zitten. Bonkige
vormen scheppen, sonore kleuren laten gelden: dit is niet voldoende. Wij vinden hier
verschillende werken van zwakkelingen, die meenen dat de nieuwe stijl gemakkelijk
is, en dat zij hem al bereiken door den vorm kinderlijk te vereenvoudigen. Zulke
schetsen, die leege intenties gebleven zijn, hebben met den nieuwen stijl niets te
maken. Het wordt tijd dat het publiek het verneemt. Het moet ons hier van het hart:
bij heel wat jongere kunstenaars van België heerschen twee betreurenswaardige
gebreken: gebrek aan eerbied voor het ambacht en gebrek aan ernstigen geestesaanleg.
Nog meer dan in het impressionnisme, ziet men de nadeelen van den eerbied voor
het werk, in het systematisch toepassen van stelsels als het expressionnisme.
Impressionnisten als Modest Huys en Frans Gailliard kunnen, ondanks hun
onaangename tonaliteit en het vlokkige van hun vormgeving, nog een zekere graad
van kunstrijkheid bereiken door het geflikker van sommige kleuren; het
expressionnisme verlokt een Pierre Dequene, een De Riemacker, een Jules Payro tot
harde tegenstellingen zonder evenwicht en zonder kleurgevoeligheid. Bij Payro is
dit verschijnsel bedroevend: een scharlaken lak en een geweldig kobalt zijn niet in
diapason met den koele ren achtergrond. Anderen laten zich verleiden tot gemakkelijke
en zwakke navolging: Marcel Caron gaat rechtstreeks in het vaarwater van Gustave
de Smet en neemt zelfs zijn bruinen en grijzen over; Colbrandt, die veel belooft,
moet zich losmaken van den invloed van Servaes. Maurice Cantens brengt, in zijn
lugubere voorstellingen, eenige fulgurante en phosphoresceerende kleuren, en bereikt
niets anders dan het opwekken van den lust om weer de beschaafde kleurigheid van
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James Ensor te zien. En ik spreek dan niet eens van de onbekwamen, die onze goede
expressionnisten eenvoudig als kinderen nabauwelen.
Dit gebrek aan eerbied voor den schildersarbeid verergert nog door het gebrek aan
dieper zinnen. Te velen, onder de jongeren als onder de ouderen, hebben niets te
zeggen: geen gedachte van beteekenis, en, wat erger is, geen werkelijke aandoening.
Er zijn er, wier zielezee aan het wagen gaat; de stuwing van de golven komt echter
niet uit de diepte
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PH COCKX: Het witte Gordijn.

OSCAR JESPERS: Offerande (Gips)
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op; het is slechts een branding, die stoot op den bodem van het gladde strand.

E. TYTGAT: Het Kind met den Vogel.

De kritiek mag heusch niet de sluwen laten doorgaan als de eenige wijzen. Zij is het
aan zich zelf verplicht te zeggen dat een schreeuw nog geen kunst is, evenmin als
een schoone lijn een schoone vorm is of een tonige kleur een rijke harmonie kan
uitmaken.
De meest begaafde uit de verst vooruitstrevende voorwacht in België had twee
werken ingestuurd: Floris Jespers. Eens schilderde hij, als leerling van Frans Courtens,
in den trant van de Vlaamsche realisten. Naderhand sloeg hij om, naar de opvattingen
van den lichtkleurigen en fijnzinnigen Rik Wouters. Nu heeft hij, in een korte spanne
tijds, zijn kunst al de stadiums laten doormaken, die de Fransche moderne kunst al
achter den rug heeft: zijn aangeboren virtuositeit maakte het mogelijk dat hij
beurtelings aan futurisme en cubisme deed. Zijn Onaangenaam Model en zijn Jonge
Jodin, beide op deze tentoonstelling, staan niet verre van den Picasso van tien jaar
geleden. Het is een voorbijgaande stadium van zijn evolutie. Laat de toe-
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schouwer maar lachen; wie niet wat zwarte en witte verf en een tikje bruin en een
vlekje blauw zulke effecten bereikt als in Onaangenaam Model, en wie met zoo
weinig middelen zooveel expressie kan geven als in de Jonge Jodin, komt wel veel
verder.

VALERIUS DE SAEDELEER: Bosch in Winter.

Onze goede vergevorderde expressionnisten waren afwezig op deze tentoonstelling.
Over hun epigonen moet niet verder gesproken worden.
De meest aangename indrukken uit deze tentoonstelling bewaren wij van die
kunstenaars, die een gezonde opvatting hebben van de stijlvernieuwing en niet allen
werkelijkheidsvorm uitsluiten. Een van de besten onder hen, Philibert Cockx, heeft
hier twee werken tentoongesteld, die getuigen van flinke gaven voor de opvatting,
voor de lijnordonnatie en voor de kleurplannen. Zijn Stilleven, met visch op een tafel
en de zee op den achtergrond, is een stevig werk. Niet minder zijn Blanke Gordijn:
een zware zang van brandend donkerrood in een ligzetel, van zwaar groen in een
achtergrond, van diep blauw in een mantel, van wit in een gordijn, en daar te midden
in, de stille melopee van gedempte vleeschkleur in een uitgestrekt naakt. Van Georges
Creten was hier een buitengewoon flink Portret van Mevrouw Ramah, geheel
opgebouwd in donkere malve kleurigheid, vast geheel, met flinke uitdrukking van
het volumen. Ramah, die ons in de laatste jaren verrast bad met goed
expressionnistisch werk, wijzigt opnieuw zijn vormgeving en verliest het sterk
modeleeren en het accentueeren van het karakteristieke der vormen. Ook Willem
Paerels wil het niet mee in zijn pogen om den nieuwen stijl te veroveren. Zijn naakten
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in Aan het Strand, in een vuil-bruinen toon gehouden, zijn zoozeer zonder volumen
dat hun vorm nog moet samengehouden worden door een zwarte omlijning. Deze
kunstenaar doet zijn talent geweld aan. Hij was een beste impressionist. Zijn Avenue
de Clichy, hier aanwezig, roept het nog luid, ondanks de zware tonen op het palet
gelegd. Het opbouwen lijkt vooralsnog bij hem niet te beantwoorden aan een
innerlijken drang naar stijlvolle uitdrukkingen. Dan is Isi Opsomer wel voorzichtiger.
Hij kent zijn eigen knapheid in het ambacht en komt met gemeten passen naar den
nieuwen stijl. Het is of hij zijn stem beproeft, vóór een luiden zang aan te slaan. Hij
verbreidt de vlakken, hij verdonkert het kleurgamma en op een groot doek waagt hij
het, malve en roode bloemen te laten bloeien op den sonoren ondergrond van acajou.
In een ander werk, naar ouder trant opgevat, is er een laksheid, die spreekt van gebrek
aan overtuiging en een teeken is van een naken den ommekeer.
Het moet ons niet verbazen dat juist Gentenaars zich het meest naar het
expressionnisme aangetrokken voelen. Hun karakter en hun opvoeding in de school
van Delvin heeft er hen toe voorbeschikt. Hun schilderwijze is bij velen als een
geurige wijn met doordringend boeket Saverys heeft zich naar boven gewerkt. Hij
heeft een tijdlang aan fauvisme willen doen en aan vereenvoudiging. En hij slaagde
er slechts in gemakkelijke en zinledige improvisaties voort te brengen, waartegen
de goede smaak in opstand komt. Hij is weer meester van zichzelf. Met een
onweerstaanbaar geweld schilderde hij de twee stillevens, hier aanwezig, die zinderen
van overdadige kleurigheid. Zijn Stilleven, no 388, zwaarder van toon omdat er niet
de breed uitgestalde rog ligt te glanzen met fijne parelmoeren kleurigheid, is in een
rijke modeleering van rood bruin, stemmig wit en zingend groen opgebouwd tot een
zware harmonie. De durf in de kleur en in de vormgeving is hier echt Vlaamsch. Het
is jammer dat aan dezen kunstenaar vooralsnog ontbreekt de zorg voor het afwerken:
meer dan één onderdeel is slechts een gevolg van het toeval, en aan de randen van
de compositie is de slordigheid van de penseelvoering weerzinwekkend. Albert
Claeys blijft nog steken in deze jammerlijke zorgeloosheid. Hij is veel te intelligent
om slafelijk de natuur na te bootsen; is hij het niet genoeg om de ruime visie, die bij
heeft van het Vlaamsche landschap, in een zuiveren, synthetischen vorm op te zetten?
Laat hij, die van zijn tijd wil wezen, goed het woord van Cézanne overwegen: ‘les
contrastes et les rapports de tons, voilà le secret du dessin et du modelé’. Het werk
van Gustave Crommelinck is in dit opzicht niet alleen modern, het is ook zeer goed.
Zijn groote teekening is niet vrij van den invloed van de Bruycker, maar zijn Oude
Gevels is, zoowel als ander werk dat ik van hem zag, in de kleurverhoudingen vast
opgebouwd en geheel in samenklank met de donkere, weerbarstige ziel van Gent.
Jules Boulez maakt eveneens flinke vorderingen. Een onafgewerkt en goed
gemodeleerd Naakt is een bewijs van zijn flinke studie en zijn vast procédé. Zulke
voorafgaande studies dienen om, eerlijk, te geraken tot de concentratie en de
essentieele vereenvoudiging. Ik heb vertrouwen in dezen kunstenaar: een
expressionnistisch werk als zijn Landschap wijst op rijke dispositie. Ook Mevrouw
Cecile Cauterman komt in haar breed opgestelde teekeningen tot meer synthetischen
bouw en expressie.
Pierre Paulus evolueert eveneens naar meer kracht en expressie. Zijn winterzichten
uit het ‘Zwarte Land’ zijn stevig opgebouwd. De Sluis is een indrukwekkende evocatie
van het land waar het donkere van de muren en het dofgroene van het water en de
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sneeuw zelf zich vereenigen tot een droeve harmonie met de zwaarmoedige grijsheid
in de lucht, door pakken rook verduisterd.
Jos. Verdegem, die nog steeds gunstig evolueert en, na den hoekigen opbouw, hoe
langer hoe meer het gevoel van de ronding vat, kan er eens toe geraken de volumens
breed op te stellen en de levenskracht in verhoogde intensiteit uit te drukken. Julien
de Coster heeft een vol werk geleverd in zijn Stilleven. Achille van Sassenbroeck
maakt zich een eigen kunstvisie, hard en vast; in zijn
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overzichtelijke tentoonstelling te Brussel was hij beter te waardeeren dan in het werk
van dit Salon: er is vervlakking gekomen als gevolg van het stelselmatige van het
procédé. Herman Maes, jeugdig en sappig in een vroeger werk o.m. in een flink
portret van zijn vader, is geheel omgeslagen en levert hier een werk dat ernstig getuigt
van zijn zelftucht: zijn Portret van H. van den Abeele, eenigszins naar den trant van
Gustave van de Woestyne en naar het procédé van Valerius de Sadeleer, is
gedistingeerd in fijne grijze tinten gehouden. Van dien aard is ook een Naakt van R.
Buyle, dat buitengewoon teer gemodeleerd is, en getuigt van eigen visie. Daarentegen
heeft Georges Lebrun gedurfd en van zijn Leda onthoud ik, naast zwakheden, de
flinke constructie van het hoofd.
Naast het stevig-wordend werk van Spilliaert, wiens kunst een mengsel is van
spontaneïteit en handige kunstgrepen, waardeer ik zeer dit van den ouderen Edgar
Tytgat. Voor den oppervlakkigen bezoeker vertoonen de beide werken, die hij op de
tentoonstelling had, niets meer dan een burgerlijk interieur en een meisjesportret.
Het is echter een wonder om zien hoe de fijne distinctie, waarmee het onderwerp is
aangevoeld en in beeld gebracht, elke schilderij tot een stemmingsvol geheel maakte.
In zijn Kind met don Vogel b.v. zijn tinten van vergaan steenrood, van verschoten
rose, van donker grijs, die keurig harmoniëeren om het gevoel van stillen angst voor
het leven uit te drukken, dat uit de oogen spreekt; met ditzelfde gevoel is zelfs de
verf aangebracht op het doek: niet geborsteld, doch zacht gestreken, dikwijls slechts
aangetoetst; hier en daar is een voorzichtige streep teekening neergezet, als uit vrees
dat de vorm, in al die teerheid zou vervluchtigen. Ook dit is modern werk, al zijn de
stijlmiddelen van het expressionnisme er niet: het is oprecht, eerlijk, direct.
Omdat ook zijn visie zoo zuiver is en zijn vormgeving zoo echt en rechtstreeks,
waardeer ik zeer de persoonlijke kunst van Hippolyte Daeye. Hij heeft zich voor
goed geopenbaard als de schilder van het kinderlichaam en niet minder van de
kinderziel. Zijn visie van het kind is die van een vader: doordrongen van teerheid,
die op afstand houdt, van eerbied voor de ongerepte onschuld van lichaam en ziel.
Deze visie is, als aandoening, overgegaan in de zenuwen van de uitvoerende hand
en schiep op het doek de vervormingen, de scheefgeplaatste staaroogen en de fijne
speling van grijze en rose tinten.
De kunst van Latinis is, met haar vormvereenvoudiging, eveneens ontstaan uit
den drang tot nauwe aansluiting van den vorm met de eigen visie. Deze zeer
persoonlijke kunstenaar geraakt met schijnbaar arme middelen tot goede uitslagen:
rechthoekige plannen doorsnijden elkaar, het licht en de kleuren zijn voorzichtig
gemoduleerd; het geheel zingt van de stille en zuivere poëzie, die de artist haalt uit
weinig ‘schilderachtige’ hoekjes, Zijn Ingang tot de hoeve, hier aanwezig, is de beste
synthese van zijn kunst die wij tot nog toe mochten zien. Het is de moeite waard na
te gaan wat hij bereikt met zijn zeer fijne kleurwaarden; hoe een donker vlak met
onnaspeurlijke opklaringen naar het grijze overgaat, hoe een koud geteekend zwart
hek afsteekt op een witten muur en hoe alles samen harmoniëert om de ziel der dingen
uit te spreken.
Ook A. Oleffe weet zich te beheerschen en, op zijn wijze, klassiek werk voort te
brengen. Hier is hij in zijn volle ontwikkeling. Zijn Avond is een rijp werk. Het dringt
zich op door den klaren vasten opbouw, en den harmonisch ruischenden algemeenen
toonaard van de kranige en bijna harde kleuren, in vette blinkende materie
neergestreken. Niets is hier overgelaten aan het pittoreske of aan het toeval.
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De ouderen blijven prachtige lessen van goede verzorging geven aan de jongeren.
Hier is b.v. alweer zoo'n buitengewoon verzorgd werk van Valerius de Sadeleer: Het
Woud in den Winter. Men kent alreeds dezen trant, die aan Bruegel doet denken en
toch weer zeer persoonlijk is. De kunstenaar gebruikt weinig tonaliteiten: hier enkel
wit en zwart, met teere overgangen van grijs, en een tikje groen in de verte en wat
koud oranje in de zon. De teekening is keurig uitgevoerd en de takkelingen der naakte
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boomen zijn in fijne sprieteling voorgesteld. Het doek zelf, waarvan de draden door
afpuiming weer zichtbaar gemaakt werden, wekt een beving van leven over de
gewaagd groote plans. Met uitzondering van de louter zwarte boomstammen, die
ergens een kleurlooze plek vormen, is dit: eerlijk en schoon schilderwerk, dat herinnert
aan het ambachtswerk der XVe eeuw. Zulke werkwijze veroorlooft de Sadeleer zich
zuiver en voor eenieder begrijpelijk uit te spreken.
Het is een aangename vaststelling dat ook de beeldhouwkunst zich aan het
verjongen gaat bij ons en niet langer schilderkunst is, die in beeld omgezet wordt.
Ik wees reeds op de verregaande verjonging van de sculptuur van Oscar Jespers.
Naast het vele middelmatige beeldhouwwerk, dat op deze tentoonstelling vooral de
zalen van het Verbond overlaadde, was hier werk van Geo Verbanck, die zijn stevigen
trant getrouw blijft, en van zijn begaafde leerlinge Lydie Merre, wier meisjesbuste
van vaste vormstudie en belovende stylisatie getuigt, zonder ook maar aan één dogma
te herinneren. Teere fijngevoeligheid omzindert het werk van jufvrouw van
Thorenburg; met nog wat vastere vormgeving zal zij geraken tot schoon en ontroerend
werk. Ook Leo Sarteel verlaat het grove realisme om tot schoone stylisatie te komen,
en in zijn groep Lente is al heel wat gevoel voor de tegen elkaar opwegende massa['s]
en veel belofte voor de monumentale compositie, die bij de meesten ontbreekt. Nog
meer naar de nieuwere opvatting van den opbouw met vaste plannen en vaste vormen
gaat het werk van Hen[ri] Puvrez, van Bernard Callie, die een overdaad van lijnen
moet weglaten, en vooral dit van Adolphe Wansart, wiens sterk Portret van zijn
Vrouw een prachtig voorbeeld is van modern gevoel voor het volumen met vaste
vlakken en groote lijnen, zonder al te groote afwijking van de natuur of al te enge
aanhanging aan de werkelijkheid.
Laat ik nog bijvoegen dat onder de zending uit Frankrijk, die hier aanwezig was,
zich enkele goede schilderijen bevonden, een goede Vlaeminck, een flinke Favory,
beste werk van Albert Marquet, Henri Ottman, Felix Valotton, Jules Zinng, en Foujita.
Er was echter veel gewoon werk. Het blijkt hoe langer hoe meer dat de Fransche
kunsthandelaars alleen het minderwaardige voor het buitenland afstaan, ook als de
zending gegroepeerd wordt onder de bescherming van het Fransch gouvernement.
Er ontbrak werk van Luc-Albert Moreau, Derain, Utrillo, Yves Alix, André Lhote,
om slechts de beste en de meest aannemelijke modernen te noemen. Nog minder
belangrijks zag men op de Engelsche en de Canadeesche afdeeling. Als men het
‘internationale’ deel van de Driejaarlijksche wil laten dienen tot opvoeding van onze
jongere artisten, dan moet de keuze met meer zorg gedaan worden en door Belgische
kunstkenners. Doch hier raken wij weer de kwestie van de inrichting en de
bestaansredenen van de Driejaarlijksche, en daaromtrent hebben wij in den aanvang
genoeg gezeid.
LEO VAN PUYVELDE.

Parijs
Tentoonstelling Jean Donnay. - Galerie A. Fabre.
- De jonge Luiksche graveur dien wij hier leeren kennen, openbaart zich als een
waardigen opvolger van Maréchal en van de Bruycker. Het lijkt wel alsof geen enkele
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aquafortist, Brangwyn inbegrepen. den heer Jean Donnay nog iets leeren kan. Zijn
virtuoziteit verontrust ons. Volksmenigten en kathedralen ontstaan gemakkelijk onder
zijn vingers, worden opgebouwd met schaduwen, wemelend van details, vol
vermakelijke noteeringen. De vaardigheid van den heer Jean Donnay maakt voor
ons niet altijd goed wat zijn prenten te kort komen aan echte oorspronkelijkheid. Al
geelt hij ook blijk van een zekere verbeeldingskracht, dan is die toch niet van hem
zelf; zij heeft slechts den uiterlijken schijn van de scheppende tantazie. De heer
Donnay zal zich moeten ontmaken van eenige drukkende herinneringen. De techniek
- hij moet het weten - is slechts een middel, en voor een kunstwerk is er veel nede-
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righeid en onrust noodig. Vroeg of laat zal de heer Jean Donnay zijn weg vinden;
wij wenschen hem het beste.
P.F.

Frankfurt a/M.
Onlangs heeft de directeur van het Städelsche Kunstinstitut een buitengewoon
interessante tentoonstelling van schilderijen ingericht die 200 werken uit particulier
bezit omvatte, van meesters van de XIVe eeuw.
Wij hadden gehoopt daarover een meer uitgebreid artikel van een ter plaatse
verblijvend kunstgeleerde te kunnen publiceeren. Dit bleek echter, jammer genoeg,
door allerlei omstandigheden onmogelijk. Aan een verslag verschenen in de N. Rott.
Crt. van 5 Juli 11. ontleenen wij derhalve het volgende aangaande de aldaar
tentoongestelde Nederlandsche werken.
‘Welke ongelooflijke schatten daardoor voor het publiek toegankelijk waren, blijkt
heel duidelijk uit deze tentoonstelling. Ook voor de kunstgeleerden zal zij veel
aantrekkelijks hebben en zij zal er zeker toe bijdragen, dat gebieden der oude
schilderkunst met behulp van de gegevens, die door deze tentoonstelling verstrekt
worden, duidelijker dan tot nu toe bekend zullen worden.
De Primitieven zijn goed vertegenwoordigd. Volgen wij den catalogus, dan vinden
wij eerst twee goede triptieken uit Antwerpen, omtrent 1525. Een Lancelot Blondeel,
die ten onrechte in den catalogus als een ‘Christus in die Vorhölle’ is opgenomen,
stelt een Opstanding voor. Twee Bartholomeus Bruyn en één Bruyn de Jongere zijn
geëxposeerd. De ‘Vrouw met den anjer’ is een schilderij van buitengewone kwaliteit.
Een klein ‘Stifterporträt’ van Adriaen Isenbrant behoort tot het beste, dat er aan
vroege kunst op deze tentoonstelling is vereenigd. Een Geboorte van Christus van
den Meester der Virgo inter Virgines is zeer belangrijk, evenals een portret van Jan
Mostaert. Een Maria met Kind (omstreeks 1500) zou bijna een Memling kunnen
zijn. Een Barent van Orley is vooral ook uit kunsthistorisch oogpunt van groot belang.
Wat de Nederlandsche schilders uit de XVIIe eeuw aangaat, is het verwonderlijk.
wat een schat aan dikwijls volkomen onbekende schilderijen uit dit bloeitijdperk van
Nederlandsche schilderkunst hier aan het daglicht is gekomen. Volgen wij weer den
catalogus en noemen wij slechts de voornaamste stukken, dan treft dadelijk een
Berckheyde van bijzondere kwaliteit. Een Nederlandsch advocaat in zilverachtige
zijde vormt het middelpunt van een schilderij van ongeveer 80 bij 60 cm. Eveneens
een zeer goed schilderij is de Kleine Golfspeelster van Jacob Gerritsz Cuyp. Van
Dijck is vertegenwoordigd door een interessante schets, een grisaille en twee groote
portretten van Clara en Peter van Hecke, schoonzuster en zwager van Rubens. Deze
beide portretten waren vroeger aan Rubens toegeschreven. Jan van Goyen is door
zes nummers vertegenwoordigd. Een Duinlandschap, vroeger aan Cuyp
toegeschreven, is wel het beste, hoewel de andere werken evenmin tot de zwakke
behooren. Een Barend Graat is zeldzaam: een Dirk Hals zeer mooi. Dan volgt één
der hoofdnummers van de geheele tentoonstelling: het Roode Meisje van Frans Hals.
Het is het portret van Emerentia van Beresteyn, die ook nog door twee andere
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portretten van Frans Hals, welke zich in het Louvre bevinden, bekend is geworden.
Het schilderij uit Frankfurt wordt ook wel aan Hendrik Pot toegeschreven, maar
daarvoor schijnt het toch van te groote kwaliteit. De handschoenen bijvoorbeeld,
verraden den meester van den allereersten rang.
Een Jan van der Heyden is weer heel mooi; een Pieter de Hoogh imponeert minder
en wordt door den in de buurt hangenden Berckheyde geslagen. Een heerlijk elegante
Thomas de Keyser; een bijzondere Gabriel Metsu, een groot schilderij 103 bij 92
cm., een vrouw met roode jak voorstellend; een portret van Elisabeth van Bohemen
door Mierevelt, een Jodocus de Momper met figuren van Jan Breughel, een zeldzame
Jacob Ochtervelt, een zeer mooie Poelenburgh,... het zijn alle exquise voorbeelden
van de kunst der genoemde meesters. Rembrandt is vertegenwoordigd door een
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klein borstbeeld van ren jong meisje. Het schilderij is natuurlijk in de litteratuur
bekend, maar toch is het alleen reeds eene groote verdienste van deze tentoonstelling,
dat ook deze Rembrandt bij deze gelegenheid voor het groote publiek toegankelijk
is gesteld. Rubens is vertegenwoordigd door een mooi portret van den Aartshertog
Albrecht van Oostenrijk en verder door vijf schetsen en grisailles, die meestal nog
de vonk der eerste ingeving Laten gloeien. Terwijl van Jacob van Ruysdael een mooie
waterval aanwezig is, zijn er van Salomon van Ruysdael twee heerlijke landschappen.
Ken zeldzaamheid ie een Herkules Seghers, ongeveer 25 bij 40 cm. Duinen op den
voorgrond, een oude stad op den achtergrond, grijze lucht en alles in een wollige
manier geschilderd. Het schilderij doet ietwat fantastisch aan.
Twee heerlijke onbekende Jan Steen's, een buitengewone Terborch, portret van
burgemeester Lambert Quadacker van Deventer, een Terborch, zoo mooi als er
misschien geen tweede bestaat, in ieder geval van allerhoogste kwaliteit, eenige
kleine Teniers'en en ten slotte een zeer mooi portrel van een onbekenden meester
Vervoorn maken deze buitengewone tentoonstelling voor den Nederlander van het
allergrootste belang.

Musea
Antwerpen
Museum van Schoone Kunsten.
- Een tweede ‘Jaarlijksch Verslag’ ditmaal over 1921, bevat bij het portret van dr.
Paul Buschmann, ontleend aan ‘Onze Kunst’, een In Memoriam door den huidigen
conservator aan zijn voorganger gewijd. Uit dit stuk willen wij voor deze kroniek
slechts éen zin onderlijnen: ‘Wat het Museum thans is, dat is zijn (nl. Buschmann's)
werk. Wat het moet worden in de toekomst, zal de vrucht zijn van zijn voorbereiding.’
Wij, die deze voorbereiding beter kennen dan wie ook, wij wachten en... hopen...
Dit verslag vermeldt, voor 1921, achten-twintig aanwinsten, waarvan slechts twee
werken van oude meesters, de hier reeds besproken Heilige Familie van den Meester
der Legende van Maria Magdalena en een zgn. Portret van Marie Tudor van een
onbekenden meester die werkte in den trant van Hans Ewouts. De andere aanwinsten
zijn schilderijen van Aug. Oleffe, Albert Coppieters, James Ensor (3), X. Mellery
(het in Onze Kunst 1925, nrs. 5-6 gereproduceerde Portret van Paul de Vigne), Frans
Hens, M.A.J. Bauer, Vict. Hageman (2), Eug. van Mieghem, Georges van
Zevenberghen, Jos. Albert, Evert Larock, (de Aschraper, die - wij vragen ons af
waarom? - uit het Museum van Brussel verwijderd werd), W. Linnig Sr. H.W.
Mesdag, G. Latinis. H. Leys; beeldhouwwerken van Auguste Rodin (5), Ant.
Bourdelle, Alf. Courtens, A. Dupon.
Twintig reproducties van de voornaamste dezer werken vullen dit jaarverslag aan.
De clichés zijn erbarmelijk slecht.

Onze Kunst. Jaargang 22

Brussel
Museum voor Moderne Kunst.
- Sinds eenigen tijd hebben de moderne medalies en gedenkpenningen, die uit het
museum verwijderd waren, er weer een plaats gekregen, en wel in de zaal der
teekeningen. Er is zeer belangrijk werk van Louis-Oscar Roty, Alexandre Charpentier,
Mevr. Charpentier-Beetz, Armand Bonnetain en Godfried de Vreese.
Het museum werd verder verrijkt met het in 1875 door Carrier-Belleuse
geboetseerde borstbeeld van den schilder Louis Gallait.

Elsene
Het plaatselijk museum van Elsene wordt meer en meer belangrijk doordien het
beheer er zich blijkbaar op toelegt
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werken aan te koopen die getuigenis moeten geven van de hedendaagsche Belgische
kunstbeweging. De laatste aanwinsten - zes schilderijen en twee beeldhouwwerken
- kwamen deze reeds zoo merkwaardige moderne verzameling op gelukkige wijze
aanvullen. Het zijn. Stilleven van Jan Brusselmans; Zeustempel te Athene van Frans
Gailliard, Het Kasteel Waulsort van Maurice Guilbert: Het Steegje van Georges
Latinis; Rust (Oostende) van Leon Londot; Optocht van de Gilles de Binche door
Fernand Verhaegen; Moedergeluk, steenen beeld door Marcel Rau en een marmeren
Vrouwenbuste door Ernest Wynants. Terecht heeft men doen opmerken dat geen van
deze artisten voldoende vertegenwoo[r]digd is in het Brusselsche museum, de meesten
zelfs heelemaal niet, en dat het daarom zoo gelukkig is dat Elsene op eigen band in
deze leemte voorziet.

Doornik
Dank zij de nalatenschap van wijlen den maecenas Van Cutsem en van zijn
testamentuitvoerder, den beeldhouwer Charlier, die eenige maanden geleden is
gestorven, kan de stad Doornik eerlang overgaan tot de inwijding van een der rijkste
musea voor moderne kunst, die België bezit.
Onder de 180 doeken uit de verzameling Van Cutsem vallen te vermelden:
Argenteuil en Le père Lathuile van Manet, waarvan de waarde op vier millioen frank
is geschat en doeken van Hip. Boulanger en van Fantin-Latour. De verzameling,
door Charlier nagelaten, omvat diens werken alsmede antieke meubelen, oude prenten
en wandklokken, die thans ondergebracht zijn in het museum der Hallepoort te
Brussel.
Het nieuwe gebouw zal meer dan een millioen frank gekost hebben.
N. Rott. Crt.

Kortrijk
Bij het schoonmaken van eenige in het Oudheidkundig Museum te Kortrijk bewaarde
schilderijen, welke nagenoeg totaal waardeloos werden geacht, is men tot de
verrassende ontdekking gekomen dat een dezer schilderijen de handteekening draagt
van den Antwerpschen meester Bonaventura Peeters (1614-1652) die in de musea
te Rijsel, Bordeaux. Bazel, Darmstadt, Brussel en Antwerpen is vertegenwoordigd.
Het stuk zal nu verder gereinigd en eventueel gerestaureerd wolden.

'S Gravenhage
Mauritshuis.
- Het schilderij van Isaac van Ostade Rustende Reizigers vóor een Herberg dat op
de tentoonstelling van oude schilderijen in de Koninklijke Kunstzaal Kleykamp

Onze Kunst. Jaargang 22

zoozeer de aandacht trok, werd aangekocht voor het Mauritshuis met steun van
particulieren en van de vereeniging ‘Rembrandt’.
Het Mauritshuis heeft verder twee nieuwe bruikleenen gekregen: een mansportretje
van Mabuse (of Jan Gossaert) en een compositie in grauw geschilderd, voorstellend
Jozef die droomen uitlegt, van Rembrandt. De bruikleengever is de beer A.W. Voltz.
De Rembrandt, voorheen in de collectie Six, is een oude bekende uit het
Rijksmuseum, waar ze, een aantal jaren geleden, lijdelijk te gast is geweest. Het
stukje is geteekend en gejaarmerkt 163.. - laatste cijfer onleesbaar. Het ziet er evenwel
naar uit wat later dan tusschen '30 en '40 geschilderd te zijn. (Toch komt de luisterende
Pharaofiguur ons uit vroeger werk niet onbekend voor.) Het schijnt ook, dat sommige
kunstgeleerden daarin aanleiding hebben gevonden de authenticiteit in twijfel te
trekken. Maar een twijfel, gebaseerd op dergelijke uiterlijke teekenen is wel wat
speculatief. Er zijn meer onwaarschijnlijkheden, die onverwachts een verklaring
vinden; hier althans zijn er essentieeler eigenschappen, die het auteurschap van
Rembrandt aannemelijk maken, al willen we het dan ook niet tot het uitgelezene deel
van zijn oeuvre rekenen. Zoowel in de stelligheid der schildering bij de massieve
lichtpartijen, als in de dwalende tinten, waar licht en schaduwbegrenzing in weifeling
is (de magische werking van het gereno[m]-
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meerde ‘clair-obscur’ zal wel daarin zijn grond hebben, dat de oneindigheid van de
uitwisseling der lichtreflexen in de natuur er uit vermoed wordt) vinden we het eigene
van Rembrandt. De droomen-uitleggende Jozef doet zelfs aan sommige uitbeeldingen
van Titus denken, al zouden die dan uit later tijd moeten zijn. En dan dat slapende
hondje - herinneren we 't ons niet uit de etsen? Maar ook naar den psychologischen
kant genomen - in deze voorstelling van gespannen aandacht, waarbij verschillende
personen betrokken zijn, vinden we in houding en gebaar der figuren, rembrandtieke
accenten. In ieder geval kunnen we Rembrandt's geest en Rembrandt's hand hier heel
wat meer terugvinden dan bij de ‘Minerva’ in een andere zaal.
Toch is mogelijk het portretje van Mabuse voor het Mauritshuis een nog welkomer
aanwinst geweest, omdat de kans op 'n nieuwe vertegenwoordiging van een belangrijk
meester uit de 16e eeuw veel geringer is. De afdeeling Primitieven is hier toch al zoo
schaarsch voorzien! Bij dit werk in 't geheel geen signatuur; de attributie moet dus
op gezag worden aangenomen! Twijfelzucht is nu echter wèl gerechtvaardigd - zonder
evenwel van invloed te kunnen zijn op de waardeering, dus, onvruchtbaar. Alleen is
het wat vreemd, wanneer Dr. Friedländer dit portretje voor een vroeg werk van
Mabuse verklaart. Want als we zijn portret in het Rijksmuseum, dat schraler
gemodeleerd en aarzelender, om niet te zeggen: pijnlijker geteekend is, ons
voorstellen, blijkt hier de hand veel zekerder van beweging. De schildering is ook
voller in de verf.
Het portretje (half levensgroot) stelt voor een man van middelbaren leeftijd, met
zwarte baret en zwart kleed waaronder een donkerroode mouw uitkomt. Een zeer
duidelijk kenteeken aan het gelaat is een gleuf (als een dichtgegroeide wond) die van
onder den neus naar den mond loopt. Dat merkteeken versterkt nog het karakter van
vastberadenheid, maar ook van meedoogenloosheid in dezen glad-geschoren,
strakgevormden kop. En even straf en onwrikbaar is de uitbeelding van de gespannen
huid over het gebeente der kaken, van den vast-gerichten blik der oogen en van den
gesloten mond met de dunne saamgeperste lippen, die reeds bleeken. Alle uiterlijke
eigenaardigheden, die het individueele wezen kenmerken, zijn met nauwlettendheid
bekeken en scherp geaccentueerd, doch gebonden door een schildering, die de
plastische uitdrukking voltooit.
Zoo is dit portretje een belangwekkend exemplaar uit dien midden-zestiend'
eeuwschen tijd, belangwekkend ook als verschijnsel van een zekere dubbele ikheid,
dat toen bij meer schilders viel op te merken. De trek naar Italië was bij die late
Primitieven zeer sterk en hun kunst werd grootendeels gedreven door ijverzucht in
het navolgen van de zuidelijke roemruchte meesters. Een academische geest in de
kunstopvatting werd er dus gekweekt. Het nog veel voorkomende gewijde onderwerp
was slechts aanleiding tot compositie's met veel opsmuk en gemaniëreerd
schilderwerk. Jan van Scorel was er een voorbeeld van, maar nog meer Mabuse met
zijn in een weelderige omgeving van renaissance-architectuur uitgedoste tronende
Madonna's. Merkwaardig echter vonden zij bij het portret hun eigen persoonlijkheid
weer of leefde de kunstenaar in hen werkelijk op; de vroegste Nederlandsche
portretkunst zet zich dan ononderbroken voort. Wellicht werd er toen nog wel
onderscheid gemaakt tusschen een goed portret en een fraai schilderij. Zelfs indien
we Jan van Scorel's Jerusalemvaarders te Utrecht vergelijken met zijn Maria
Magdalena in Amsterdam (hoe bekorend dit schilderij dan al zij) zouden we in zoo'n
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heerschende opvatting van het goede (sobere) en het schoone (pralende) willen gaan
gelooven. Trouwens, de Haarlemsche Academicus Van Mander zegt al, naar
aanleiding van Mabuse, dat ‘onze schilders Italië bezochten van waar zij de rechte
manier van ordineeren, het schilderen van historiën en naakte beelden, en allerlei
dichtkundige versieringen voor hun tijd hier te lande niet gebruikelijk, in Vlaanderen
brachten’.
N. Rott. Crt.

Onze Kunst. Jaargang 22

81

Groningen
Dr C. Hofstede de Groot, die reeds zoo menigmaal het museum in zijne geboorteplaats
met prachtige schenkingen verraste, heeft onlangs een vrij groot schilderij van Rubens
aan de gemeente Groningen gezonden om het in de plaatselijke kunstcollectie op te
hangen.
Het is eene Aanbidding der Wijzen. Compleet, in den zin van ‘af’, is het werk niet.
Sommige partijen zijn slechts voorloopig in kleur en vorm geschetst en vragen naar
de meesterhand om er orde in te scheppen. Maar prachtig-rijke gedeelten, waar de
volle toon en weelderige uitbeelding tot het hoogste zijn opgevoerd, laten den sterksten
indruk achter.
Dit mooie cadeau van den bekenden royalen gever wordt zeer op prijs gesteld. In
de geheele verzameling, die Groningen op den duur hoopt te kunnen vormen, zal dit
stuk een belangrijke plaats innemen.
N. Rott. Crt.

Maastricht
Onlangs werd door den ‘Limburgschen Kunstkring’ het Stedelijk Museum officieel
geopend. Behalve werken van den overleden schilder Goovaerts en van Graafland
bezit dit museum twaalf doeken van W.A. van Konijnenburg, werken uit de laatste
jaren en door hem persoonlijk voor deze opening afgestaan; daarbij zijn Herder,
Priesters, Moeder, St. Joris, e.a. Eenige kunstvrienden stonden uit hun collectie aan
het museum in eigendom af.

Weenen
Nu de beide groote prentenkabinetten van Weenen tot één vereenigd zijn, heeft men
een tentoonstelling aangericht van hetgeen nu in de Albertina aan etsen van Rembrandt
bijeen is; een verzameling, die wat volledigheid, kwaliteit der etsen en rijkdom aan
zeldzaamheden slechts weinig voor die van het Rijksmuseum te Amsterdam behoeft
onder te doen. Men heeft deze gelegenheid aangegrepen om de etsen opnieuw op te
plakken, waardoor zij zeer veel gewonnen hebben. Bovendien zijn de doubletten er
uit genomen en bij de firma Boerner in veiling gebracht.

Madrid
Het Prado-museum te Madrid heeft er den laatsten tijd twee belangrijke schilderijen
bijgekregen. Het eene is het beroemde schilderij van Rogier van der Weyden, dat
aan den overleden hertog van Mandas heeft toebehoord en door de museumdirectie
van de erfgenamen is aangekocht. Aan den voet van het kruis ziet men het lijk van
Christus, tusschen de Madonna en den H. Johannes. Rechts knielt de stichter. Zijn
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gelaatstrekken vindt men op verschillende schilderijen van den grooten Vlaming
terug en waarschijnlijk is hij iemand uit de omgeving van Filips den Goede. Dergelijke
composities bevinden zich te Berlijn en Brussel.
Het tweede is een altaarstuk uit het hospitaal van San Miguel te Zafra (provincie
Badajoz, Estramadura). De verwaarloosde toestand, waarin dit schilderij zich bevond,
maakte een grondige restauratie noodzakelijk. Het is een voorstelling van den H.
Michaël, die met den draak vecht. Dit hoofdtafereel is omgeven door dramatische
scènes uit het laatste oordeel. De wijze, waarop de voornaamste figuur is geschilderd,
herinnert sterk Jan van Eyck, vooral diens schilderij te Petrograd. Naar alle
waarschijnlijkheid werd het altaarstuk geschilderd door een Spaansch meester, die
sterk onder Vlaamschen invloed stond, wellicht een tijd- en landgenoot van Pedro
van Cordova. Op het zwaard van den aartsengel ziet men eenige overblijfselen van
letters, waarvan men tot nu toe de beteekenis niet beeft kunnen vaststellen, doch het
is zeer waarschijnlijk, dat het de overblijfselen van een handteekening zijn.
N. Rott. Crt.
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Veilingen
Te Parijs werden in Mei ll. in de Zaal Drouot de ets van Rembrandt Jezus jaagt de
wisselaars uit den Tempel verkocht voor 390 frank.
Op dezelfde veiling kwamen eenige platen van Félicien Kops onder den hamer:
Les Diaboliques 400 fr., Vrouw met bont 200 fr., De Muse van Rops 270 fr.
Bij Christie te Londen is o.a. het zelfportret van Rembrandt, vroeger behoorende
tot de collectie Morton, geveild. Het werd op 200 guinjes aan Zincke, restaurateur
van schilderijen, verkocht.

Personalia
De heer Jean Capart, de bekende Egyptoloog, die H.M. Elisabeth bij de opening van
het graf van Toet-ank-Amon, naar Egypte vergezelde, is tot hoofdconservator van
de musea van het Jubelpark (Decoratieve kunst en Oudheidkunde) benoemd.
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Boeken & Tijdschriften
Andre Fontaine. - L'art Belge (Collection ‘Art et Esthétique’, Alcan 1925).
Schrijver van een uitmuntende monographie over Constantin Meunier, onlangs
verschenen in dezelfde reeks, kent de heer Fontaine volkomen ons land en zijn
kunstenaars. De degelijke samenvatting welke hij heden geeft van de geschiedenis
onzer Belgische school sinds 1830, past voortreffelijk in de reeks der verschillende
uitgaven naar aanleiding van de Tentoonstelling in de ‘Jeu de Paume’ in 1923; men
zal er nuttige inlichtingen vinden, geput aan de beste bronnen, en iederen meester
op de hem toekomende plaats gekarakterizeerd met enkele juiste woorden. Een al te
toegeeflijke vriendschap gaf nochtans een plaats aan eenige levenden wier namen op onze beurt zullen we niemand noemen - best hadden kunnen gemist worden.
Daarentegen zijn in het hoofdstuk over de schilders August Oleffe, onbetwiste leider
der jongeren, en bij de beeldhouwers Egide Rombaux, onvoldoende gekarakterizeerd.
Tusschen de dooden is Eugeen Smits geheel vergeten; terwijl tenauwernood worden
vermeld Alfred Verhaeren, Xavier Mellery en Thomas Vinçotte, wiens ‘imperieuze’
borstbeelden ver verheven staan boven het gezwollen materialisme van een Jef
Lamheaux. Indien de glorie van den beeldhouwer van het Dolle Lied aldus voor onze
oogen gedurig taant, groeit die van Meunier bestendig en de heer Fontaine ontleedt
op roerende wijze de verschillende scheppingen van dit onrustig genie.
P.B.

Oud Holland
(afl. IV van den XLIIen jaargang) wordt geopend met een opstel van den heer I.Q.
van Regteren Altena over een vroeg meesterwerk van Jacob Hacker, een
Kruisoprichting, te Amsterdam in particulier bezit en bij het opstel afgebeeld. Het
werk is uit 1633.
‘In het zelfde jaar immers signeerde Rembrandt het eerste schilderij dat hij voor
den Stadhouder Frederik Hendrik ondernam: de kruisoprichting, thans in de Oude
Pinakotheek te München bewaard; en onmiddellijk hierna of - waarschijnlijker nog
- gelijktijdig, ontstond Backer's schilderij van hetzelfde gegeven.
Aan ieder die een zorgvuldige studie van Rembrandt's leerlingen heeft gemaakt
zal het zijn opgevallen, dat met de meeste door Rembrandt behandelde, meest aan
den Bijbel ontleende, onderwerpen, een reeks schilderijen van leerlingen
correspondeert. Er zijn enkele gevallen, waarin het schijnt dat het gegeven door hen
gelijktijdig behandeld werd: een atelieropgaaf kan hiervan de reden geweest zijn.
Soms stamt het idee van de compositie van Rembrandt zelf en werd het door hem
in een vlugge penteekening aangegeven. Ook aan de voor Frederik Hendrik
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geschilderde passietafereelen kan men een aantal leerlingenproducties verbinden,
waarbij een ronde begrenzing van boven gewoonlijk het bewijs van deze affiniteit
levert (b.v. de kruisberg van Govert Flinck, van 1643, in het Museum te Basel). Het
vroegste van deze schilderijen is Backer's kruisoprichting van 1633.’
‘Toen een onvoorzichtig woord van den minister van financiën mij noodzaakte,
mijn vaderland te verlaten, hield - helaas mijn archiefonderzoek ten bate onzer
kunsthistorie op.’ Aldus Dr. Bre-
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dius. Duizenden aanteekeningen bleven liggen. Hij zal er nu van mededeelen en
begint met ‘sprokkels’ over eenige minder bekende schilders: een leerling van
Berchem en Lingelbach en den schilder Lambertus de Hue.
De heer A. Pappé te St. Petersburg zet de mededeelingen voort over aanwinsten
der Hermitage: nu over werken van Bol en Jan Lievens.
Dan draagt J. Smit eenige aanteekeningen hij betreffende wetenschap, kunst en
kunstnijverheid ten tijde van het Bestand.
Jhr. J. Six wil een schutterstuk uit het Rijksmuseum, ‘onvoorzichtiglijk’ door hem
toegeschreven aan Dirck Jacobsz., aarzelend op naam van Doove Barend stellen,
schoon er nergens wordt bericht dat deze ooit een schutterstuk heeft geschilderd.
Mej. C.J. Hudig heeft op een schilderij de afbeelding ontdekt van een zilveren
Atlas-beeld, dat aan het Muzeum voor Geschiedenis en Kunst behoorde en geboekt
staat ah van Panlus van Vianen. Het zou dan zijn van den zilversmid Anthoni Grill,
over wien en over wiens geslacht de schrijfster mededeelingen doet.
De heer J.L. van Dalen publiceert uit het gemeentearchief van Dordrecht gegevens
over de familie Van Calraet. Dr. D. Th. Enklaar heldert een bijzonderheid op over
een rekenpenning van bisschop David van Bourgondië: een D. die er op staat betreft
niet Deventer, doch Duurstede.
Dr. H.E. van Gelder publiceert fragmenten uit brieven van Gabriël uit 1862, toen
deze het moeilijk had en dankbaar voor steun bleek, tevens vol eenvoud en
onbevangen tegenover de natuur.

In ‘La Renaissance de l'Art Français’>
van Juli l.l. bespreekt Sander Pierron het Belgische paviljoen en zijn inhoud, op de
Tentoonstelling van Decoratieve kunsten te Parijs. Het artikel is geïllustreerd met
uitmuntende clichés naar werken van Constant Montald, R. Strebelle (ziin prachtig
ontwerp voor tapijtwerk de Seizoenen) Philippe Wolfers, Henriette Bosché, de abdij
van Maredsous, Arthur Craco, Robert Altenloh, F. Alexandre, E. Tielemans.

Elsevier's Geillustreerd Maandschrift
van Juli ll. bevat van Karel van de Woestijne een diep ingaande studie van het werk
van den grootsten onzer jongere schilders Constant Permeke. Uitmuntende
reproducties illustreeren het prachtig geschreven stuk waardoor Permeke's kunst
uitnemend wordt belicht.

In het ‘Haagsche Maandblad’
pleit Prof. Dr. J. Six voor de stichting van een Nederlandsch Architectuur-museum.
Het kan als een afdeeling van het Rijksmuseum of in een apart gebouw tot stand
komen, en het zou bevatten teekeningen, plans, onuitgevoerde schetsen met tijdens
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den bouw aangebrachte wijzigingen. De kern van het Museum kan gevonden worden
in een klein archief van teekeningen, dat zich nu reeds in het Prentenkabinet van het
Rijksmuseum bevindt.
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De basiliek van Albert van Huffel
TE Brussel, te Antwerpen, te Gent wordt de maquette tentoongesteld van de Nationale
Basiliek van het H. Hart, welke te Brussel op de hoogte van Koekelberg zal worden
opgericht. Het werk verwierf op de internationale tentoonstelling voor
Nijverheidskunst te Parijs een ‘grooten prijs’, hoogste onderscheiding. Het ontwerp
van architekt Albert van Huffel van Gent, heeft, niet zonder pijnlijken tegenstand,
het vooroorlogsch opzet van architekt Langerock vervangen. De ontzaglijke onkosten
voor het voltooien van dit eerste gothisch opgevat ontwerp en de rechtmatige wensch
waarbij de nationale basiliek een kunstuiting zou zijn van onzen tijd en niet van een
heerlijk doch dood verleden, drongen dit nieuwe plan op. 't Is bepaald gelukkig, want
wie het plan, zonder vooroordeel oprecht instudeert, bevindt al dadelijk dat hier,
zonder met eerbiedwaardige traditiën af te breken, aan de vooropgestelde vereischten
uitstekend is voldaan en dat deze basiliek, wat den vorm, de versiering en het
bouwmateriaal betreft, een brok flink werk van moderne kunst mag heeten.
De basiliek breekt niet af met de traditie van den katholieken kerkbouw. Bij den
eersten aanblik valt het op dat het hier geldt een vrucht, gerijpt bij eeuwenlange
aanwinsten. Elke groote kunststrooming van 't verleden bracht hier zijn aandeel bij.
De basiliek der christelijke oudheid herkent men duidelijk in de hooge, breede en
diepe middenbeuk met lichtglooiend zadelzak en gedrukten puntgevel; met lagere
zijbeuken en emporen. De romaansche kunst stak een breeden kruisbeuk in, wiens
armen afgerond zijn in den vorm van een trans als in de kathedraal te Doornik. Tevens
bracht zij aan: den normandischen westergevel, het diepe tongewelf en de krocht der
relieken onder 't koor. De gothische kunst rekte het koor uit en stelde zijn
bouwkundige princiepen ten dienste: het streng organische van bouw en versiering,
de logische verhouding tusschen druk- en steunkrachten, het rythmisch spel in de
steunmuren, de breede lichtvensters met vertikale
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ALB. VAN HUFFEL: Nationale Basiliek van het H. Hart.
(Grondplans).
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indeeling, eindelijk de mooie wisseling van diepe ontlastingsbogen en fialen tot
buitenbekroning van de middelbeuk. De algemeene silhouette is die der renaissance
kerk met geveltorens en bueeden koepel op de viering. De machttige dom ideale
betrachting van schier elke kunstherleving, is hier, den heelen bouw beheerschend,
op de viering geplant en zijn zwellende lijn komt als een leitmotief terug, in steeds
minder gehalte, bij de halfronde afsluiting van de kruisarmen, op de slotkapel van
de zijbeuken, tot bekroning van torens en domlantaarn, ja, als helm bovenop de
fiaaltjes der daklijst, en verleent daardoor, aan heel den uiterlijken bouw een
harmonieuze golving, net zooals het spel van koepels en halfkoepels het doet in de
binnenruimte der Aya Sophia.
Uiterst doelmatig zijn al die traditioneele elementen hier saamgebracht. Geen
fabelachtige som, vooreerst, zal tot den opbouw vereischt zijn, al heeft de basiliek
een echt monumentaal uitzicht. Prijkend op de hoogte van Koekelberg, zal 't een
waardig symbool zijn van godvruchtige dankbaarheid. Doch de binnenruimte is niet
aan de praal van 't uiterlijke opgeofferd zooals dit o.m. het geval is bij 't gerechtshof
van Brussel, waar de lokalen vernepen aandoen onder zoo'n kolossale massa, en waar
een al te groote hoofdingang een vreeselijke breuk maakt in het geheel en de
grootschheid van den dom komt verminderen; - zooals het insgelijks het geval was
bij 't eerste ontwerp voor de basiliek, waar een enge middelbeuk tusschen een aantal
zware torens was versmacht.
Heel de bouw is hier op het voltrekken van grootsche godsdienstplechtigheden
berekend. Middelbeuk en kruisarmen bieden vier groote ruimten aan van 18 m, 60
breedte. Rondom heel de kerk loopt dan nog een tribune die tusschen de pijlers
eenigszins vooruitspringt in de middelbeuk, zoodat de aanwezigen van alle zijden
het hoogaltaar kunnen zien. Te midden in den bouw rijst het altaar op, juist onder
den koepel. Daardoor krijgt deze zijn rechte beteekenis: een reusachtig ciborium dat,
hoog boven het kleine ciborium, de heilige geheimen eerbiedig-beschermend
overwelft. Bij 't intreden van de kerk, langs het vóórportaal, ziet men, tusschenin de
zuilen van het ciborium, het beeld van het H. Hart dat boven het H. Sacramentsaltaar
in de apsis van de beuk is opgesteld. Immers, bij minder belangrijke plechtigheden
maakt dit laatste gedeelte van de beuk een afzonderlijke kerk uit, wier altaar van een
eigenaardigen koortrans is omgeven, gevormd door de galerij die onder de welving
van de middelbeuk doorloopt. In den rondgang geven sakristie en bijhoorigheden
uit. Ze zijn in den bouw zoodanig begrepen, dat ze het monumentale van 't buitenzicht
niet schaden. Van dien gang dus vertrekt, bij feestelijke plechtigheden, de stoet der
geestelijken. Hij treedt statig vooruit langsheen de zijbeuk, die eigenlijk een gang is,
schrijdt dwarsdoor
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de pijlers, welke den koepel schragen, en doet zoo de ronde van de kerk, door aller
blikken gevolgd; want de zijbeuk is drie trappen hooger dan de vloering van 't schip.

ALB. VAN HUFFEL: Nationale Basiliek van het H. Hart.
(Zijgevel).

Geringer plechtigheden vinden een geschikte plaats, buiten het reeds vermelde
sacramentskoor, 't zij in de beide kapellen van de kruisbeuk, 't zij in de koepelvormige
kapellen, van O.-L.-Vrouw en van St-Jozef, waarop de zijbeuken uitgeven. Door het
toevoegen dezer laatste kapellen, mist het hoogkoor zijn haast-natuurlijken trans.
Doch, dit wordt ruimschoots vergoed, doordat die kapellen een veel fraaier afsluiting
vormen dan de gebroken lijnen der zwenking van een rondgang. De devote ziel kan,
bovendien, beter hare meer intieme gevoelens lucht geven in de stille geheimenis
der lage, wel afgeslotene kapelletjes rondom den kruisarm. Ze zijn voorbehouden
aan de bijzondere vereering der patronen der negen provinciën van 't land en van de
kolonie.
Tusschen de kruisarmen van het transept en het koor, dus aan beide zijden van het
hoogaltaar, is de galerij doorgevoerd en vormt er een prachtig doksaal. Een dergelijk
doksaal was ook achter het ciborium bedoeld als afsluiting der sacramentskapel.
Daaronder was dan een soort ‘confessio’ geopend en dit wierp een heimelijk licht
in de krocht. 't Was een zeer gelukkige vondst, temeer daar het ciborium, een weinig
naar achter gebracht, stevig bij dit doksaal aansloot. In den hoek van den kruisarm
is, rechts en links, een monumentale trap voorzien, welke tot de krocht en tot de
galerijen leidt. Dichterbij een lift naar den dom toe. Twee tochtvrije en klaarverlichte,
ruime
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ALB. VAN HUFFEL: Nationale Basiliek van het H. Hart.
(Voorgevel).
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ALB. VAN HUFFEL: Nationale Basiliek van het H. Hart.
(Middenbeuk).
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portalen geven toegang tot het sacramentskoor aan de overzijde van de kruisarmen.
Al de dependentiën (godsdienstscholen, lokalen voor misdienaars,
verwarmingstoestellen, enz.) zijn in de ruime lokalen van den onderbouw, onder de
groote apsis, aangebracht.

ALB. VAN HUFFEL: Nationale Basiliek van het H. Hart.
(Noord- en Westgevels).

Met het oog op de godsdienstige plechtigheden welke in de kerkruimte zullen
verloopen, is dit plan dus uiterst praktisch bedacht. Doch ook op openluchtceremoniën
is de bouw goed aangepast. Vóór de poorten van den westergevel (een hooge
middelpoort voor processiekruis en vanen, twee kleinere, van gewone afmeting, voor
het publiek) ontplooit zich een veelhoekig narthex. Daarboven is een breed terras,
waarop het H. Misoffer kan voltrokken worden wanneer de ruime vlakte, welke in
lichte glooiing naar de kerk opgaat, met dichte volksscharen zal overdekt zijn.
Uitneembaar altaar en benoodigheden vinden plaats in een lokaal, onder het terras
voorzien. In de zware zijwanden, naast het portaal, is een lift aangebracht, wijl onder
het narthex een doorrij, autostelplaats en dienstgangen zijn ingeruimd. Meer nog:
hoog rondom den dom loopt een zes meter breede galerij welke uitgeeft op de
terrassen boven de vier hoektorens: van daar hoog kan, over al de graven onzer
gesneuvelden, 't land dóór verspreid, de zegening worden gegeven.
Reeds door zijn strenge doelmatigheid voldoet deze bouw aan een hoofdvereischte
onzer moderne bouwkunde. Even modern is hij in het aanwenden van het
bouwmateriaal. Baksteen van verschillende tinten, meest toch gele baksteen in den
aard van dien der zeekust, met, waar het behoort, lichtkleurigen hardsteen, zijn 't
materiaal van wanden, bogen, steunmuren en gewelfvakken, ook van den onderbouw
van den koepel en van de buitenromp van den dom-trommel. De lichtere pijlers,
gewelfbogen en koepels zijn uit gewapend beton. De lichte trapzalen en vooral de
doorluchtige galerijen onder den koepel zijn alleen in een betonnen constructie
denkbaar. Gekoppeld,
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worden terra-cotta en beton gebruikt: ze vullen elkander aan. In fraaie terra-cotta
kluistering, met dofgrijze en oud-koperen emailtinten gekleurd, wordt het gewapend
beton gegoten als in een bestendig formeel. Dit eenvoudige en heel nieuwe
bouwelement zal den inwendigen bouw een ongemeenen luister bijzetten en dit
zonder bepleistering of beschildering. Buiten zullen bak- en hardsteen in éenzelfde
kleurharmonie bewaard, samen met de marmerachtige plint een afwisselend en tevens
rustig geheel uitmaken, wijl de beeldhouwkundige versiering een delikaat onderstrepen
zijn zal van de bouwkundige lijnen. Ondiep beeldhouwwerk, streng architektonisch
begrepen, komt immers vóór: op het hoogveld der gevels, op de borstwering van 't
narthex, onder de kroonlijst der koepeltorens.

ALB. VAN HUFFEL: Nationale Basiliek van het H. Hart.
(Voorgevel).

In den groolen binnenkoepel vooral kan het moderne bouwmateriaal een
overheerlijk resultaat bereiken: vier zware baksteenen pijlers sluiten met hunne breede
zegebogen saam tot een stevigen vierkanten blok, even machtig afgeteekend buiten
de kerk en erbinnen. Daarop is de betonbouw van den koepel neergezet. Langs buiten,
drummen tegenaan den massalen trommel vier twaalfkantige hoektorens, vrij zichtbaar
van uit den bodem een prachtige vinding, waardoor de koepel den heelen bouw met
stevige greep vastklampt en tot een gebonden geheel samenduwt. Als mooie
schaduwlijnen, wisselen de loodrechte hoeklisenen dier torens af met de gladde
welving van den trommel. De statige beeldenrij, welke tusschen die lisenen de wacht
optrekt, sluit aan bij den krans der hooge tweelingsvensters. Binnen in den koepel
teekenen deze vensters, onder een lichte en lieflijke galerij, door betonpijlertjes
onderschraagd, eene eerste lichtkroon af. De glans ervan wordt weerkaatst door een
waaiervormig emailgewelf. Langs buiten geeft een lichte galerij uit op het terras, dat
zich ontwikkelt boven den krans der tweelingsvensters. Deze galerij teekent rondom
den aanzet van den dom een sterken kraag van diepe schaduwvlekken. Erdoorheen
valt een tweede lichtkroon in de binnenruimte. Buiten rijst nu de welving van den
dom, uit een delikaat hardsteenen kraagje, hoog de lucht in. Deze welving, door den
kunstenaar liefdevol afgelijnd zonder kompas, komt van verre wat al te ge-
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zwollen voor, doch van beneden aanschouwd, herinnert ze de plechtige en tevens
zoo vaderlijk-goedaardige silhouette van St-Pietersdom. De twee derden dier welving
zijn met koperplaten, de kruin is met vakken van gewapend glas bedekt. Daardoorheen
glanst, van heel hoog, een derde lichtkroon door de binnenruimte. Deze drie
lichtkronen, opvolgentlijk in citroengele, smaragdgroene en scharlaken-roode kleur,
met violet-blauwe en gulden tinten vermengd, zullen ongetwijfeld een tooverachtige
lichtspeling werpen op het afwisselend kleurenspel der terra-cotta-wanden.

ALB. VAN HUFFEL: Nationale Basiliek vim het H. Hart.
(Koorgevel).

Heel dit haast-oostersch bovenstel van lichte galerijen en vensterkransen in eene
drieledige koepelwelving wegsmeltend, is een op zichzelf staande betonconstructie,
vrij van den baksteenen buitentrommel en op den stoeren onderbouw neergezet,
ervan gescheiden tevens door middel van driehoekige hoektrompen, als overgang
van het vierkante naar het zestienhoekige. De koepel rust dus op deze hoeken als op
pikkels. We zijn zoozeer gewend geraakt aan de gewelfvormige, hangende segmenten,
waarmede de renaissance van 't vierkante naar 't cylindervormige overgaat, dat we,
bij den eersten aanblik, het hier gebruikte systeem wat kwetsend, wat al te scherp
afbrekend vinden. Toch moet men bekennen dat die renaissance segmenten zich
voordoen als een slappe, onaangename inpleistering die allen steun mist en dreigt
eruit te zullen vallen. Hier is niets gedoken, maar de rede alleen heeft den vorm
geschapen.
Men heeft de vrees uitgedrukt dat de koepel welke boven den trommel 24 m.
doormeter telt en vanonder slechts 21 m., niet voldoende zal zichtbaar zijn van uit
het schip. Doch een blik binnen in de maquette kan ons ten volle gerust stellen. Een
indruk van groote ruimte wordt door die verwijding bekomen, gelukkige tegenstelling
met den kokervormigen binnenkoepel, van de nieuwe St-Bavo te Haarlem b.v.
Over de rondloopende galerij kan wellicht meer dan een twijfel geopperd worden.
De verontschuldiging van den architect is dat ze deel uitmaakte van het opgegeven,
lastige programma. Zooals ze begrepen is, op
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zichzelf staande en volledig, zal die doorgaande horizontale lijn een onderlinge
verbinding geven aan de heele binnen-architectuur. 't Is een nieuwe en wellicht
gelukkige ingeving. Zal de bundel zware diensten waarop de galerij rust, en in wier
rijke terra-cotta-dracht de voeting der vierkante pijlers zich gaat verliezen, de rustige
stevigheid dier stoere pijlers niet breken of verzwakken? 't Is waar, die pijlers moeten
aangedijkt worden omdat ze vanonder den bijgevoegden last der galerijen ontvangen.
De koepelvormige toppen van 't voorste dienstenkoppel breken bepaald de anders
te fel uitspringende lijn van de galerij, doch liever had ik daartoe ook een
architektonisch opgevat, beeldhouwkundig element zien gebruiken. In elk geval blijft
dit systeem van galerijen een eigenaardige ontwikkeling van het doksaal en het zal
met het heerlijk ciborium, in goudkleurig terra-cotta, harmonieeren.
Nog een woord over den uitwendigen aanblik van het heele monument. Van vóór
bekeken, vormt het een statig en rustig geheel. Van den dom daalt de lijn in
afwisselend rythme neer langs de zijtorens, den puntgevel van den kruisbeuk en glijdt
langs de halfkoepels om, als in een laatsten mantelplooi, om het kegelvormige dak
van de lage straalkapellen uit te sterven. Grootsch en waardig rijst de westergevel.
De massale onderbouw der torens sluit stevig aan bij den diepen rondboog van 't
ruime middelvenster. Wie aan den westergevel der gothische kathedraal denkt, zal
wellicht den hoeksprong tusschen vierkanten onderbouw en twaalfhoekige geleding
van de torens te groot vinden. Doch niet de torens, maar de dom is 't hoofdmotief en
wel met opzet heeft de kunstenaar de slanke torencylinders als twee kaarsen vooraan
den bouw, op een stevige basis geplant.
Ook het narthex schijnt van dichtbij storend te werken - het duikt het bovenvenster
en de pijlers schijnen wat al te gerokken. Van verre sluit het toch aan bij de lijn van
de zijbeuken waarvan de twee zware drummers als de inzet zijn. Waaiervormig staat
het open van alle zijden alsof het, gul, de toestroomende menigte wou ontvangen.
De bekroning ervan is hoogst verdienstelijk.
Ondanks de enkele betwistbare bijzonderheden, moeten wij met vreugde al het
mooie begroeten dat deze nationale basiliek belooft ons te geven. Van uit zuiver
esthetisch standpunt beschouwd, is het werk van Albert van Huffel een prestatie van
zeer hooge beteekenis voor de ontwikkeling onzer moderne Belgische architectuur.
December 1925.
AUGUST NOBELS.
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De wandtapijten van de erfgift Vermeersch in de koninklijke musea
der vijftigste verjaring
IN 1911 werd de Afdeeling der Kunstnijverheden in de Koninklijke Musea der
Vijftigste Verjaring aanzienlijk verrijkt, dank aan de erfgift van den heer Gustaaf
Vermeersch. Dit zeer belangrijke legaat omvat meer dan drieduizend voorwerpen:
meubelen, tapijten, houten beeldhouwwerken, ceramiek, goudsmederijen, kanten,
enz.
Er zijn dertien tapijten, tot nu toe bijna allen onuitgegeven(1).
Het oudste (fig. 1) dagteekent van de eerste jaren der XVIe eeuw; het is afgebeeld
in Documents classés, het werk van Van Ysendijck(2), met dit onderschrift: ‘Een
koning en een koningin omgeven door een talrijke hofhouding schijnen een
vredestractaat te hebben onderteekend’.
In het midden der samenstelling, ziet men een ouden koning, de kroon op het hoofd
en den scepter in de hand, op een troon gezeten; met de linkerhand wijst hij naar een
jonge vrouw staande aan zijn rechterzijde; zij draagt een blauwen mantel met
hermelijn gevoederd en juweelen in het haar, en houdt een bladertak in de hand. Op
het voorplan houdt een page een dik open boek, waarvan een grijsaard met opgeheven
wijsvinger den tekst schijnt te verklaren; een ander personnage links, houdt een
gelijkaardig boek, maar gesloten, onder den rechter arm. Alle personnages, behalve
de koning, staan recht.
Wat beteekent dit raadselachtig tooneel? Men heeft gedacht aan een episode uit
de geschiedenis van Salomo en de Koningin van Saba, en den bladertak heeft men
willen beschouwen als een olijftak(3).
(4) Onder de halsketen van den koning ziet men een sieraad in vorm van een
dubbelen arend; het is zonder twijfel niets anders dan een decoratieve fantasie.

(1) De heer Joseph Destrée heeft in 1911, ter gelegenheid van de tentoonstelling van de erfgiften
Vermeersch en Evenepoel een niet geïllustrcerden Guide somnmire du visiteur laten
verschijnen; de tapijten worden er besproken op blz. 18, 37 tot 39 en 45.
(2) Van Ysendijck. Documents classés de l'Art dans les Pays-Bas. Dl. IV, Tapijt pl. 1.
(3) Inventaris der nalatenschap Vermeersch. Zie ook J. Destrée, op. cit., blz. 37.
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Fig. I. - EPIZODE UIT DE GESCHIEDENIS VAN ESTHER (?): Brusselsch tapijt; begin der XVIe
eeuw.
(Musea der Vijftigste Verjaring, Brussel).
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Hebben wij hier, naar alle waarschijnlijkheid, te doen met een bijbelsch onderwerp,
dan zou men er met meer reden een tooneel uit de geschiedenis van Esther kunnen
in zien, wellicht de voorstelling van deze laatste aan het hof van Assuerus. In dit
geval zou de bladertak een myrtentwijg zijn, zinspeling, volgens een overlevering(1)
op den naam van Edissa of Hadhassa, naam van de nicht van Mardocheus voor hare
troonsbestijging. En inderdaad, het voorgesteld gebladerte lijkt meer op dit van de
myrte dan op dit van den olijfboom, waarvan de bladeren veel langer en spitser zijn.
Terecht ziet Van Ysendijck in dit tapijt een Brusselsch werk. De symetrische, wel
evenwichtige samenstelling, waar de toeschouwers wijselijk verdeeld zijn rond het
hoofdpersonnage, de vorm der gewaden, der puntige uitsnijdingen om den hals, der
mouwen, der mannelijke en vrouwelijke kapsels, alsmede de smalle boord
samengesteld uit dunne bloemranken vereenigd door gestrikte linten, kan men
terugvinden in een groep Brusselsche tapijtwerken van omstreeks 1500, waarvan de
Verheerlijking van Christus(2) in het Museum der Vijftigste Verjaring een specimen
is.
Het tapijt Vermeersch verschilt evenwel van de meeste der wandbekleedsels van
deze groep door zijn eenvoudig, zelfs ruw, en nochtans indrukwekkend uitzicht.
De achtergrond is ondoorzichtig, gevormd van onder door een granaatkleurig
voettapijt, en van boven door een blauw behang. De kleederen, met breed en sober
aangeduide plooien, zijn behalve eenige zeldzame uitzonderingen uit effen stoffen
gemaakt. In het koloriet, dat even weinig verscheiden is als de typen der gelaten,
maar zeer sterk, overheerscht het rood, rood het tapijt op den grond en op de treden
van den koninklijken troon, rood de troon zelf, het kleed van Esther, de meeste
hoofddeksels, het groote moiren kleed van het personnage rechts; op al dit rood
steken alleen een paar lichte vlekken af, tusschen dewelke, als middelpunt der
samenstelling, het kleed van den koning, groen met gele arceeringen.
Dit tapijt, dat werkelijk een uitmuntend voorbeeld is van decoratief effect bereikt
met beperkte middelen, is uit wol en zijde geweven; het weefsel is van gemiddelde
dikte: zes kettingdraden per centimeter; afmetingen: 3.35 m. hoog op 2.50 m. breed.
Het volgende stuk (fig. II), van een meer gevorderden stijl, stelt drie epizoden voor
uit de Geschiedenis van Judith. Op het tweede plan links, ziet men den opschik van
de heldin; deze schikt haar kapsel, terwijl twee

(1) *** Kort begryp van de Heylige Schriftuer... Antwerpen. 1776, 1e deel, blz. 296.
(2) J. Destrée en P. Van den Ven. - Musées Royaux du Cinquantenaire. - Les Tapisseries. Brussel
1910; pl. XI, XII en XIII.
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van hare dienaressen haar koffertjes met juweelen voorhouden, en een derde een
kleinen, bollen spiegel; op het voorplan buigen Ozias en de voornaamste personnages
van de stad vóor Judith die, geheel opgetooid, bereid is hare zending te vervullen;
op het tweede plan rechts, neemt Judith, vergezeld van hare dienstmaagd Abra, die
een zak draagt, afscheid van Ozias; op den achtergrond ziet men de tenten van het
kamp van Holophernes.
Alles in deze samenstelling, types, kleederdrachten en hoofddeksels, behandeling
der uitzichten op het landschap van den achtergrond en de kleine bloemplanten welke
den grond bedekken, laat toe dit tapijt te rangschikken in een welbekenden groep
van Brusselsche wandbekleedingen uit het eerste derde der XVIe eeuw,
vertegenwoordigd in de Musea der Vijftigste Verjaring door een meesterstuk als de
Geschiedenis van Herckenbald(1) en door minder belangrijke stukken als de Uitvinding
van het Kruis(2) of de Geschiedenis van David(3). Het koloriet namelijk is geheel gelijk
aan dit van het laatste tapijt: het is dezelfde groenachtige tint van den achtergrond;
het zijn ook in de voorstellingen dezelfde afwisselingen en dezelfde tegenstellingen,
bekomen in het tapijt Vermeersch door het roode baldakijn en de gordijnen, het
driemaal herhaalde kleed van Judith, geel met blauwe arceeringen -- hetgeen een
zeer schitterenden groenen toon vormt, het breede blauwe kleed met de roode
versieringen van den grijsaard Ozias, en hier en daar de roode gewaden met gele
arceeringen.
De smalle maar dichtgevulde boord, bestaande uit vruchten - appelen, druiven en
bloemen, waartusschen men o.a. lischbloemen opmerkt - is een dikwijls voorkomend
type in de Brusselsche tapijtkunst.
Dit tapijt, geweven uit wol en zijde, meet 3,35 m. hoogte op 3.90 m. breedte; men
telt zeven kettingdraden per vierkanten centimeter.
Het kleine stuk voorstellende St-Lucas (fig. 4) is insgelijks van Brusselschen
oorsprong, en dagteekent van het eerste derde der XVIe eeuw. Geweven uit wol en
zijde en opgehoogd met metaaldraad, hoog 1,05 m. op 0,82 m. breed, is het zeker
het meest bekende der Vermeersch-tapijten(4).
Het onderwerp is interessant, omdat het een verre herinnering is van de
samenstelling van Rogier van der Weyden, St-Lucas schildert het portret der H.
Maagd die het Kind zoogt, beroemde samenstelling, waarvan een der beste gekende
bewerkingen, die van Munchen, getrouw nagebootst is in het prachtig tapijt in het
Louvre-museum (erfgift Leroux)(5).

J. Destrée en P. van den Ven. - Op cit., pl. XIV tot XVIII.
J. Destrée en P. van den Ven. - Op cit., pl. XIV tot XVIII.
J. Destrée en P. van den Ven. - Op cit., pl. XIV tot XVIII.
Het werd tentoongesteld in Mei-Juli 1923 op de Tentoonstelling van Belgische Kunst te
Parijs.
(5) G. Miegeon. - Les Arts du Tissu. Paris 1909, blz. 222.
(1)
(2)
(3)
(4)
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Fig. II. = EPIZODEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN JUDITH: Brusselsch tapijt; eerste derde der
e
XVI

eeuw.
(Musea der Vijftigste Verjaring, Brussel).
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De St-Lucas van het Vermeersch-tapijt werkt met de linkerhand, onregelmatigheid
wijzend op horizontaal weefsel. Het gewaad, met harmonisch buigzame plooien, met
den fraaien geborduurden boord, vertoont niet die talrijke kleine gebroken uiteinden,
welke men vaststelt in het tapijt van het Louvre. Wat de H. Maagd betreft, zooals zij
voorkomt op het portret waaraan St-Lucas werkt, d.i.t.z. met een soort van linnen
hoofdtooi of op het hoofd gedrapeerden sluier, verschilt zij merkelijk van de zoogende
Madonna van Rogier.
Behalve deze stijlverschillen kunnen we tusschen de wijzigingen welke de
ontwerper van het Vermeersch-tapijt aanbracht in het verre oorspronkelijk model,
vermelden de interessante schikking van het meubel waarop het portret van de H.
Maagd is geplaatst, het rijke voettapijt dat den tegelvloer vervangt en, vooral, den
achtergrond waar men door het venster rechts de torenspits van het Brusselsche
Stadhuis ziet, en door het venster links, een geheel van tamelijk onbepaalde gebouwen
waarin men zonder twijfel het paleis der Brabantsche hertogen moet zien.
De breed behandelde boord, samengesteld uit rozen en druiventrossen, is die van
een groot aantal Brusselsche tapijten van denzelfden tijd; men kan daarmee o.a.
vergelijken dien van het kleine tapijt voorstellende Ste-Anna, de H. Maagd en het
Jezuskind(1), bewaard in het Museum der Vijftigste Verjaring. Beneden is hij op
origineele wijze onderbroken door het sierlijk motief van het patrijshondje,
ineengekromd slapend aan de voeten van St-Lucas, en waarvan het hoofd, de
voorpooten en de staart uitsteken op de omlijsting.
Het kleine St-Lucas-tapijt munt uit door de bekoorlijkheid der teekening en de
fijnheid van het weefsel (zeven of acht kettingdraden per centimeter): het is jammer
genoeg zeer verkleurd: alleen de rozen van den boord maken felle vlekken op het
verbleekte geheel.
Het stuk gereproduceerd als fig. IV, geweven uit wol en zijde (zeven kettingdraden
per centimeter), en metende 2.78 m. hoog op 2.08 m. breed, stelt drie episoden voor
uit de Geschiedenis van David en Bathseba: op den achtergrond links, koning David
die van op zijn balkon Bathseba ontwaart; rechts het beleg van Rabbath waar Urias
den dood moet vinden; op het voorplan David die de voor hem knielende Bathseba
ontvangt.
De boord vertoont in de hoeken de allegorische figuren der vier Elementen, en in
het midden van iederen zijkant, een klein landschap in een kartel of tusschen
gevleugelde geniusfen; tusschen deze landschappen en de

(1) J. Destrée en P. van den Ven. Op. cit., pl. XXIV.
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Fig. III. - ST. LUCAS: Brusselsch tapijt; eerste derde der XVIe eeuw.
(Musea der Vijftigste Verjaring, Brussel).

Fig. IV. -EPIZODEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DAVID EN BATHSEBA: Brusselsch tapijt;
tweede helft der XVIe eeuw.
(Musea der Vijftigste Verjaring, Brussel).
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hoekfiguren ziet men vazen met bloemruikers en vruchten, soms opgesierd met kleine
viervoeters.
De stijl en de elementen van deze omlijsting met rijke, maar eenigszins verwarde
combinaties van vazen, landschappen en zinnebeelden, het algemeen decoratief
gedeelte, d.i.t.z. het belang van den boord ten opzichte van het middelgedeelte, de
antieke kleelderdracht der personnages, de gewassoorten op het voorplan, alsmede
het bruine, gele en groen-blauwe koloriet, rangschikken dit stuk in den Brusselschen
groep van de tweede helft der XVIe eeuw, reeds vertegenwoordigd in de Musea der
Vijftigste Verjaring. door het tapijt van Massinissa die van Scipio tevergeefs de
redding van Sophonisbe afsmeekt(1).
De onderste boord draagt links het Brusselsche merk.
Het groote tapijt geweven uit wol en zijde (zeven kettingdraden per centimeter),
hoog 3.75 m. op 5.30 m. breed, gereproduceerd als fig.V, draagt in den Inventaris
der nalatenschap Vermeersch den titel van Slag van Actium (?). Deze titel is onjuist;
inderdaad de slag van Actium was een zeeslag; hier ontwaart men weliswaar, op het
tweede plan rechts, een ten anker liggend schip, maar de geheele actie gebeurt op
vasten grond. Men moet in deze voorstelling en episode zien uit de Inneming van
Troje, onderwerp dat, van de XIVe eeuw af, dikwijls voorkomt in de tapijtweverij(2).
Op het voorplan, in 't midden ongeveer, ziet men een paar, een krijgsman en een
jonge rijkgekleede vrouw - Eneas en Creusea? - die onder treurnis schijnen gebukt
te gaan; naast hen, een jonge knaap - Ascagne (?) - die een bepluimden helm draagt;
achter hen omarmt een soldaat een vrouw die zich afwendt(3). Op het voorplan rechts
maakt een krijgsman zich gereed een soldaat met tulband aan zijn lans te spietsen.
Op den achtergrond, achter de legers die in botsing komen, ziet men een antieke
stad verlicht door de zon die schittert in den linker bovenhoek - Troje bij opgaande
zon? - en, tusschen de gebouwen van deze stad, ziet men ongeveer in 't midden van
de samenstelling, een soort kleinen ronden tempel waar vlammen en rookwolken
opstijgen.
Op het tweede plan, rechts, wordt de aandacht getrokken door het schip waarheen
zich een groep personnages begeeft, voorafgegaan door twee ba-

(1) J. Destrée en P. van den Ven. Op. cit., pl. XXX.
(2) Het is het 6e stuk uit een reeks voorstellende den Trojaanschen Oorlog, waarvan de vijf
andere paneelen toebehooren aan Mevr. Glasgow te Londen (inlichting welwillend verstrekt
door den hr. H.C. Marillier).
(3) Vgl. in de Vernieling van Troje, 3e paneel van den Trojaanschen Oorlog der vroegere
verzameling Ffoulke, de groepen voorstellende Andromache en Cassandra die gevankelijk
worden weggevoerd.
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Fig. V. -EPIZODEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN TROJE: Brusselsch tapijt; Manufactuur van
Corneel Mattens, begin der XVIIe eeuw.
(Musea der Vijftigste Verjaring, Brussel).
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zuinblazende ruiters; tusschen deze personnages herkent men het koppel en den
knaap van het voorplan. Andere personnages dragende verschillende voorwerpen:
vazen, beelden, koppen, enz., de eenen komend uit het midden van het gevecht, de
anderen uit den omtrek van den brandenden tempel, begeven zich eveneens naar het
schip waar zich reeds een groep met lansen gewapende soldaten bevindt. In de verte
ontwaart men talrijke andere schepen.
De boord vertoont een mengeling van versieringen lijkend op de omlijsting van
het voorgaand tapijt: acht allegorische figuren wisselen af met bloemvazen omgeven
van engeltjes en dieren; in het midden van iederen zijkant bevindt zich een landschap
waarin personnages jagen of wandelen.
De algemeene toon van dit tapijt is klaar: het goudgeel overheerscht. gebroken
door blauwe of groene vlekken en verwarmd, vooral in de drapeeringen, door rosse
tonen en eenige toetsen vinnig rood. Niettegenstaande het geheel zonder kracht en
zonder relief is, blijft het zeer aangenaam voor het oog.
Dit tapijt draagt het Brusselsch merk (onderste boord) en het monogram CM,
toegeschreven aan Corneel Mattens, Brusselschen tapijtwever die werkte op het einde
der XVIe en in het begin der XVIIe eeuw.
Men vindt hetzelfde monogram in de boorden van een mooie reeks van Scipio,
waarvan kolonel d'Astier(1) twee stukken publiceerde. We vinden het eveneens in een
andere reeks van Scipio(2), minder rijk, met boorden die lijken op die van ons tapijt.
Het indrukwekkende tafeltapijt, gereproduceerd als fig. VI, geweven uit wol en zijde,
en metende 2.60 m. op 3.38 m. is versierd in 't midden met de wapens van Ernest,
hertog van Brunswijk-Luneburg, met het jaartal 1610. Die wapenschilden zijn vervat
in een krans van bladeren en gestyliseerde bloemen; rondom ontplooien zich
symetrische looftakken; de boord bestaat uit bloemen en vruchten op dezelfde wijze
behandeld.
De wijze waarop het wapenschild is voorgesteld, alsmede de vorm der bloemen,
herinneren een tapijt in het museum van Breslau, van 1570 ongeveer, met de wapens
van den markgraaf Georges II van Briez en Liegnitz en van zijne vrouw Barbara van
Brandenburg. Volgens H. Schmitz, die er een reproductie van geeft(3), is dit heraldische
stuk een merkwaardig specimen van de werken tijdens de Late Renaissance uitgevoerd
door Vlaamsche tapijtwevers naar Neder-Duitschland uitgeweken.

(1) C1 d'Astier. La Belle Tapisserie et les Tentures de Scipion l'Africain. Paris 1907, blz. 154;
pl. XXXIII en XXXIV.
(2) Veiling Frederik Muller, 25-28 November 1913.
(3) H. Schmitz. Bildteppiche, Berlin 1921, pl. 80.
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Fig. VI. - TAPIJT MET HET WAPENSCHILD VAN ERNEST, HERTOG VAN
BRUNSWIJK-LUNEBURG: Luneburgsch (?) werkhuis, 1610.
(Musea der Vijftigste Verjaring, Brussel).
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Fig. VII. - LANDSCHAP MET PORTIEK: Oudenaardsch (?) tapijt; eerste helft der XVIIe eeuw.
(Musea der Vijftigste Verjaring, Brussel).
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Men weet niets omtrent deze tapijtmakers, meestal gevestigd in Westfalen, in
Neder-Saksen en in Mecklenburg, en evenmin omtrent hun Duitsche leerlingen.
Alleen latere opzoekingen zullen bijzonderheden brengen omtrent de tapissiers die
werkten te Luneburg, Hildesheim en Paderborn. Maar vermits het vastgesteld werd
dat werkhuizen hebben bestaan te Luneburg zelf, achten wij het niet gewaagd van
nu af het Vermeerschtapijt aan een van deze weverijen toe te schrijven, en er vast
een Duitsch werk in te zien. Inderdaad, indien dit stuk vergelijkingspunten biedt met
dit van Georges II van Brieg, is het meer dan dit laatste verwijderd van de Vlaamsche
modellen; - het is overigens veertig jaar jonger -; het vertoont dezelfde decoratieve
schikking, maar in het Vermeersch-tapijt zijn de looftakken droger, minder malsch:
de lijn der stengels, de omtrekken der bloemgedeelten doen denken aan gravuur:
daarenboven stelt men in dit tapijt het gebruik vast van kleine geometrische boorden,
van kleine hartvormige blaadjes in plaats van de groote uitgesneden gebladerten en,
vooral, een zeer Duitsche hardheid van koloriet: de groene achtergrond, waarop de
rose, blauwe, gele en bruine bloemen en sieraden afsteken, is te dien opzichte vooral
karakteristiek.
Het zeer fijne weefsel (negen kettingdraden per centimeter) is zeer regelmatig en
zeer zorgvuldig.
De afdeeling der landschappen met portieken is in de erfgift Vermeersch
vertegenwoordigd door twee exemplaren. Het voornaamste van deze twee stukken,
geweven uit wol en zijde(1) en metende 3.27 m. hoog op 4.45 m. breed, is
gereproduceerd als fig. VII.
Het middenmotief, d.i.t.z. het portiek, met vazen tusschen de kolommen en een
landschapachtergrond, herinnert op treffende wijze een Brusselsch tapijt, van de
eerste helft der XVIIe eeuw, met de wapens van den kardinaal de Richelieu, en eertijds
deelmakend van de verzameling Raoul Heilbronner(2). Het vertoont niet alleen dezelfde
decoratieve schikking, maar de motieven zijn tot in de kleinste bijzonderheden gelijk:
zelfde gebeeldhouwde kolommen met aan het onderste gedeelte, in looftakkende
uitloopende en in scheede zittende figuren, zelfde corinthische kapteelen, zelfde
onderplint waar engeltjes, die een met linten en met masker versierd kartel ophouden,
afwisselen met antieke personnages vervat in ruiten, zelfde guirlanden ook, gerold
in en opgehouden door linten, met zelfde afhangende

(1) Het kleinste, 3.20 m. hoog op 3.22 m. breed, vertoont hetzelfde decor, maar met slechts vier
kolommen en éene vaas.
(2) H. Göbel. Wandteppiche. I. Teil (Die Niederlände), pl. 168.
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trossen bloemen en vruchten op de kolommen, zelfde soorten vazen geplaatst op de
geruite vakken.

Fig. VIII. - CALVARIE: Vlaamsch tapijt, begin der XVIIIe eeuw.
(Musea der Vijftigste Verjaring, Brussel).

De omlijsting verschilt. In het Heilbronner-tapijt zitten de wapenschilden in het
midden van het architraaf; in de Vermeersch-tapijten is de bovenhand gevormd uit
een klein landschap in een sierlijst, tusschen twee zware guirlanden van fruit en
groenten, en dit motief is op den benedenrand herhaald.
Wat betreft de twee banden, voorstellende ieder een landschap met dieren, welke
rechts en links het Heilbronner-tapijt omlijsten, deze zijn hier vervangen door twee
dikke gedraaide kolommen - veelvuldig voorkomend decor in de Vlaamsche tapijten
van de eerste helft der XVIIe eeuw - versierd met beeldhouwwerk, gedraaide groeven
en acanthusloof.
In alle opzichten overtreft het Heilbronner-tapijt verre de Vermeerschtapijten; zijn
decor is oneindig lichter; de kolommen zijn slanker, terwijl zij,
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in onze tapijten, niet alleen korter zijn, maar als 't ware ingedrukt worden onder den
last der opgestapelde vruchten; zijn decor is eveneens luchtiger, wijl de afstand
tusschen de boeketten en de guirlanden grooter is; de bijzonderheden zijn er fijner,
terwijl zij in de Vermeersch-tapijten aangedikt zijn; zekere motieven in. den
landschapachtergrond, gebouwen of kleine personnages te paard, zijn zelfs in onze
tapijten weggelaten. Tenslotte is het weefsel van deze laatste zeer grof: men telt vier
tot vijf kettingdraden per centimeter.
Uit dit alles mag men besluiten dat onze twee portieklandschappen een interessant
voorbeeld zijn van nabootsingen uit denzelfden tijd, maar verzwaard en
vereenvoudigd, vervaardigd waarschijnlijk in een Oudenaardsche weverij, naar een
zeer sierlijk motief geschapen in een Brusselsch werkhuis in de eerste helft der XVIIe
eeuw.
Het koloriet is klaarder, frisscher, dan dit gewoonlijk bij de Oudenaarsche
landschappen het geval is: de doorloopende onderplint, het architraaf en de
omlijstingen der kartels met landschappen zijn vinnig blauw, de kolommen en
bas-reliefs in twee gele tinten; al het overige decor, vruchten, bloemen en groenten,
is behandeld in een zelfde gamma van gelen en groenen.
De twee kleine volgende stukken, zoo verschillend van techniek en karakter, zijn
van het begin der XVIIIe eeuw.
Het eene, de Calvarie (fig. VIII) is een bleek-kleurig Vlaamsch tapijt: opvallend
zijn de blauwe mantel van de Maagd, het met rood opgehoogde gewaad van St-Jan,
en een beetje blauw en rood in het kleed van Magdalena; de rest blijft eentonig in
verzwakte kleuren van bleekbruin en blauw; de boord is een nabootsing van een
gesneden houten lijst.
Het weefsel is van wol en zijde; men vindt sporen van metaaldraad in de kleederen
van Magdalena en van St-Jan en in het perizonium van Christus.
De afmetingen zijn 0.88 m. hoogte op 0.69 m. breedte; men telt zeven kettingdraden
per centimeter.
Het andere stuk, fraai werkje van Brusselschen oorsprong, geweven uit wol en
zijde, en metende 0.93 m. hoog op 0.65 m. breed, heeft waarschijnlijk als scherm
dienst gedaan. In een middelste medaillon, met Louis XIV-omlijsting, is vervat een
tooneeltje in den trant van Teniers: dit onderwerp kan o.a. worden vergeleken met
zekere kleine groepen van een reeks Teniersvoorstellingen in de Weensche
verzamelingen en geweven in de werkhuizen van van der Borght tijdens de XVIIe
eeuw.
Dit centraal medaillon, levendig en frisch gekleurd, steekt af op een
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koningsblauwen achtergrond; rondom bevinden zich vier boeketten van veelkleurige
vruchten en bladeren.
Het weefsel is zeer fijn: negen kettingdraden per centimeter
In tijdsorde wordt de reeks der Vermeersch-tapijten gesloten door een stuk van
Aubusson getiteld De Vogelkooi. Het is een van die chineezerijen, welke in de XVIIIe
eeuw zoozeer in de mode waren; een Chinees, op den grond gezeten op het voorplan,
opent een vogelkooi waaruit vreemdsoortige vogels ontsnappen; een rechtstaande
jonge vrouw bekijkt nieuwsgierig een vogel dien zij in de rechterhand houdt; zij
heeft twee kinderen bij zich; de eene, zeer klein, vastgehouden door een lint dat om
den pols der moeder is gebonden, reikt de handen naar voor als om een van de vogels
te grijpen; het andere speelt met een molentje. Het koloriet is zeer frisch; vooral teere
tinten: een roze kleed, een bleekbruin overkleed, lichtblauwe linten, gebladerte met
vinnig blauw opgehoogd.
De boord is een nabootsing van een houten, gesneden en beschilderde lijst.
Denzelfden boord vindt men terug rond talrijke panneelen van Aubusson,
voortskomende van verschillende exemplaren van hetgeen men noemt het Chineesche
Behang. Vermelden we als panneelen met zulken boord, de Tuinarbeid en de Thee
geveild in het Hôtel Drouot op 26 Mei 1913 en op 5 Maart 1914 en gepubliceerd
door den heer Louis Lecrocq(1), alsmede de Thee en de Chineesche Herderin met een
kudde schapen uit de verzameling Braquenié en uitgegeven door den heer
Dumorthier(2).
Het exemplaar van de Thee gepubliceerd door den heer Lacrocq, draagt het
handteeken DAVBVSON PICON (Manufacture Royale d'Aubusson-Picon).
De heer Marquet de Vasselot(3) heeft bewezen dat de onderwerpen van het
Chineesche Behang geenszins voortkomen van de composities van Leprince, zooals
men verkeerdelijk gedacht heeft, maar dat zij, ofschoon onrechtstreeks, geïnspireerd
zijn door samenstellingen van Boucher: de negen kleine schilderijen van dezen
meester in het Museum van Besançon bewijzen het. De composities van Boucher,
bestemd voor de tapijtwevers van Beauvais, zijn soms gedeeltelijk gecopiëerd, soms
vereenvoudigd en steeds min of meer vervormd geworden door de kartonteekenaars
van Aubusson, dit met het doel een minder dure fabricatie te bekomen.

(1) Louis Lacrocq. Chronique des tapisseries anciennes d'Aubusson et de Felletin (Extrait du
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin); Limoges 1916, pl. III Le
Jardinage. Id. 1920, pl. II: Le Thé).
(2) Ernest Dumorthier. La Fabrique de tapisseries d'Aubusson (Renaissance de l'Art Français
et des Industries de luxe, septembre 1923, blz. 506 en 507).
(3) J.-J. Marquet de Vasselot, Catalogue de la Collection Martin Le Roy. Paris 1908. T. IV (Les
Tapisseries), blz. 86. Vgl. L. Lacrocq. Chronique, 1920, blz. 15.
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Er is dus, wat betreft ons tapijt, geen reden om de oude aanduiding(1) ‘naar Leprince’
te behouden.
Anderzijds dragen de gekende onderteekende Aubusson-tapijten met Chineesche
onderwerpen, het opschrift ‘M.R. d'Aubusson Picon’, d.i.t.z. dat zij oorkomstig zijn
uit het werkhuis van een zekeren Pierre Picon de Loubard, die zich in deze
chineezerijen een specialiteit schijnt te hebben gemaakt. Volgens Pérathon(2)
aangehaald door Marquet de Vasselot, is deze Pierre Picon, lid eener welgekende
dynastie van tapijtwevers te Lissabon, vermeld in documenten van 1750, 1760, 1778,
1786, 1789 en wordt hij heer van Loubard betiteld; hij stichtte met Pierre Grellet du
Montant een inrichting voor het tweernen, plooien en verwen van zijde, welke bij
privilege den titel van koninklijke manufactuur kreeg, en hij was tijdens de tweede
helft der XVIIIe eeuw een der voornaamste fabricanten van Aubusson.
Daar de ‘chineezerij’ van de erfgift Vermeersch, zooals wij het hooger zegden,
denzelfden boord vertoont als dien van de Thee afkomstig van het atelier Pierre
Picon, is het zeer waarschijnlijk dat zij eveneens uit deze beroemde manufactuur
komt. Het weefsel, met dezelfde karakteristieke onregelmatigheden van de producten
van Aubusson, is van wol en zijde; men telt vijf of zes kettingdraden per centimeter;
de afmetingen zijn 3 m. hoog op 3.25 m. breed.
Behalve de stukken die wij hierboven beschreven hebben, bevat de erfgift Vermeersch
nog twee gelijkaardige kussens, geweven uit wol en zijde, ieder versierd met een
bloemboeket in een vaas.
Het motief van de bloemenvaas is zeker niet zeldzaam in de Brusselsche tapijten
der XVIe eeuw, maar doorgaans komt het minder gestylizeerd, minder geregularizeerd
voor, dan op deze kussens waar men, rond een middenbloem, uitstralende bloemen
met vier of vijf bloembladen ziet, tijloozen, lischbloemen, tulpen, enz.
Dit regelmatig boeket - waarvan de omlijsting schijnt te wijzen op het uiterste
einde der XVIe eeuw - biedt een eigenaardige overeenkomst met het boeket in den
boord(3) van een tapijt voorstellende het Offer van Abraham in de verzameling
Rosenbaum te Frankfort; dit tapijt, dagteekenend van ongeveer 1580, zou een
voorbeeld zijn van die behangsels uit

(1) Inventaris van de nalatenschap Vermeersch, en J. Destrée: Guide sommaire du visiteur; blz.
18 en 39.
(2) C. Pérathon. Notice sur les Manufactures des Tapisseries d'Aubusson, Felletin et Bellegarde,
Limoges, 1862; blz. 121. Van denzelfden schrijver: Essai de Catalogue Descriptif des
anciennes tapisseries d'Aubusson et de Felletin, Limoges, 1894; blz. 87.
(3) H. Schmitz. Op. cit. fig. 84.
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Neder-Saksen, uitgevoerd door uitgeweken Vlaamsche tapijtwevers of onder hunnen
invloed.
Het koloriet der Vermeersch-kussens is zeer schel, bijna schreeuwerig aan de
keerzijde, waar het wonderwel bewaard bleef; het bestaat uit rooden die overgaan
in oranje of roze, gelen van tweeërlei toon, groenen en blauwen eveneens van
tweeërlei toon; al deze schitterende tinten op een donkerbruinen grond.
De twee kussens hebben dezelfde afmetingen: 0.48 m. op 0.45 m.; het weefsel is
fijn: zeven of acht kettingdraden per centimeter.
Zooals men heeft kunnen zien door voorgaande beschrijvingen, verschillen de tapijien
van het legaat Vermeersch niet alleen van tijdstip, maar ook van oorsprong en van
waarde. Over 't algemeen ligt hun belang juist in die verscheidenheid en in de talrijke
vraagstukken van identificeering die bij de studie van eenigen hunner kunnen worden
opgeworpen. Ten opzichte van onze musea, wordt dit belang nog vergroot door het
feit dat zij in onze verzameling textielen, verschillende typen van tapijten brachten
welke er nog niet vertegenwoordigd waren.
MARTHE CRICK-KUNTZIGER
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Inleiding III
Mej. R. Wichers Wierdsma
I
WIJ kunnen (het blijkt!) niet allen eenvoudig, rechtstreeksch, natuurlijk zijn;
sommigen is het ongewone, het bizarre, of het excessieve even vertrouwd als anderen
het eenvoudige. Maar het bizarre is niet altijd het blijvend-bizondere; dubbel-waaksch
moeten wij zijn tegenover hem, die van zelve? de den meesten zeer ongewone wegen
bewandelt. Dubbel waaksch: want zóó het bizarre niet een sterken geestelijken drang
vertoont, is het een tijdelijk spel, en ligt snel, de lezer vergunne mij het koele woord,
op apegapen. Er moet ook in het bizarre het ruischen hoorbaar zijn zij het niet van
bloed dan toch van den geest! Ik moet misschien nog eenigen uitleg geven wat hier
bedoeld wordt met het bizarre. Het is niet de kunst-uiting, die op een oogenblik
nieuw, tijdelijk maar ongewoon lijkt, neen - het is die kunstuiting, die steeds dat
ongewone als element blijft behouden, zooals het werk van Karel de Nerée tot
Babberich dat behield! Onmenschelijk zal dat werkelijk bizarre echter nooit kunnen
worden, want dan was het onverstaanbaar voor ons, met andere woorden nutteloos
(een zanger zou zóo zijn, die hooger toon zong dan wij konden hooren!). Het bizarre
is dus ongewoonmenschelijk, niet on-menschelijk. Dat beteekent in de schilderkunst
of in de teekenkunst of in de graphische kunsten dus, dat b.v. de vlakverdeeling
zoodanig moet zijn, dat er een evenwicht ontstaat, want anders werd het tijdelijke
door den kunstenaar niet overwonnen, en de menschelijke eeuwigheid niet verworven.
Algemeene schilderkunstige noodzakelijkheên blijven dus gelden, al wordt veel
ander natuurlijks bewust geweld aangedaan. Het spreekt daardoor van zelf, dat in
het bizarre het intellectueele element een voornaam deel der uiting zal zijn. Het
gevoel toch is, in de kunst, de wekker en aanzetter tot de algemeene menschelijkheden;
het gevoel leeft door, bestaat in die algemeene menschelijkheden; het is de groote
eenvoud van het leven, het is de daad en tegendaad der Instincten; het is even
ingrijpend
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als aangrijpend; even uitbundig en woest als teeder en wijd; 't gevoel is even
eenvoudig, monotoon zou ik met eerbied willen schrijven, als diep en onverwoestbaar.
Het intellect, dat met vast-geworden waarheden omgaat kan deze verwringen, tot
stervens toe verijlen, tot brute zwaarte toe vergroven of verdichten. Het kan ze van
't leven afbreken, en bitterlijk versieren met kille, doode kralen... Het bizarre is een
spel, niet overeenkomstig de natuur, al is 't overeenkomstig een persoon, het is een
geestelijk spel, een voornemen en onwil, in plaats van een meegaan en een willigheid.
Het kan een langzame koppigheid zijn, een ontoeschielelijkheid door theorieën, een
koppig voornemen, dat berust op een eigenaardigen dwang van den geest, die van
wensch tot wil kan worden.
Ge zoudt de ongewone houtsneden en drogenaalden van Mejuffrouw Wichers
Wierdsma gedeeltelijk kunnen zien als voortbrengselen van een ongewone
stijfhoofdigheid om alles in het platte vlak te willen houden, en ge zoudt niet onjuist
kunnen constateeren, dat zij dit met Duitschen ernst en Duitsche onophoudelijkheid
heeft toegepast. Maar was haar werk niets anders, dan zou ik aarzelen het te bespreken,
en het zou misschien terzijde gelegd kunnen worden bij de vele kunstcadavers, die,
jammer genoeg, niet allen op de juiste plaats worden gedeponeerd. Maar er is in deze
wilsuitingen, die haar werk zijn, gelukkig nog iets anders. Het is een phantaisie, wie
het niet aan deftigheid van zwart-en-wit ontbreekt. En deze phantasie geeft haar
verwringingen ('t geestelijk-gewilde) haar voorstellingen van dieren, die als machines
zijn (in hun geledingen voelt ge 't machinale) een onstuimigheid in de compositie,
zooals ge die eveneens ziet in haar Motorrijder, die, de baarlijke dood, langs den
weg schiet als een bruut fel monster. In haar paalhoofden, te Domburg gezien, evenals
in de zeer vlak-gehouden litho de Zonnebloemen heeft het zwart een stille
geschakeerde sterkte, die een der bekoringen daarvan is, evenals bij deze
zonnebloemen dat de zware teekening van den stengel blijft. En deze phantaisie
maakt door haar kracht (ge voelt dààr het bloed door) ook de paarden, die zij teekende,
te waardeeren. Ze zijn minder buitensporig dan de groote houtsnede met de
visschenoogen, waar het geheel lijkt op een vreemde volle sterrennacht met meteoren
en krinkels en blaasjes opstijgend water tegelijk, maar ze zijn toch vreemd, door
d'overdreven zwaarte van de pooten, met hun licht op den romp als van een berstende
bom, en met den wreeden adem uit hun neus.
Er is nog iets merkwaardigs in al dit werk. Het is noch mannelijk noch vrouwelijk
- het is als van een derde geslacht, dat beide zou hebben vereend tot een nieuw doel,
en dat zich het beste orienteerde in Vlak-land, waar alles vlak maar niet arm was,
waar een dier een machien leek, en waar ongewone gebeurtenissen zich voltrokken
als een visch zijn oogen liet star-
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R. WICHERS WIERDSMA: Motorrijder (drogenaald).
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R. WICHERS WIERDSMA: Paalhoofden (drogenaald).
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R. WICHERS WIERDSMA: Zeeuwsch Paard (drogenaald).

ren tusschen wateren en meteorenspel, en waar paalhoofden rijker zijn in hun zwarten
dan met pronk gesierde kamers.
De vraag is te stellen: zal zulk werk zoo blijven als het was - of zullen de
noodzakelijkheden van normaler schilder- en teekenkunst het veranderen tot dieper
natuurlijkheid; zal het bizarre verliezen aan kracht; zal wat de geest zich voorneemt
(soms alsof hij het bloed zelf is) werkelijk meer dwang en drang van het bloed
worden?
Ge zoudt willen zeggen, dat in den laatsten tijd de natuurlijkheid van het bloed iets
krachtiger wordt, en het voornemen of de dwang iets zóó en zóó te willen beleven,
minder sterk, maar wie, die zelf natuurlijk is, weet dat gansch-en-al van dit derde
geslacht, dat geen eindpunt is in welke richting ook, maar niets dan een overgang,
een tusschenphase, een wezen op weg naar een der definitieve natuurlijkheden: bloed
boven geest of geest die bloed weer werd!
September, 1925.
PLASSCHAERT.
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Een schilderij van Pieter Coeck van Aelst
IN zijn grondige studie over Barend van Orley(1) bespreekt Friedländer de bedrijvigheid
van dezen meester voor de Brusselsche tapijtweverij en veronderstelt dat men
voorzichtig moet zijn bij de toeschrijving, daar Felibien spreekt van een zekeren
Tons die aan de ‘Jachten’ zou meegewerkt hebben en buitendien terzelfdertijd gewaagt
van het leerlingschap van Pieter Coeck van Aelst.
Friedlander heeft intusschen het werk van Pieter Coeck zelf behandeld en twee
schilderijen van den meester aangeduid: het Avondmaal van 1527 dat in talrijke
exemplaren en replieken bewaard is gebleven en het Afscheid van Christus aan Maria
te Glasgow(2). Beide schilderijen vertoonen den maniëristenstijl van den overgang
tusschen het eerste en het tweede vierde der eeuw, zooals die zich ook vertoont in
de jeugdwerken van van Orley en zijn volgelingen, zooals Jan Coninxloo, Pieter
Coeck's zwager door zijn eerste huwelijk. Uit den tijd zijner latere werkzaamheid
heeft Friedländer geen andere schilderijen van den kunstenaar aangeduid.
Het Kunsthistorisch Museum te Weenen bewaart een schilderij dat doorgaat als
een werk van een onbekend leerling van van Orley en als zoodanig ook door Baldass
uitgegeven werd(3). Het stelt voor de rust tijdens de vlucht naar Egypte, met het dorp
Etterbeek bij Brussel als landschap op den achtergrond, zooals het oude inventaris
van den Aartshertog Leopold Wilhelm vermeldt. De Heilige Familie heeft zich op
haar reis ter ruste neergezet op een hoogte voor het dorp, door een boom bekroond.
Tegen het zwartbruin der aarde en het olijfbruin van het gras staan de sterke kleuren
der groep: de Madona in donker groenblauw, het onderlijf met een lichtblauwen
mantel omhuld; Jozef in ultramarijn met karmijnrooden mantel (in de lichtpartijen
zijn de mantels bijna wit uitgewasschen). De tint der

(1) Jahrbuch der preuss. Kunstsamml. 29-30
(2) Jahrbuch der preuss. Kunstsamml. 38
(3) Jahrbuch der Kunsthist. Samml. 34, blz. 140.
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PIETER COECK VAN AELST: De Rust op de Vlucht naar Egypte.
(Kunsthistorisch Museum, Weenen).
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Madonna en van het kind is bleekrose met blauwige schaduwen, die van Jozef
bruinachtig. Het landschap is in wazige tonen gehouden. Langsheen den licht
grauwbruinen weg bevindt zich een rij rose trapgevelhuizen. Olijfkleurige weiden
en boomen omsluiten de lichtblauwe spiegelvlakte van vijvers. Het lichtblauw van
het water vervloeit in de verte in den toon van het landschap, waarover zich de hemel
spant in nog bleeker blauw, door geelachtig rose wolken doortrokken. De boom in
het midden zet met een donker bruingroen den toon van de helling in de lichte streek
voort.

PIETER COECK VAN AELST: Paulus predikt voor de vrouwen van Philippi (wandtapijt).
(Weenen).

Het landschap is niet heelemaal de vinding van den schilder. Het ont-
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stond naar het voorbeeld van een der teekeningen van van Orley voor de jachttapijten
in het Louvre. De leerling heeft het hier voor zijn eigen werk aangewend. Dat deze
leerling Pieter Coeck van Aalst is, laat zich op grond van stijlkritische vergelijking
vaststellen.

PIETER COECK VAN AELST: Paulus vòor Agrippa, (wandtapijt). (Weenen).

De beide bekende schilderijen van Pieter Coeck geven ons geene of slechts zeer
geringe vergelijkingspunten, die alleen door den stijloorsprong van van Orley bepaald
worden. We moeten ons houden aan de latere werken van den kunstenaar, welke al
onder den invloed staan der laatste rafaëleske phase in van Orley's kunst: nl. de
wandtapijten. En daar vinden we overeenkomsten, die buiten de perken vallen van
de algemeene overeenkomsten van den van Orley-stijl.
Wij beginnen met de reeks uit de geschiedenis van Paulus(1). Paulus

(1) Reproductie in band 2 van het Jahrbuch der Kunsthist. Saraml. en bij Baldass Die Wiener
Gobelinsammlung.
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predikt voor de vrouwen van Philippi: De uitgestrekte rechterhand van den jongeling
links (die in het karton de linkerhand was) komt volkomen overeen met de linkerhand
van Jozef. De lichaamshouding van den kleinen jongen rechts is dezelfde als die van
het Christuskind.
Paulus voor Agrippa: De voor Pieter Coeck zoo karakteristieke houding van de
hand met uitgespreide vingers, waarbij de derde en de vierde vinger aan elkaar
gesloten zijn, komt hier op vele plaatsen voor (namelijk op het geteekende ontwerp
in de Albertina).
De H. Paulus wordt onthoofd: Men vergelijke den met wilden wingerd omrankten,
knoestigen boomstam links met dien van het schilderij.
Ook in de volgende serie der Doodzonden(1) zijn er overeenkomsten. Men vergelijke
het profiel der Madonna met dat van de vrouwen aan den linkerkant van den wagen
op Hoogmoed en Luiheid.
Het Weensche schilderij vertoont echter de meeste overeenkomsten met de rijpste
der tapijtreeksen welke Pieter Coeck's lateren stijl op de zuiverste wijze belichaamt;
nl. met de Josua-reeks(2). Het romantische maniërisme komt hierin het sterkst op den
voorgrond. De lichamen worden lang uitgerokken of sterk samengedrukt, zoodat ze
er misvormd uitzien.
In het Oversteken van den Jordaan en in de Afvaardiging der Gibeoniten zitten
de hoofden soms zonder hals tusschen de schouders. Hetzelfde is het geval hij Jozef
met zijn eng samengedraaid lichaam, wiens met breede mantelplooien omhangen
bovenlijf bijzonder goed te vergelijken is met de figuren van de afgezanten der
Gibeoniten. De ruimteverdeeling van het schilderij, door een afgezonderden, op een
hoogte staanden boom, (deze samenstelling stamt van van Orley), komt bijna op alle
stukken voor en wel, bijzonder opvallend, op de schilderijen met figurengroepen als
basis, waarin de breed neerzittende vrouwengestalte (zooals er ook eene voorkomt
op blad 2 der Turkenhoutsneden, links) een bijzondere rol vervult (zooals op de Val
van Jericho, de Straf van Acham, de Terechtstelling der vijandige Koningen). Het
kapsel der Madonna met gekruiste vlechten komt voor bij de vrouwengestalten aan
den rechterrand van den Doortocht en van den Laatsten Landdag.
Het vergelijken van details kan overal voortgezet worden. Van meer belang dan
deze bijzonderheden is de onverbroken stijlovereenstemming in het algemeen uitzicht
van het schilderij met de compositie van de Josuareeks, voor zoover een idyllisch
landschap kan vergeleken worden met een dramatisch verhaal. Stamt ook het
landschap gedeeltelijk van van Orley af, toch

(1) Reproductie bij Baldass.
(2) Reproductie in Jahrb. Bd. 3 en bij Baldass.
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is zijn rol in het schilderij een gansch nieuwe. Het heeft de bovenhand verkregen,
het diepe uitzicht op het vijverlandschap breidt zich uit met een vrijheid en in een
diepte welke als 't ware Bruegel doen voorvoelen. En we hebben alle reden om aan
te nemen dat de groote kunstenaar ook op dit gebied van zijn meester vele
aanwijzingen ontving.
OTTO BENESCH.
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Een borstbeeld van Godecharle ‘la belle Angélique’
IN de galerij van beeldhouwwerk, in het Museum te Brussel, bevindt zich een
vrouwenborstbeeld (nr. 182), geteekend Godecharle, waaruit al de schitterende
eigenschappen van den kunstenaar spreken.
Aangaande het voorgestelde model, bezitten wij slechts een onzekere aanwijzing
verschaft door Léon Gauchez in 1889: ‘C'est la grand'mère de notre compatrio'e
Gustave Vaez, pseudonyme littéraire de G. van Nieuwenhuyzen (1812-1862) auteur
de livrets d'opéra, notamment Don Pasquale, opérabouffe de Donizetti’ (Archief van
het Museum).
We waren een oogenblik geneigd dezelfde vrouw te herkennen, in een voortreffelijk
beeld van gebakken aarde, in de verzameling van Pierre Descamps, in het kasteel
van Grimonster (Luik). Ik ben zoo gelukkig hier een onbekend werk te publiceeren
van onzen grooien beeldhouwer ‘également digne du ciseau de Houdon et de Pajou’,
maar ik acht het geraadzaam, ondanks sommige overeenstemmingen, het voorloopig
niet uitdrukkelijk met dit van het Museum te vergelijken(1). Een eigenaardige
familieoverlevering gaat ons toelaten bijna zeker het borstbeeld van den hr. Descamps
te identificeren.
De vroegere bezitter hield dit beeld van gebakken aarde van zijn grootvader langs
moeders zijde, den Brusselschen schilder Ange François, geboren in 1800, eigen
zoon van Pierre-Joseph-Célestin François (1759-1851) evenals hijzelf vergeten in
de reserven van onze musea! François, leerling van Lens, en een van de meesters
van Navez, was de vriend van den beeldhouwer Godecharle - die hem het borstbeeld
ten geschenke gaf - en ook van de beroemde tooneelspeelster Angélique d'Hannetaire.
De belle Angélique was de meter van zijn zoon Ange François en het

(1) Een borstbeeld van Godecharle, zeer overeenstemmend, boort toe aan den hr. Philippson, in
het kasteel van Seneffe.
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GODECHARLE: Borstbeeld van Mej. Angélique d'Hannetaire.
(Verz. P. Descamps, Brussel).
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is als herinnering aan haar dat de voornamen Ange en Angéline werden overgeleverd
tot het hedendaagsche geslacht. Ziedaar zeker een zeer sterk vermoeden ten voordeele
van de identiteit van het model. We meenen dus hier de dochter te herkennen van
den beroemden tooneelspeler Servandonid-d'Hannetaire ‘ancien directeur des
spectacles de la Cour de Bruxelles et pensionnaire de S.A.R. le prince Charles de
Lorraine’.
Elders heeft men het avontuurlijk leven verteld van Servandoni-d'Hannetaire(1),
schrijver van een zeer vermakelijk boek, Observations sur l'art du comédien et sur
d'autres objets concernant cette profession en général. De ‘drie Graciën’ scharen
zich rond deze quasi-legendarische illustratie van ons tooneel tijdens de XVIIIe eeuw:
zijn dochters, Eugénie(2), kamermeid, aan wie de galante prins de Ligne zijn Lettres
sur les spectacles(3) opdroeg, en Angélique, die de eerste verliefde rollen speelde ‘à
part entière’ volgens l'Etat des comédiens ordinaires de S.A.R.; Rosalide, verwante
en leerling van ‘baron de Haeren’, voltooit de drievuldigheid. Een vierde, Victoire,
dochter van Rosalide, vervangt weldra deze laatste: ‘Car Mlle Rosalide, ayant
extrêmement gagné de l'embonpoint, ne peut plus jouer, ainsi qu'elle en convient,
que les reines, les mères nobles et quelques forts premiers rôles.’ Maar ik verwijs u
naar het werk van Fred. Faber en naar de voortreffelijke studie van M. Arthur Cosyns!
Onthouden we dat de oude comediant
‘Possesseur d'un jardin payé du prix du crime’
er een beeld wilde oprichten van zijn beschermer Karel van Lorreinen; aan de hoeken
van het voetstuk moesten de muzen Melpomena, Thalia, Euterpe en Terpsichore
voorgesteld worden. ‘Que veut-on, leest men in een pamflet, substituer à ces quatre
divinités, compagnes inséparables de S.A.R.? Une Rosalide, nymphe poulinière qui
n'est assez chaste pour représenter une Muse, une Eugénie, une Victoire et une
Angélique, disposées par la nature et par leur état à ne jamais démentir les vertus de
la familie!’ Een epigram, toegeschreven aan den tooneelspeler Garrick, voegt er nog
bij:
Et votre place enfin, filles de la Luxure,
Est aux pieds de Priape et non pas d'Hannibal.

(1) Fred. Faber: Histoire du théâtre français en Belgique (tome 1878).
Arthur Cosyns: Le Château de Haeren, in de ‘Annales de la Société royale d'archéologie de
Bruxelles, 1913.
(2) Het portret van Eugénie werd gegraveerd door de la Rue, naar Legendre: La jeune Sultane.
(3) De verschillende rollen ontledend: ‘Je commencerai par les soubrettes, zegt hij, c'est celui
auquel je m'intéresse le plus’.
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Inderdaad ‘d'Hannetaire tenait chez lui une petite cour où se réunissaient tous les
adorateurs de ses filles; et il se servait du théâtre comme d'un piédestal, pour faire
valoir ces dernières au détriment des autres somédiens de la troupe’. Zekere
opmerkingen van de geslachtofferden zijn sappig: ‘... que les intrigues des filles de
M. d'Hannetaire ont causé pareils déagréments aux acteurs qu'elles ont disgrâciés;
de là sont venues les cabales, pour lesquels elles ont employees (sic) le crédit de leur
amants - tel entre autres, qui a fait tant de bruit pour la tragédie où Mlle Angélique
a joué le rôle d'Andromaque - étant bien assurées (comme elles s'en sont vantées
publiquement plusieurs fois) qu'au moyen de leurs protections, de leurs intrigues,
elles se tireroient toujours d'affaire...’ En verder: ‘Jamais M. d'Hannetaire ma voulu
permettre qu'on engageât une femme à talents pour jouer les jeunes premiers rôles,
dans la crainte de porter ombrage à sa fille Angélique’(1).

GODECHARLE: Vrouwenborstbeeld.
(Museum van Brussel).

Onze mooie zondares verwekte alzoo veel afgunst(2). De maarschalk prins de Ligne,
geraffineerd liefhebber van het tooneel en groot bewonderaar van het talent van
Angélique d'Hannetaire, ‘qui lui était même quel-

(1) Faber op. c.
(2) De burggraaf van Sandrouin zei: ‘Ge ziet dezen schitterend blanken engel; wel! ieder jaar
eet hij me voor 12000 gulden kolen!’. Inderdaad, hij gaf Angélique een aanzienlijke rente
op de mijnen van Anzin die hij in goeden staat gebracht had en wier voorspoed onmetelijk
werd (Anecdote uit de Biographie Nationale XII).
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que chose de plus’, spreekt over haar in zijn Lettre à Eugénie sur les spectacles
(1774). ‘Votre charmante soeur fait l'ornement du spectacle. Ses dons enchanteurs,
sa méthode à présent et son goût lui attirent la plus brillante réputation. Sa négligence
même a des grâces; et avec son air honnête et distingué, elle fait un grand tort à toutes
ces actrices qui jouent, chantent et mâchent tout, qui s'avancent avec la cadence du
grand opéra, qui font des bras partout - de Prins vreest geen technische termen! - et
qui ont l'air de ne chanter que pour le parterre... La douleur d'Angélique l'embellit
encore s'il est possible; et je l'aime autant désolée dans Louise, du Déserteur, que
très gaie el malicieuse sans indécence dans Colombine, du Tableau parlant’. Is zulk
een lof niet gansch doortrokken van den geest van het Oud Regiem?
Slaan we een dagblad op van den tijd naar aanleiding van La belle Arsène
‘opéra-féerie’ van Favart en Mousigny: ‘Le rôle d'Arsène, chanté et joué par Mlle
Angélique, avec toute la noblesse, les grâces et l'intelligence qu'exigent les sentiments
contrastés qu'elle éprouve, et rendus encore plus touchants par un organe aussi brillant
et aussi léger que sensible, a réuni tous les suffrages en faveur d'une actrice dont les
progrès, surtout depuis deux ans, semblaient même avant ce jour avoir rempli les
voeux des plus délicats connaisseurs’. Hoe vriendelijk waren toen de journalisten,
en hoe bloemig was de kritiek! De prins de Ligne, trouwe bezoeker van het kasteel
van Haeren, stond steeds op den eersten rang van deze ‘délicats connaisseurs’.
Na den bijval dien Angélique behaalde in Les Mariages Samnites van Grétry, gaf
de ‘Prince Charmant’ haar de gelegenheid om zich te doen gelden, door om
harentwille het libretto te schrijven van Céphalide ou les autres Mariages Samnites;
welk een bekoorlijk verouderde titel!
Het is het glanspunt van Angélique's loopbaan.
Aangaande de vertrouwelijkheid van Charles-Lamoral met de tooneelspeelster,
herinnert de hr. H. De Backer(1) dat op 17 Juli 1780, Leygeb, Duitsch secretaris van
den prins, schrijft aan den hr. Van den Broeck, eersten opzichter te Beloeil, dat
‘teruggekeerd van Amsterdam, Mejuffer Angélique het kasteel van Silly zal betrekken
en vraagt het in orde te brengen’.
Alzoo, van bijval tot bijval, waarin we haar niet zullen volgen, bereikt la belle
Angélique den leeftijd, die zelfs de meest gevierde tooneelspeelsters niet spaart. De
gunstelinge van den ‘Prince Charmant’ verdwijnt in het duister!
We lezen in L'Oracle van Brussel, op 27 Mei 1822, vijf-en veertig jaar

(1) Annuaire des bibliophiles, 1914, blz. 126.
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na Les autres Mariages Samnites: ‘Mlle Angélique Dennetaire vient de terminer sa
carrière à Paris. Fille du directeur du théâtre de Bruxelles sous le gouvernement
autrichien, cette actrice a fait longtemps les délices des habitans de cette capitale.
Dans ce temps Larive brillait ici, ainsi que Dazincourt; le premier avait épousé une
de ses soeurs (Eugénie), Mlle Angélique Dennetaire était connue par les grâces de
son esprit, sa bienfaisance et par ses longues liaisons avec le célèbre prince de Ligne,
mort à Vienne en 1814. Depuis longtemps fixée à Paris, sa maison était ouverte à
tous les Belges qui s'y présentaient; plus d'une fois, elle leur a rendu des services qui
honorent la bonté de son caractère. Aujourd'hui que l'on prodigue des notices
nécrologiques aussi pompeuses que ridicules aux êtres le plus insignifiants, nous
pensons qu'une fleur jetée sur la tombe de Mlle Angélique Dennetaire ne paraîtra
pas déplacée’.
En, terwijl wij deze bloem werpen, beschouwen we het bekoorlijke borstbeeld
waarin iets van den geest der XVIIIe eeuw blijft voortleven. In dit gelaat met zijn
wipneusje, meer pikant dan wel mooi, begroeten wij de Belgische mededingster van
Adrienne Lecouvreur en van Mlle Clairon.
PIERRE BAUTIER.
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Kunstberichten
van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Antwerpen
Koninklijk Kunstverbond.
- Een omzendbrief waaronder we de namen lezen van R. Baseleer, H. Daeye, J. de
Lange, J.F. Elslander, F. Franck, O. Jespers en E. van Mieghem, meldt dat dit Comité
der Tentoonstellingen een nieuwe poging gaat beproeven om in het Antwerpsche
Kunstverbond wat leven te brengen. We verheugen er ons hartelijk om, maar men
zal het ons niet euvel duiden als we sceptisch blijven. Het is inderdaad niet de eerste
maal dat in dit duffe milieu een aanval wordt gewaagd op de halsstarrige
vijandelijkheid van het reactionaire publiek. Wij die zelf aan een dergelijk offensief
hebben meegeholpen, weten beter dan wie ook wat het loon zal zijn van degenen die
zich - sommigen zelfs met een bewonderenswaardigen moed en zeldzame
zelfverloochening! - opofferen om de moderne kunstmanifestaties onder de oogen
te brengen van de zgn. kunstlievende gemeente... We willen echter geen
ongeluksprofeet zijn en wachten af met hoopvolle belangstelling.
De omzendbrief van het Comité zet als volgt het programma uiteen:
‘Volgens de gelukkige uitdrukking van André Salmon hebben de tegenwoordige
werken slechts reden van bestaan indien zij behooren tot hetgeen hij noemt ‘Levende
Kunst’.
Het is, meenen we, deze ‘Levende Kunst’ die wij aan het publiek moeten bekend
maken, doen begrijpen, doen bespreken - zonder om het even op welke wijze een
welkdanige strekking of leerstelling te willen opdringen of steunen. Een enkel
criterium zal ons richten in de keuze onzer tentoonstellingen: het naspeuren en het
manifesteeren van talent welke ook de manier zij waarop het zich uitdrukt. Dit
programma verwijdert ons van alle vooroordeel, maar laat ons niet toe terug te
schrikken voor nieuwe vormen welke sommigen overdreven mogen heeten maar
waarvan de waarde zich heden bevestigt, en welke wij zullen trachten te openbaren,
met eerbied tevens voor die welke de proef van den tijd hebben doorstaan.
Wij hopen dat aldus de tentoonstellingen van het Kunstverbond een beteekenis en
een belang zullen krijgen waarvan men rekening zal dienen te houden en waarvan
het eenige doel zal zijn dit van een eclectische daad van artistieke opvoeding en
propaganda.’
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Wat ons betreft we zullen de daden dezer heeren toetsen aan hunne beloften, met
al de sympathie waarop hun moed en hun durf mogen aanspraak maken, maar ook
met al de strengheid die past tegenover zulke beloften.
De eerste tentoonstelling, gewijd aan kinderportretten en -figuren, moest ons al
vast een voorsmaak zijn van wat het nieuwe comité ons in de toekomst voorbehoudt.
Ze was inderdaad eclectisch, maar daardoor wellicht zeer ongelijk van waarde. Geen
enkele aangename verrassing, maar daarentegen ettelijke desillusies. Van eenige
groote meesters kon men er met genoegen een paar van ouds bekende dingen
weerzien. Van Ensor vooreerst een prachtige akwarel, een Jongenskop (niet in den
catalogus vermeld),
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breed en sober van factuur, diep en innig van gevoel. Van Jacob Smits een paar
kinderportretten uit zijn vroegeren tijd, kranig en rijk. Van Rik Wouters een uiterst
delikaat geboetseerd kinderhoofdje, en een verrukkelijk grappig schilderijtje het Kind
met de fopspeen, beide werken trillend van leven. Van Walter Vaes een reeds tamelijk
oud kinderportretje, heerlijk frisch en zonnig gebleven, en waarin de zuivere
aandoening u dadelijk te pakken heeft. Ernest Wynants zond zijn Bobbes, dat, ook
niet van zijn jongste, steeds een van zijn beste werken blijven zal. Van Charles
Mertens had men, nog eens voor de zooveelste maal, het bekende portret van den
Jongen op het hobbelpaard te voorschijn gehaald. Maar men ziet het met vreugde
terug, om zijn onbetwistbare kwaliteiten van teekening, zorgvuldige karakterizeering
en koloriet.
Van Henri Ottmann had men hier een drietal zeer aardige pastels en akwarellen;
virtuozenwerk voorzeker, maar toch bekoorlijk door zijn distinctie. En van Jos. Albert
een uit zijn impressionistische periode dagteekenend schilderij de Jongen in de boot,
frisch en innemend.
De Japanner Foujita had men vertegenwoordigd door een kurieuze groep Meisjes,
een aardig voorbeeld van de diep-ingaande wijze waarop deze kunstenaar het leven
weet te treffen.
Boeiend bleef ook Daeye: zijn Neergehurkt kind is zeker een niet onaardig stukje,
synthetisch gebouwd, en steeds vol van het zuiver gevoel dat dezen schilder kenmerkt.
En daarmee was 't uit! Want van Paerels et Tytgat zagen we betere dingen. En wat
Gustaaf van de Woestijne bezielde om hier deze twee weeig-burgerlijke, poeslieve,
bonbon-zoete meisjesportretten te exposeeren, is ons een raadsel! Ze zullen niets
bijbrengen tot den roem van dezen prachtig begaafden artist, wel integendeel!
Er was verder nog werk van Baseleer, Delaunois, de Kat, Fontaine, F. Hodler, J.
Salomon, Leon Frédéric, Eug. van Mieghem. Om uiteenloopende redenen onthouden
wij ons hierbij van alle commentaar.
Wij wenschen alleen, bij het werk van M. Caron en Alice Frey te doen opmerken
dat wij gaarne al het belang doen uitkomen van verschijningen als Permeke en Gustaaf
de Smet, maar steeds hardnekkig een onderscheid wenschen te maken tusschen
oprechte ‘levende kunst’ en min of meer handige maar pierdoode pastiches.
Hetzelfde wat betreft de tweede tentoonstelling van het Antwerpsche Kunstverbond,
nl. die van het schilderwerk van Prosper de Troyer... Om zijn belofte gestand te
blijven zal het Comité der Tentoonstellingen wat omzichtiger moeten te werk gaan
bij het zoeken naar werkelijke talenten.
Van de daarop volgende tentoonstellingen wenschen wij alleen stil te blijven bij
die van Richard Baseleer. We hebben er met oneindig veel genoegen eenige oudere
werken van dezen schilder teruggezien, nl. die waarin hij met een uiterst fijn gevoel
de bijzondere poëzie van water en lucht, de sobere grootschheid van het land der
Beneden-Schelde heeft uitgedrukt.
A.D.

Parijs
Aquarellen van Frans Masereel in de galerie Joseph Billiet.
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- Masereel: een illustrator, een verbazend houtgraveur, een bittere satiricus, een
scheppend kunstenaar, we weten het. Maar een schilder? Wij hebben het lang
betwijfeld. Eenige juiste onopgesmukte, strenge portretten, zooals dit van den schilder
Le Fauconnier, dit van den dichter Jules Supervielle; eenige vrouwenportretten waarin
onze landgenoot trachtte teer en wulpsch te zijn; de heftige aquarellen, eenigszins
losgelaten, welke wij hier verleden seizoen zagen, - dit alles is niet van aard om ons
aan te zetten tot het wijzigen van het ongunstig oordeel dat wij over den kolorist
hadden geveld.
Heden mogen wij ons opnieuw de vraag stellen: Is Masereel een schilder? Hij wil
het in ieder geval zijn. Eergister te spaarzaam, gister te kwistig, schijnt hij ons heden
meester van zijn palet en zeker
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van zijn effect. In de laatste aquarellen vereenigd in de Galerie Joseph Billiet, geeft
hij met een gedisciplineerd lyrisme, met een onstuimigheid die niet tot stamelen
overslaat, impressies die geen ander vóor hem, meenen wij - dan wellicht alleen van
Dongen in zijn Zichten van Parijs - zoo volledig, zoo dynamisch kan men zeggen,
had weten weer te geven. Masereel is de schilder der groote kruispunten, der woelige
straten, waar straalbundels flitsen, waar de lichtreclames gloeien in een stormgeloei,
in een helsch lawaai, waar iedere wandelaar schijnt te loopen naar de misdaad, de
lage liefde, het onteerend genot. Masereel is de schilder van de nachtelijke grootstad.
Hij bezingt ze en geeselt ze tevens.
Wij noemden van Dongen: die is gevoelig aan het schilderachtig moment tusschen
zes en zeven in de rue de la Paix: diamanten dikker dan gaslantaarns, gelaten
opgevreten door de oogen, limousines, bontmantels... De Hollander glimlacht in zijn
baard, Masereel, hij, neemt alles tragisch op. Aan ieder van zijn evocaties geeft hij
een socialen en een plastischen zin. In het detail blijft hij tamelijk romantisch. Uit
zijn werk dat steeds anti-kapitalistisch, anti-burgerlijk is, blijft de humor afwezig.
Onstuimig, heftig door de inspiratie, spreekt dit werk nochtans van een superieure
orde, welke de kunstenaar aan de stof oplegt. Masereel stapelt zijn impressies op,
maar controleert ze, hij herschept het spectakel maar reorganiseert het tegelijkertijd.
De stad welke hij schildert is noch Parijs, noch Londen, noch Berlijn, noch
New-York; zij is al deze steden tezamen. Masereel heeft niets afgelegd van zijn
internationalisme dat zijn arbeidsveld verbreedt en waarvan de kunstenaar tegelijk
de jaloersche bewaker... en de tevreden gevangene is.
PAUL FIERENS.

C.-J. Maks (Galerie Durand-Ruel)
- Deze Hollander heeft evenals wijlen Breitner, zijn meester, vooreerst belang gesteld
in het havenleven, in de nijverheidssteden. Amsterdam is een lichtkleurige interpretatie
van een verloren gegaan schilderij van Breitner. Juist omdat Maks een zeer vreugdig
temperament van luminist bezat, heeft hij nu het circus boven de straat verkozen,
Parijs boven Holland, de schittering der booglampen boven de grijze luchten. Zijn
Fratellini, in het laatste Herfstsalon, maakten een groote roode en gele vlek waarvan
men de gloeiende trilling niet heeft vergeten. Heden vindt men bij Durand-Ruel dit
groote, eenigszins ruwe schilderij terug; circusruiters, negerinnen in maillot, ‘diseuses
à voix’ en acrobaten wisselen af met de koningen van den lach en met Maks die een
athleet is van de schilderkunst. Deze krachtige, brutale kolorist ontziet zijn publiek
niet.
P.F.

Marie Howet (Galerie Visconti).
- Figuren scherp uitgesneden op een zwarten achtergrond, tamelijk leege interieurs,
kleurlooze bloemen, japonizeerende prenten. Schildering zonder leven, welke, meenen
we, tevergeefs streeft naar den stijl.
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Norwich
Eeuwfeest-Tentoon stelling in het Museum van Norwich (October 1925).
- Het Castle museum van Norwich, ingericht te midden van deze schilderachtige
stad, in een Normandisch kasteel dat op handige wijze gerestaureerd werd en vergroot
met nevengebouwen, bevat verzamelingen van natuurkunde, vaatwerk, zilverwerk,
glas, houten betimmeringen, meubels en vooral een galerij schilderijen waar men
een diepe studie kan maken van de school der landschapschilders, welke hier zoo
schitterend bloeide in het begin der XIXE eeuw. De schilders John Crome (1768-1821)
en J. Sell Cotman (1782-1842) zijn de voornaamste van deze groep. De eerste werd
vier jaar geleden herdacht door een terugblikkende tentoonstelling; de tweede,
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minder bekend in België, verdient nochtans de aandacht en zijn aquarellen behouden,
niettegenstaande hun nauwgezetheid die uit de mode is, een onbetwistbaar accent.
(Particuliere verzameling van den hr. Russell J. Colman, een van de beschermers
van het museum, hij wie wij een hartelijke gastvrijheid genoten).

P.P. RUBENS: Aartshertog Albert.
Verz. van den heer P.M. Turner, Noorwich).

Ter gelegenheid van de honderdste verjaring van de stichting van Norwich museum,
had de lord-mayor dr. G. Stevens Pope, de afgevaardigden van de voornaamste musea
van het land en van den vreemde uitgenoodigd tot de feesten die plaats hadden op
23 en 24 october, aan den voet der wonderbare kathedraal. Banket in St. Andrew's
Hall, - breede gothische beuk versierd met de groote portretten van in scharlaken
gehulde personnages -, voorgezeten door Z.K.H. den hertog van York, glimlachend
en vriendelijk; academische zitting in volmaakte orde waar degelijke toespraken
werden gehouden; inhuldigingsplechtigheid van de stichting Stuart-Colman te
Suckling House; tooneelvoorstelling in een zoo shakespeariaansch mogelijke
omlijsting, en rondom dit alles de volksvreugde! Welke verrassing voor ons, deze
oprechte toetreding van de menigte tot het leven van een museum! Welke verrassing
en welke les, tegenover de Belgische onverschilligheid voor ons kunstpatrimonium!
Want de breedheid van deze herdenking, dank ook aan het loyalisme, ging ver buiten
de grenzen van de streek; geheel Engeland sloot er zich bij aan door de geestdriftige
verslagen van
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de pers en de toetreding van al degenen die door hun invloed of hun geld den
vooruitgang der esthetische opvoeding steunen. Onder de bescherming der stedelijke
overheden, hadden de heeren Percy Moore Turner, wiens degelijke werkzaamheid
veel bijdroeg tot het beter bekend maken in Engeland van de hedendaagsche Fransche
schilderkunst, en Frank Leney, de ijverige curator van het Castle Museum, een Loan
Collection of Pictures bijeengebracht volgens een zeer wel opgevat plan. In éen
enkele zaal waren werken vereenigd - en gecommenteerd in een uitmuntenden
catalogus - ter illustratie van eenige groote momenten in de kunstgeschiedenis, van
Claude Lorrain tot Dunoyer de Segonzac! Dank aan de medewerking van vrijgevige
liefhebbers, kon men hier bewonderen een wereldberoemd werk als De Loge van
Renoir - dat nu toebehoort aan den grooten nijveraar Samuel Courtauld - naast een
prachtigen Cézanne De Berg Ste-Victoire (van denzelfden eigenaar) en twee
hoofdwerken van Gauguin het Exotisch Landschap, kleurschitterende feërie (eig.
van Mrs. R.A. Workman) en De Geest waakt uit de Tahiti-periode (eig. van Sir
Michael Sadler). Zeer kunstzinnige keus wat betreft Corot, Manet, Sisley, en eveneens
voor Bonnard, Henri Matisse, Othon Friesz. Maar in deze vlugge nota's wil ik hier
vooral spreken over een schilderij dat belang heeft voor onze nationale kunst: het
fraaie Portret van Aartshertog Albert door Rubens, geleend door den heer Turner,
en voortskomend uit de oude verzameling Bernal. De beschrijving kan men vinden
in het werk van Max Rooses(1): in galakleedij, witte zijde met goud geborduurd, en
drager van het Gulden Vlies; het droefgeestig gelaat - beenderig voorhoofd, holle
slapen, glanslooze oogen - teekent zich af op een rood fluweelen achtergrond. Het
doek zou door Rubens geschilderd zijn na zijn terugkeer uit Italië, rond 1610. De
National Gallery bezit er een repliek van(1).
De Zondag 25 werd besteed aan een bezoek der kerken van Ranworth en Cawston,
met koorafsluitingen versierd met eigenaardige schilderingen, der kasteelen van
Blickling en Holkham, rijk aan kunstwerken. Te midden van een uitgestrekt park
met dicht geboomte, is Holkham Hall het verblijf van den hertog van Leicester, die
verschillende belangrijke schilderijen zond voor de tentoonstelling van Norwich,
o.a. een bekoorlijk zelfportret van Gainsborough. Het land van Norfolk, met zijn
knoestige boomstammen en zijn weilanden liggend onder de nevels van een zachten
Herfst, vertoont nog steeds het idyllische uitzicht weergegeven door de discipelen
van den ouden Crome!
PIERRE BAUTIER.

's Gravenhage
Schilderijen door oud-Hollandsche en Vlaamsche meesters in de koninkl.
kunstzaal Kleykamp.
(1) Pl. nr 279. Gegraveerd door Jan Muller: de rechterhand op het gevest van den degen, de hoed
met pluim en vederbos naast hem neergelegd, en met de opdracht: ‘Serenissimo et
potentissimo Alherto Austriae Archiduci, Burgundiae duci, principi et domino Belgarum.’
Als tegenhanger het portret van de Infante Isahella; kopijen in de St-Michielsgilde te Gent.
- Zie ook Smith. Cat. raisonné, II, 1125; in 1830 in de verzameling van Graaf Spencer.
(1) Sinds 1923, nr 3818 (erfgift Richard C. Jackson).
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- De opening van deze tentoonstelling in het midden der Oogstmaand, mocht zeker
als gelukkig gekozen beschouwd worden. De talrijke vreemdelingen, die in het
vacantieseizoen de Residentie plegen te bezoeken, zullen er eene welkome attractie
in hebben gevonden, welke naast de musea een waardige plaatinnam. Aan de andere
zijde was de duur der expositie dusdanig bepaald, dat de tijdelijk uitstedigen na hun
terugkeer, het aanschouwen dezer collectie niet hebben moeten missen.
Uit den zeer fraai uitgevoerden, en van talrijke reproducties voorzienen catalogus,
spreekt in de inleiding, bij monde van Cornelis Veth, de bedoeling welke de directie
der Koninklijke Kunstzaal Kleykamp, door het samenstellen van deze tentoonstelling
tot uiting wenschte te brengen.
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REMBRANDT: Maria's Bezoek aan Elizabeth.
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P.P. RUBENS: Aanbidding der Koningen.
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De tentoonstelling was georganiseerd in samenwerking met de Londensche
kunsthuizen M. Knoedler & Co en P. & D. Colnaghi & Co, terwijl daarnaast, ter
opluistering van het geheel, belangrijke inzendingen uit particuliere collecties waren
te bewonderen.
Tegelijk gaf de directie uitdrukking aan haar principe ten aanzien van deze, door
haar geopende afdeeling Oude Schilderijen. Zij stelde zich, geheel overeenkomstig
het gebruik van bovengenoemde Engelsche huizen, verantwoordelijk voor de door
haar te verhandelen oude schilderijen. Dientengevolge zijn de toeschrijvingen der
meesters, voor zoover niet door authentieke signatuur bewezen, alleen als
allerwaarschijnlijkst bedoeld. Zij bereikt daardoor tevens eene wijding der meerdere
aandacht voor het kunstobject zelve, om reden aan den ‘naam’ in twijfelachtige
gevallen slechts betrekkelijke waarde wordt toegekend.
Aan de kunstkritiek wordt derhalve deze collectie als studiemateriaal voorgelegd,
en in deze zeker eene hoeveelheid materiaal van zeer uiteenloopenden aard.
Door aldus hare verzameling zeer selectief samen te stellen, door al het
bijeengebrachte voor zichzelf te laten spreken, daardoor ook kan de verantwoording
ten volle worden aanvaard, en wordt de verhandeling der oude kunstwerken tot hare
allereenvoudigste gedaante teruggebracht. En niet alleen ten aanzien van de antiquiteit
en authenticiteit der kunstwerken geldt deze garantie, ook ten opzichte van den stand
van conservatie heeft de directie zich niet zonder voorlichting willen begeven en het
geheele aanzien der tentoonstelling doet onmiddellijk de beteekenis inzien der waarde
eener behoorlijk onderhouden collectie. Een rondgang langs de schilderijen gaf
aanstonds een indruk van de veelzijdigheid der Nederlandsche School in de 17e eeuw,
en toonde tevens aan hoezeer die school op elk harer gebieden, vaardige
vertegenwoordigers bezat.
Een viertal werken door Rembrandt, en een tweetal door Frans Hals vormden de
kern der tentoonstelling.
Rembrandt's Ontmoeting van Maria en Elizabeth van 1640 toont met welk eene
meesterlijke schilderwijze en tegelijk vol ongeëvenaarde psychologische fijnheid,
deze kunstenaar het Bijbelsch tafereel wist uit te beelden. Alle licht geconcentreerd
houdend op de hoofdgroep, waar alle gedachten en gevoelens van de gelaatstrekken
te lezen zijn, en alle gebaren zoo verbluffend natuurlijk zijn weergegeven, geeft het
achterliggende landschap, tot in alle details uitgewerkt, daarbij tegelijk in soberen
toon geschilderd, aan de personengroep eene bijzondere gewijde stemming, die de
plechtigheid van het moment ten volle tot uiting doet komen.
De Kop van een Orientaal, afgebeeld en beschreven door Dr. A. Bredius in The
Burlington Magazine van October 1924, is een subliem staal van Rembrandt's
schilderwijze in later jaren. De zekere kalmte van dit door zorgen betrokken gelaat
is een indrukwekkend sentiment, dat van dit werk uitgaat.
De beide aanwezige werken door Frans Hals doen duidelijk uitkomen het verschil,
doch ook tevens de overeenstemming, tusschen de vroege en latere schilderwijze.
Het Portret van een Edelman dat in uitdrukking eene merkwaardige gelijkenis geeft
met den ‘Cavalier’ uit de Wallace Collection te Londen en een zeer forsch
geschilderden Kop van een Rooker. Een gelukkig bezit der Koninklijke Kunstzaal
Kleykamp is de Aanbidding der Koningen door Rubens. In aparte zaal opgesteld en
op uitnemende wijze kunstmatig belicht, schittert dit werk in volle pracht. De groote
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aandacht, die van de figuren uitgaat, de natuurlijke wijze der groepeering en de
contrastrijke, doch in harmonie gegeven kleuringen der gewaden, maken het geheel
tot een tafereel van stille vroomheid. Eertijds maakte dit stuk deel uit van de collectie
van den Duke of Marlborough in Blenheim Palace. Naast deze allergrootsten vinden
we een schat van werken der meesters op het volgend plan. De kleurrijke Adriaan
van Ostade boeit door zijn zwierigen rondedans, een fonkelend stuk Vlaamsch leven,
van, voor dezen schilder, ongewoon groote afmeting. En even leerzaam in
tegenstelling, een Man uit een Venster kijkend, uit zijn latere periode, soberder van
kleur en minder uitbundig van expressie. Een bij-
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zonder fraai paneel door Adriaen Brouwer, een groep om een tafel geschaard, in
vrede door het kaartspel vereenigd, een interessant chirurgijn-tooneeltje door Pieter
Quast, een groep met den Dood worstelende bedelaars door Adriaen van de Venne,
allen kleine stukjes, ten volle eene nauwkeurige beschouwing waard.
De uitbeelding van het landschap is verder door talrijke stukken vertegenwoordigd.
Allereerst de Paradijsscene door Jan Breughel. Met welk een pleizier moet deze
schilder dit stuk vervaardigd hebben, welk een genoegen om ieder vogeltje die veeren
te geven, waarmede het geschapen was, en alle dieren, tot de kleinste toe, zoo neder
te zetten, dat het geen stijf schouwspel geleek, doch alles leefde. Men voelt het leven
in het geboomte, waarachter steeds weer andere wezens worden vermoed, en al dit
gedoe geeft aan de figuren van Adam en Eva, zoo heel klein in den achtergrond
aangegeven, een plaats op gelijken rang als het gedierte, een onderdeel van het
paradijsleven, waarop zich niet alle aandacht mag vestigen.
Van Jan van Goyen was er een grauw Rivierzicht, met rustig plassende
visschersbootjes en van Jan van de Capele een tintelend koud Wintergezicht met
schaatsenrijders op een bevroren plas.
Een fraai staaltje van het werk van Jan Wynants, een riviergezicht met figuren,
heeft een plaats gevonden in het Museum Boymans te Rotterdam. Van Jacob van
Ruysdael prijkte er een groot landschap met watermolen, van zeer goede kwaliteit,
waarnaast historisch van belang is de afbeelding van het kasteel Kostverloren aan
den Amstel door Hobbema. Het Gezicht op de St. Laurenskerk te Rotterdam is een
dankbaar object ter bestudeering. In verschillende deelen vereenigt het in zich de
schilderwijze van Pieter de Hoogh, is echter daarvoor, wat de uitbeelding der
bouwwerken betreft, te stijf. De beide figuren doen vreemd strak aan in den
voorgrond; is de uitbeelding als stadsgezicht zeker uitnemend geslaagd, de weergave
der natuurlijkheid heeft daardoor ingeboet.
Jan van der Heyden in zijne weergalooze minutieuze schilderwijze, doet hier
genieten van het Kerkje te Maarssen, en Jan van de Velde zorgde voor de stoffeering.
Er spreekt uit dit geheel een warme zomersche stemming, in felle zon koestert zich
behaaglijk het gedierte, de figuurtjes spreken, het is een echt 17e eeuwsch eenvoudig
onopgesmukt dorpstooneeltje. Evenzeer tot in alle fijnheden volledig uitgevoerd, is
het vertrekkend gezelschap tot de Valkenjacht door Philip Wouwerman. Telkens
ontdekt met hier weer meerdere details, iedereen is in actie, ieder heeft een rol. Het
is ook hier een zuiver stukje 17e eeuwsch leven waaraan talrijke personages uit
verschillende klassen te bestudeeren zijn. Een merkwaardig stukje is verder de Ruiter
in landschap door Paulus Potter. Het Reisgezelschap voor een herberg, een groote
Isaac van Ostade, maakte eerlang deel uit der Alfred de Rothschild collectie te Londen.
Het is een ongewoon fraai staal van dezen meester, dat toont, hoe deze zich ook in
grootere afmetingen op boeiende wijze wist uit te drukken.
Van de stillevens trof het meest dat van Abraham van Beyeren. Hier toch wel is
de stofuitdrukking tot het hoogste toe uitgevoerd, en hoe mooi is alles in harmonie,
en met welk eene ongedwongenheid gegroepeerd. Zeer merkwaardig van tegenstelling
is hiertegenover het stilleven met monogram S.H., dat toch eveneens een knap
schildertalent bewijst.
Jan de Heem schilderde het stilleven op een Interieur van David Teniers, en beiden
signeerden voluit hun gezamenlijk werk. De tegenstelling is hier wel zeer sterk te
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noemen. De eenigszins harde schilderwijze van de Heem steekt scherp af tegen de
fijne weergave van Teniers. Denkt men aan diens laboratoria der alchemisten, met
al die broze potten en retorten, hoe hij door kleine verschillen in kleur, een groot
verschil in stofuitdrukking wist aan te brengen, en om al deze fijnheid heen een
ruimte schiep, vol geheimzinnigheid, spreekt des te sterker het contrast tusschen de
Heem's stilleven en Teniers's stemmig interieur, waarin eene andere stoffeering
behoort. Van Gerard Dou was er een Vrouwtje in een venster met een stilleven van
doode gans. De Doode Vogels van Abraham Cornelisz. Bega zijn een beeld vol
somberheid, doch
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FRANS HALS: Portret van een Prins van Bourbon.

F. POURBUS: Damesportret.
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JAN VAN GOYEN: Rivierlandschap.

JAN BREUGHEL: Het Paradijs.
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subliem in de schildering van het gevederte.
Tot de curiosa der tentoonstelling behoorde de Roode Kool, toegeschreven aan
Hercules Seghers, met als achtergrond een fantastisch vaag aangegeven landschap.
Het Westindisch landschap van Jan Mikker, met talrijke uiterst kleine figuurtjes, was
eveneens eene merkwaardigheid.
De portretkunst was ook door verscheidene voorbeelden vertegenwoordigd. Het
machtigst van expressie is de aan Pourbus toegeschreven Kop eener oude vrouw. De
starende blik en verstarde trekken doen hier ten volle uitkomen het harde leven der
oude tijden, en men voelt eruit hoe destijds de mensch zijn weerstandskracht jegens
andere invloeden moest bezigen, dan tegenwoordig; er spreekt uit dit portret het type
van een thans verdwenen menschen-ras, evenzeer als uit het aan Key toegeschreven
Mansportret. Van Jacob Delff waren er twee portretten van Carel de Voght en zijne
vrouw, zeer fraaie voorbeelden der 17e-eeuwsche portretkunst, en van Hanneman en
Nicolaas Maes beiden een Vrouw portret, en van den laatsten nog een Portret zijner
echtgenoote, die hij meerdere malen schilderde.
Buiten dit alles waren nog verscheidene kleinere en grootere stukken te zien,
waardige aanvullingen van het hierboven vermelde.
Wanneer het de bedoeling der Koninklijke Kunstzaal Kleykamp is, eene analoge
tentoonstelling het volgend jaar te organiseeren, dan zal zeker een groot aantal
bewonderaars der 17e-eeuwsche schilderkunst daar met verlangen naar uitzien.
A. MARTIN DE WILD.
Over het hierbij gereproduceerde schilderij van Rembrandt Ontmoeting van Maria
en Elizabeth (tentoongesteld in de koninklijke kunstzaal Kleykamp) schreef Prof.
Dr. W. Martin in de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ het volgende:
Heden bezocht ik de tentoonstelling van schilderijen van oude meesters in de
kunstzaal Kleykamp en werd dusdanig getroffen door de schoonheid van Rembrandt's
Ontmoeting van Maria en Elizabeth, dat ik niet kan nalaten, uwe lezers toe te roepen,
toch vooral dit prachtige stuk, dat slechts tijdelijk hier te lande is, te gaan zien.
Reeds in de middeleeuwen is ten onzent zoo vaak het moment geschilderd, waarop
Maria, met haast gereisd ‘naar het gebergte in eene stad van Juda’, in het huis van
Zacharias komt en Elizabeth begroet (Lucas 1, 39-57). Ook op Rembrandt's fantazie
werkte deze tekst en met oneindige liefde penseelde hij dit doek. Op den achtergrond
ziet men de stad liggen, op den voorgrond heeft de ontmoeting plaats. Met groote
teederheid, en uitermate subtiel, is de jonge, koninklijke gestalte van de Maagd Maria
weergegeven. Achter haar een negerin, die haar van haar zwaren reismantel ontdoet.
Verheugd en tegelijkertijd waardig treedt zij de oude Elizabeth tegemoet, wier
ontroering, wier vereering tevens voor Maria al even meesterlijk is uitgebeeld. Terwijl
deze figuren in sterk licht zijn gezet, is het overige gedeelte der schilderij donker
gehouden. Uit het huis links komt de oude Zacharias, leunende op de schouders van
een jongen, terwijl links de voorgrond wordt verlevendigd door een prachtige groep
pauwen en struikgewas.
De schildering is, zooals steeds bij Rembrandt, zeer krachtig, maar de behandeling
is in tal van onderdeden bijzonder verzorgd, soms bij het miniatuurachtige af, gelijk
dit in zijn kabinetstukken tusschen ongeveer 1632 en '42 meer het geval is. (Dit
schilderij is 1640 gedateerd). Naast de verrukkelijke lichtwerking ligt voor mij de
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bekoring van dit meesterwerk vooral in de devotie, waarmede de figuren zijn
geschilderd, in de rijke rijpheid van den voorgrond en het magistrale van de in
half-duister gehulde bergstad.
Vroeger behoorde dit schilderij aan den hertog van Westminster te Londen, waar
ik het herhaaldelijk mocht bewonderen. Een jaar of wat geleden kocht Alfred
Rothschild het en tot diens dood maakte het deel uit van de onnoemelijke
kunstschatten op diens kasteel Halton Manor, waar het op bijzonder mooi licht hing,
doch, door een àl te glimmende vernislaag, niet zóó goed uitkwam als thans bij de
firma Kleykamp.
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Blijkbaar is het schilderij sindsdien opnieuw vernist. De superieure kwaliteiten komen
nu nog beter tot hun recht dan te voren.
Ongetwijfeld is de tentoonstelling bij de firma Kleykamp nog menig ander
belangrijk schilderij rijk, doch al ware er slechts deze ééne Rembrandt, zoo zou de
moeite van een bezoek reeds ruimschoots beloond zijn.

Personalia
In memoriam derkinderen.
Hoewel niet allen een muurschilder, zal Derkinderen toch als wandschilder hier ten
eerste moeten worden herdacht, maar tevens zal hier moeten bedacht worden, dat
onafhankelijk van dat schilderschap, Antoon Derkinderen iemand was van te eeren
persoonlijkheid. Hij had een zekere hoogheid als zoodanig, die iedereen verwerft,
die met alle toewijding en zonder lafheden zijn vak, zijn ambt uitoefent. Hij was een
van die zeldzamen, die dat deden; hij had eerbied voor zijn ‘stiel’ zouden de
Vlamingen zeggen, en hij werd, dààrdoor, onzen eerbied waard. En met zulk karakter
was het te begrijpen, dat hij zich de middeleeuwen herinnerde met hun gildewezen,
met wat ge zoudt kunnen noemen: de hierarchie van den arbeid, met de gang van
gezel naar het meester zijn. Het was bij Derkinderen, van wezen katholiek, dubbel
te begrijpen, dat hij zich naar die middeleeuw keerde, toen allen gebonden waren
door één idee, door één godsdienst. Dan is de muurschildering van nature het zuiverst,
en van zelve vindt zij haar grootsten kans: het versieren der kerken en het versieren
van die gebouwen, waar het leven der gemeenschap zich trotsch in openbaart of
teederder vertoont. Dubbel was dat achteruitzien nog bij Derkinderen. Hij had een
eerbied voor ‘de lessen der geschiedenis’ bij den afkeer voor een gedeelte van ons
tegenwoordig oekonomisch systeem; het vakvereenigingswezen, waar feitelijk den
goeden arbeider zijn zuiveren kroon wordt ontnomen, en hij zijn individualiteit
verliest in de bewegingen eener massa. Het is de vraag of zulke afkeer eenige genezing
kan brengen tegen wat hij als kwaad erkent, maar niemand kan de stiptheid van dezen
afkeer ontkennen, want zij is een eerbied voor de schoonheid, die vroeger eens
bestond. Zij is dus historisch georiënteerd - zooals ik u hierboven schreef. Hij zal
zich, Derkinderen, wanneer hij op zijn best is, en dat is hij in zijn Bossche
schilderingen, naar het historische keeren, en dat historische ons als een wijzing
voorhouden. Hij zal zijn innigheid niet kunnen uiten dan door dat historische, en
door aan dat historische een eigen vorm te geven. Derkinderen begreep van de
wandschildering dit klaar en helder: zij mag niet anecdotisch zijn, maar typisch; zij
moet statig, dat is rhythmisch, en eenvoudig, dat is hier overzichtelijk, een algemeen
gevoelen, een algemeenen aard, een algemeene idee tot beeld maken in een gebouw,
dat is dus in een sterk gerhythmeerde uiting. Hij heeft dat gedaan in de twee uitingen,
die ik u prijzend noemde. Hij is daardoor een goed vernieuwer geweest in Holland
- al wees zijn vernieuwing ons naar een richting, die wij, waarschijnlijk niet kunnen
gaan. Want Derkinderen, vol historischen aanleg, heeft het groote tragische wezen
van dezen tijd niet erkend, niet herkend. Dat was gedeeltelijk maar zijn fout. Die tijd
toch kreeg pas zijn accent onmiskenbaar, toen Derkinderen zijn beste werk had

Onze Kunst. Jaargang 22

gedaan, en toen een steeds met bedachtzaamheid te hanteeren gezondheid haar
scherpsten drift getoomd zag. Hij is dus, als richting, een vernieuwer zonder
werkelijken discipel; hij had dat kunnen zijn als hij b.v. het katholicisme had kunnen
ondervinden als een werkend, actief wezen en deel van dezen tijd; als hij het meer
eeuwig had gezien dan historisch. Hij deed dat niet; hij zag het als een grooten glans,
achter zich. Maar, heeft hij dus den waren discipel niet gekend, hij heeft toch een
groote uiting der schilderkunst een eersten stoot weer gegeven, en zijn persoonlijkheid,
de eerbaarheid van zijn persoon heeft die vernieuwing, ik herhaal, gestut. Dat is een
niet te vergeten verdienste. Dat hij allicht reeds achterhaald werd door een of meer
anderen, wie kan
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daartegen wat verzinnen? De Beginner heeft zeker de meeste moeite; hij heeft den
grootsten weerstand te overwinnen - maar op die moeiten wordt hij niet gekeurd.
Iedereen, ook hij, wordt gekeurd op het geleverde werk, en dat is ook het zuivere;
hoeveel praters zouden wij anders niet moeten gelooven, over wat zij zeggen te
ondervinden, maar - niet openbaren! Derkinderen, de geschoolde geest, de scherpe
en door hoofschheid soms dubbel-scherpe verdediger zijner ideeën, is niet de
muurschilder, dien wij voor onzen tijd moeten hebben (deze bezitte levender
beschouwing en is meer tragisch, dat is ook! meer uitbundig van schok en scheut;
hij vindt elders den diepen aandrift van zijn werk, in andere trekken en complexen
van den menschelijken geest) maar Derkinderen blijft in onze schilderkunst, in de
geschiedenis dier kunst, de schilder, die met een opkomende bouwkunst, begreep,
dat noch de Haagsche School, noch 't Allebésche Amsterdam enkel waarheden waren,
maar dat een vergeten kunst eedler taak eens had, en opnieuw kon krijgen.
PLASSCHAERT.

Veilingen
Amsterdam
VAN 17 tot 20 November werd bij Fred. Muller & Co de alleszins merkwaardige
collectie Camillo Castiglioni verspreid. Tijdens den oorlog had deze Oostenrijksche
Italiaan zijn meeste kunstschatten verzameld uit Duitsch particulier bezit: en de
Duitsche Museum-oomes hadden het bij gebrek aan geld met leede oogen moeten
aanzien dat hij hun de schoonste stukken voor den neus wegkaapte. Thans moet ook
hij, door actueele omstandigheden verplicht, zijn kostbaarheden van de hand doen.
Terecht heeft men doen opmerken dat deze collectie zich door drie hoofdtrekken
onderscheidde: door een overwegend Renaissance-karakter; niettegenstaande dit,
door haar verscheidenheid, en door de superioriteit van elk der voorwerpen op zoo
gansch verschillend gebied. Daardoor was deze veiling een gebeurtenis.
Van uit het standpunt der Nederlandsche kunst bood de collectie Castiglioni een
bijzonder belang. Daar was vooreerst De Opwekking van Lazarus, afkomstig uit de
verzameling R. von Kaufmann, en door Max Friedländer als van Nicolas Froment
beschreven. Het werk, dat ter anderer plaatse in Onze Kunst besproken en
gereproduceerd zal worden, werd voor fl. 154.000 toegewezen aan het Louvremuseum.
Noe belangrijker wellicht was het Zelfportret van Joos van Cleve (geschilderd
omstreeks 1515), eveneens afkomstig uit de verzameling von Kaufmann. Toen in
1917 deze laatste eveneens te Amsterdam verkocht werd, bereikte dit wonderbaar
goed bewaard werk den prijs van fl. 84 duizend; in 1922 op de veiling Onnes van
Nijenrode te Amsterdam fl. 71.000; nu haalde Cassirer van Berlijn het weg voor fl.
88.000.
Den hoogsten prijs behaalde het ovale Mansportret van Rembrandt van 1635, een
van de mooiste en expressiefste werken uit de vroege periode van den meester. Het
ging na een strijd tusschen de kunsthandelaars Duveen (New-York) en Knoedler
(Londen) aan den eersten voor fl. 214.000.
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Het museum van Détroit (Ver. Staten) kocht voor fl. 27.000 het Portret van Philippe
Rubens door P.-P. Rubens.
De firma Cassirer (Berlijn) werd voor fl. 12.000 eigenares van Jacob Cornelisz'
Aanbidding der Wijzen. De Londensche kunsthandel Agnew kocht de Beboschte
Heuvel van Jac. van Ruysdael voor fl. 17.500. Het Portret van een oud man door
P.-P. Rubens ging voor fl. 33.000 aan de firma A.-S. Drey te München. Een schets
voor plafondschildering De Phebuswagen van Rubens bracht fl. 9000 op. Een
Madonna uit de school van Gerard David fl. 12.000, H. Hieronymus en H. Augusti-
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JOOS VAN CLEEF DE OUDE: Zelfportret.
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nus van dezelfde school, fl. 3700. Een Damesportret van een Nederlandsen meester
van 1535, fl. 14.500; Mabuse, Madonna, fl. 4800; Adriaan Ysenbrant. Portret van
een lezenden jongen man, fl. 10.000; Abraham van Beyeren. Stilleven, fl. 2300;
Gerard Terborch, Portret van een Burgemeester, fl. 6000; De Parabel der Blinden,
school van Pieter Bruegel, fl. 1000; Willem Pietersz. Buitenwech. Landelijk feest,
fl. 4000; Pieter Claesz, Stilleven, fl. 13.000; Antoon van Dijck, Portret van de
Markiezin de Spinola, fl. 25.000; van denzelfden, Opstanding van Christus, fl. 24.000;
Jan Fijt, Stilleven, fl. 5600; Jan van Goyen, Stroomlandschap, fl. 5000; van
denzelfden, Oude Toren bij een Stroom, fl. 8800; Dirk Hals, Trik-trak spelers, fl.
3400; Frans Hals, Portret van een jongen man, fl. 25.000; Jan Davidsz. de Heem,
Stilleven, fl. 1900; Thomas de Keyser, Mansportret, fl. 5.000; Hollandsche Meester,
Portret van een jongen man, fl. 1050; Aert van der Neer, Winterlandschap, fl. 10500;
Adriaen van Ostade, Drinker, fl. 2100; Jurriaen Ovens, Portret van een jongen man,
fl. 5600; Jan Steen, Familieportret, fl. 3000.
Bij Frederik Muller & Co werd op 15 December het atelier Wijsmnller geveild.
De voornaamste prijzen zijn: nr. 4. Ophaalbrug te Loenersloot, fl. 270; nr. 19.
Gezicht op Doesburg, fl. 300; nr. 21. Vaart bij Kortenhoef, fl. 525; nr. 23. Landschap
met molens, fl. 360; nr. 25. Weg naar Kortenhoef, fl. 360; nr. 27. Plas te Noorden,
fl. 300; nr. 28. Ophaalbrug te Loenersloot, fl. 380; nr. 29. Wintermiddag te Abcoude,
fl. 380; nr. 30. Buitensingel te Amsterdam, fl. 440; nr. 34. Winter aan de paden, fl.
370; nr. 35. Sluis aan den Sloterstraatweg, fl. 250; nr. 38. Houtzaagmolens aan de
Kattensloot, fl. 280; nr. 39. Schepen aan den Overtoom, fl. 260; nr. 41. Overtoom
met z.g. Pestbrug. fl. 360; nr. 42. Brouwersgracht, fl. 250; nr. 43. Prinsengracht met
Westertoren. fl. 280; nr. 49. Noordermarkt. fl. 250: nr. 61. Buitensingel bij Winter,
fl. 475; nr. 62. Schaatsenrijden op den Poel bij Amsterdam, fl. 250; nr. 63. Plas te
Noorden, fl. 550; nr. 64. Landschap te Baambrugge, fl. 280; nr. 65. Egmond-Binnen
bij avond, fl. 300; nr. 72. Watermolen te Loenersloot, fl. 300; nr. 74. Op den Uitkijk,
Strand Noordwijk. fl. 310; nr. 76. Landschap bij Amsterdam, fl. 290. nr. 83.
Dorpstraat te Noordwijk aan Zee, fl. 500.
Bij de aquarellen: nr. 104, Plas te Noorden, fl. 280; nr. 105 eveneens Plas te
Noorden, fl. 250.
Bij de krijtteekeningen gingen nr. 116. Sluizen in de omgeving van Amsterdam
voor fl. 150; nr. 132. Brink te Blaricum, fl. 100; nr. 135. Straat te Noordwijk aan
Zee, fl. 100; nr. 137. Gezicht op de Geldersche kade, fl. 190.
Bij de veiling, waar de oude schilderijen verkocht werden, noteerde men: nr. 205
een kopje door Bart. Bruyn, fl. 2600; nr. 211, een Karel Du Jardin, Bohemers, fl.
3100; nr. 220, twee portretten door D.M. Mijtens, fl. 2600; nr. 221, een Landschap
met Maanlicht door Aart van der Neer, fl. 5300; nr. 230, twee Portretten van Cornelis
van Beveren en zijn vrouw, door Jan van Ravesteijn. fl. 1200.
Bij de moderne schilderijen: nr. 264. Heiwerk door Breitner; fl. 2400; nr. 265.
Tabaks pakhuizen door denzelfden meester, fl. 4500; nr. 271, een Herfstlandschap
door A.M. Gorter, fl. 1300; nr. 895. aquarel van Bosboom, fl. 1850.
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Boeken & tijdschriften
Max Dvorak, Kunstgeschichte. als Geistesgeschichte. Studien zur
abendlaendischen Kunstentwicklung. (xv..276 pp.; met portret van den
schrijver en 54 platen; R. Piper & Co, München, 1924; 14 goudmark).
ONDER den algemeenen titel ‘Kunstgeschichte als Geistesgeschichte’ is te München
het eerste deel verschenen van de nagelaten geschriften van den bekenden Weenschen
kunsthistoricus Prof. Max Dvorák, door den dood zoo plotseling uit zijn werk
weggerukt. De bezorgers van deze uitgave, Dvorák's leerlingen Swoboda en Wilde,
leggen in een kort voorwoord rekenschap af van de beginselen, die hen bij de keuze
der geschriften en van den algemeenen titel hebben geleid.
Ook voor Dvorák zelf beteekenden de zeven artikelen en voordrachten, die hier
vereenigd zijn. meer dan de opzichzelf staande behandeling van losse onderwerpen:
hij zag ze in een grooter verband en wilde door dieper gaande studie van periode's
en persoonlijkheden, die hij als keerpunten in de ontwikkeling der kunst meende te
mogen beschouwen, de fundamenten leggen voor een nieuwe opvatting der
kunstgeschiedenis. Dvorak breekt daarin met de vroeger ook door hem gehuldigde
methode van kunsthistorisch onderzoek, waarbij het probleem in de eerste plaats en
vaak uitsluitend formaal gesteld wordt, en als einddoel een ‘in sich beruhende, formale
Stilgeschichte’ voor oogen zweeft. Hij beschouwt - en hij staat daarin tegenwoordig
geenszins alleen! - de kunstgeschiedenis als een deel der cultuurgeschiedenis, beter
nog, der geschiedenis van den menschelijken geest en aanvaardt dus in vollen omvang
de noodzakelijkheid, de beeldende kunst als een der vele uitingen van den
menschelijken geest naast en in verband met de andere te bestudeeren. Daarbij moest
hij tot het inzicht komen, dat de ontwikkeling der kun-t geenszins een zich geleidelijk,
in ononderbroken lijn voltrekkend proces is, maar dat het historisch gebeuren steeds
weer nieuwe voorwaarden voor den scheppenden kunstenaar kan stellen en zich
verdichten kan tot een uitgangspunt voor een nieuwe ontwikkeling.
Deze leidende gedachten vindt men in Dvorák's werk van de laatste jaren overal
terug. De opstellen, die hier thans gebundeld verschijnen, waren door den schrijver
niet definitief bedoeld als de hoeksteenen van het nieuwe gebouw der
kunstgeschiedenis, dat hij in zijn geest wilde optrekken. Voor een deel - zooals IV,
Dürers Apokalypse en VI, Pieter Bruegel d. A. - danken zij zelfs hun ontstaan aan
toevallige omstandigheden. Andere gedeelten waren in hun vorm te fragmentarisch
gebleven om voor publicatie in aanmerking te komen. Houdt men dit bij de lectuur
in het oog, dan zal men verwonderd zijn over de eenheid van opvatting en het
doelbewuste streven, die in dit boek, als geheel genomen, aan den dag komen.
Nieuw is het eerste opstel, Katakombenmalereien, die Anfänge der christlichen
Kunst. Tegenover de heerschende meeningen, die van formaal standpunt de grenslijn
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tusschen antieke en vroeg-christelijke kunst niet of ternauwernood trekken, ofwel,
aan het voorgestelde klevend, het christelijk element bij uitstek in de voorstellingen
herkennen, stelt Dvorák de zijne. Hij gaat daarbij uit van de nieuwe
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ideeën, die het Christendom in de Heidensche wereld bracht en toont aan, hoe de
nieuwe geest een nieuwen, eigen vorm wist te scheppen. De sterke paganiseering
van de christelijke kunst laat Dvorak eerst na Constantijn beginnen - gelijk ook de
versmelting van christelijke en heidensche elementen op religieus gebied eerst toen
tot stand kwam - en hij meent, dat de catacombenschilderingen uit den tijd vóor
Constantijn, die men tot dusver over de geheele IIe (zelfs Ie)en IIIe eeuw placht te
verdeelen. in een betrekkelijk korte spanne tijds, van het eind van de IIe tot het eind
der IIIe eeuw zijn ontstaan. De christelijke archeologen en niet minder zij, die zich
met laat-antieke kunst bezighouden, zullen met deze opvatting rekening moeten
houden. Welke stelling zij ook zullen innemen, het is ook voor hen een verblijdend
verschijnsel, dat een kunsthistoricus - en gelijk Wickhoff en Riegl wederom van de
‘Weensche school’ - hier ingrijpt, en de onderzoekingen, die zich tot nu toe
voornamelijk op formaal-stilistisch en iconographisch gebied bewogen, in nieuwe
banen leidt.
De volgende verhandeling over Idealismus und Naturalismus in der gotischen
Skulptur und Malerei, in 1918 reeds verschenen in de Historische Zeitschrift (119),
is, hoewel eerder ontstaan, te beschouwen als de onmiddellijke voortzetting van de
juistgenoemde. De plaatsruimte verbiedt ook slechts te pogen in groote lijnen den
inhoud van dit fundamenteele, magistrale werk, waaruit voor den archeoloog niet
minder dan voor den kunsthistoricus te leeren valt, weer te geven.
De hoofdstukken Schongauer und die niederländische Malerei en de voordracht
over Dürer's Apokalypse, beide voor het eerst gedrukt, vervolgen den ingeslagen
weg, die naar het Noorden leidde in groote etappe's: de Duitsche mystiek en de
Reformatie, - wanneer wij den rijkdom aan gedachten, die ook hier geboden wordt,
met deze alles- en nietszeggende kenwoorden mogen samenvatten. Den weg naar
het Zuiden ten einde te gaan, was Dvorâk niet vergund. Zijn Patres der Renaissance,
gewijd aan de Italiaansche kunst van het Quattrocento, kon in den nagelaten vorm
niet gepubliceerd worden.
Maar de verhouding tusschen Noord en Zuid behandelt hij in de studie Ueber die
geschichtlichen Voraussetzungen des niederländischen Romanismus(1), die samen
met Pieter Bruegel der Aeltere, reeds bekend als tekst bij de voortreffelijke Weensche
kleuren-lichtdrukpublicatie van Brueghel's werken te Weenen, en de voordracht
Ueber Greco und den Manierismus, bestemd was opgenomen te worden in een
samenvattend werk over het ‘Manierisme’.
Naast enkele bekende, maar moeilijk toegankelijke, geschriften dus veel nieuws,
en een openbaring zal voor velen de sterke, veelomvattende persoonlijkheid zijn van
den Dvorák der latere jaren, die uit dit volledige boek duidelijker en krachtiger tot
ons spreekt dan door de enkele, onderling minder verbonden en materieel reeds zoo
verstrooide tijdschriftartikelen. Het voorname en eenvoudige uiterlijk van dit werk,
dat ook typographisch uitstekend verzorgd is, beantwoordt aan den ernstigen inhoud
en de bezorgers van de uitgave hebben den tekst door een reeks van welgekozen
platen verduidelijkt. Voor het goed gelijkend portret zullen zij, die het voorrecht
hadden Dvorák persoonlijk te kennen, hun in het bijzonder dankbaar zijn.
(1) Dit hoofdstuk is een gedeelte van Dvorák's artikel Ein Stilleben Bueckelaers oder
Betrachtungen über die Entstehung der neuzeitigen Kabinettsmalerei, verschenen in Jahrbuch
der Kunsthist. Sammlungen in Wien, 36. 1.
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Wij eindigen met de hoop uit te spreken, dat het Dvorák's leerlingen, aan wie wij
dit begin danken, mogelijk zal zijn in deze moeilijke tijden, het in dit deel begonnen
monument van zijn Gesammelte Schriften tot het einde te voltooien.
Dr. G.A.S. SNIJDER.
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