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[Deel XLIII]

Joachim Patinir in Italië
HET hier volgende artikel is geschreven naar aanleiding van eenige tot dusver
onbekend gebleven werken van Joachim Patinir, die voor en na in Italiaansche
verzamelingen door mij zijn aangetroffen. De bestudeering dezer werken heeft er
toe geleid, dat de gestalte van den merkwaardigen kunstenaar duidelijker en duidelijker
zich afteekende en mijn opvatting van zijn kunst aanmerkelijk werd gewijzigd. Deze
studie, zonder definitief te zijn, vervange derhalve de voorloopige beschouwing
veertien jaar geleden door mij ten beste gegeven(1). Bovendien is dit opstel over Patinir
een gereede aanleiding om zijn verhouding tot Gerard David en Joos van Cleef
nogmaals ter sprake te brengen.
Het hindert ons weinig of wij b.v. van een Byzantijnsch émail al niet weten, door
wien het werd vervaardigd, doch zoodra worden de kunstuitingen niet individueel
of zuivere onderkenning en recht begrip zijn uitgesloten, als men zich van de artistieke
persoonlijkheid, die het werk voortbracht, en van zijn historische figuur, geen vast
omlijnd beeld vermag te vormen. Dit beeld is van Patinir altijd nog ietwat vaag, en
waar gelijktijdige berichten en geschreven documenten vrijwel ontbreken, zijn wij
er op aangewezen met te meer aandacht de werken zelf te beschouwen, om uit hen
te leeren wat de bronnen niet vermelden.
De werken van Patinir hebben reeds uitgewezen dat hij, na eerst te Brugge in
betrekking tot het atelier van Gerard David te hebben gestaan, reeds aldaar en voorts
te Antwerpen met schilders van erkende faam heeft samengewerkt.
Landschap-achtergronden zijn door hem aangebracht bij figuur-composities: 1o van
Quinten Metsijs (‘Verzoeking van den H. Antonius’ in het Prado, blijkens een
document van 1574, medegedeeld door Carl Justi); 2o van den Meester der
Vrouwelijke Halffiguren (‘de H. Maagd rustend in het veld’, Museum te Kopenhagen,
aangetoond door Karl Madsen); 3o van Joos van Cleef (volgens het bekende bericht
bij Van Mander, bevestigd door

(1) Nederl. Schilders in Italië. Utrecht 1912. Blz. 228-231.
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verschillende werken); 4o van Adriaan Isenbrant (‘Vlucht naar Egypte’, weleer te
San Remo in de verzameling Ad. Thiem, volgens Max J. Friedländer).

Afb. 1. - JEROEN BOSCH: Landschap voorkomende op zijn ‘St. Hieronymus’ in het Museum te
Gent.

Zelf is Patinir ook een kunstenaar geweest die onder de confraters meetelde, wat
daaruit blijkt dat Dürer te Antwerpen in 1520-21 vriendschappelijk met hem verkeerde
en over zijn kunst in het reisdagboek een waardeerende opmerking neerschreef. Zijn
bruiloft werd in tegenwoordigheid van kunstbroeders met zekeren luister gevierd,
o.m. met twee tooneelvertooningen(1); en Quinten Metsijs zien wij als dooppeet
optreden van twee zijner dochters.
Patinir is in zijn landschappen zeer kennelijk van Jeroen Bosch uitgegaan. De
geledingen zijner panorama's, hun structuur met ópgeschoven horizont, het voor den
blik een hoog en altijd hóóger te voorschijn roepen, ook waar een uitzicht over laagten
is voorgesteld, zekere vaste ‘ingrediënten’ ten slotte, zooals de bochtige oeverlijn of
het landelijk kerkje vertrouwelijk schuil gaande in het groen; de zwanenpoel bij het
gehucht, of de haast

(1) ‘Dürers schriftlicher Nachlass’. Ed. Lange u. Fuhse, Halle 1893, blz. 160: [5 Mai 1521]...
‘Item... hat mich Meister Joachim, der gut Landschaftmaler, auf sein Hochzeit geladen und
mir alle Ehr erboten. Darauf habe ich geschen zwei hübsche Spiel...’ - De vriendschappelijke
omgang tusschen Dürer en Patinir vooral op blz. 115 passim.
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Afb. 2. - Drieluik met de ‘Kruisiging’. De figuren van JOOS VAN CLEEF; het landschap van
PATINIR. (Museum te Napels).
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onzichtbare schapenkudde op de héél verre heuvelglooiing, het vormt alles te samen
een natuur-bestek zooals het door Bosch - doch dan met veel meer atmospherisch
gevoel - voor het eerst aldus volledig werd opgemaakt. (Zie afb. 1). De van Eyck's
hebben reeds verschieen geschilderd die altijd als landschapweergave zullen blijven
ontroeren; maar voor hen bleef de vrije natuur een bijkomstigheid ten opzichte van
de voorstelling. Bij Rogier, bij Memlinc is het niet anders; Bouts, van der Goes en
David behandelen vaak meer omstandig de natuurtafereelen; doch voor Bosch ligt
voor het eerst de wijde wereld open. Patinir aanschouwt die wereld, werkt haar uit,
met vlijt en ingenomenheid, en gaat er geheel in op.

Afb. 3. - JOOS VAN CLEEF: Detail van het triptychon in de kerk van San Donato te Genua.

Deze emanicipatie van het landschap, waarbij de invloed der miniatuurkunst pas
in de tweede plaats als factor in aanmerking komt, is van groote beteekenis. Noch
door Jeroen, noch door Joachim werd het landschap ‘uitgevonden’; doch de laatste
vangt aan in de heilige voorstelling een aanleiding te zien om uit de veelsoortige
natuur-onderdeelen, waarvan hij zich een heele voorraad verzameld had, genoegelijk
zich een eigen kosmos samen te stellen, waarvan elk afzonderlijk brokje zóó getrouw
is weergegeven, dat bewonderaars er altoos de groote buitenwereld in konden (en
kunnen) terugzien, met hun verbeelding - door de verbeelding van den kunstenaar genietende van de verten mitsgaders van al het bestaan en gebeuren dat daarin zich
opdoet. Te hunnen pleziere immers is dat alles op het kleine paneel saamgetast en
zoo haarfijn uitgesponnen! Wat eerst een bijzaak geweest was: een aardig kijkje uit
een venster of een geestig ‘achteruit’, wordt nu hoofdzaak en beslaat het geheele
oppervlak. Het is de staffage die op haar beurt, als stichtelijke of onderhoudende
bijkomstigheid, op den koop toe wordt bijgeleverd. Friedländer heeft dit zoo
uitstekend gekenschetst: ‘Die Liebhaber und Käufer Patinirscher Bilder begnügten
sich nicht mit dem Gesamteindrucke, sie wollten in dem Bilde lesen, sie suchten das
Vergnügen eines ab-
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Afb. 4. - JOOS VAN CLEEF: De H. Maagd, St. Anna en het Kind. (Pinacotheek te Modena).
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wechslungreichen Spaziergangs oder einer Entdeckungsreise. Wenn sie bei jeder
Wegbiegung auf ein Abenteuer stiessen, Figuren entdecken und deuten,
Zusammenhänge aufspüren konnten, fühlten sie sich so mehr befriedigt’...(1).
De landschappen van Patinir zijn nog laat-gotisch door hun volte: Zooveel mogelijk
worden er te kijk gezet, allerlei natuur-gevallen, grillig en kinderlijk naast en over
elkander. De eenheid is in de beste gevallen er eene van betrekkelijke tonaliteit, van
zeker evenwicht tusschen het zwerk en de anecdotisch gefigureerde aarde. Van deze
laatste wordt een natuurhistorische staalkaart gegeven, min of meer zooals te Luzern
het heele Alpen-landschap, met gletschers en al, tot aangename leering en nuttige
verpoozing ons in een ‘Anlage’ beknoptelijk wordt gedemonstreerd.
Naast den gotieken geest is bij Patinir evenwel een duidelijk element van
Renaissance aanwezig, juist waar hij met zijn vergaarde gegevens zoo zorgvuldig
experimenteert en zijn kunst er eene is van bewuste verscheidenheid, zelfs van
bewuste analyse. Van de studie ‘en détail’ en van het opgaan in de veelheid der
verschijningen zal men nà hem, door het begrip van samenhang, geleidelijk komen
tot die samenvatting, waarbij de vele details overbodig worden en de kunstenaar, in
plaats van hoofdzaak te zoeken in het weergeven van zooveel mogelijk bijzondere
dingen, komen kan tot het synthetisch uitbeelden van beemd en woud door het
behandelen van een enkel daaruit gekozen motief. Het bijzondere, dat dan hoofdzaak
wordt - en door ons modernen nog als hoofdzaak wordt genoten, - heet beurtelings
stemming, atmospheer, visie of anders. Geheel onbedoeld en onbewust zijn de
experimenteerende, curiosa-verzamelende landschapschilders, van wie Patinir de
eerste is en blijft, langzamerhand geworden tot meer contemplatieve geesten, voor
zoover zij het althans niet zoeken in de heroïsche voorstellingswijze, die het barok
in zwang zal brengen. (Bij de barokke devotie, ook bij die welke tot het landschap
uitgaat, is contemplatie gemeenlijk verre te zoeken en is de kunstenaar er op uit van
de natuur vooràl de grootschheid of overvloed weer te geven, ook al is het resultaat
dan vaak... décor.)
Opmerkelijk is het hierbij, dat de geest van het barok de smaak voor landschappen
in den trant van Patinir allerminst uitsluit. Tot in de XVIIe eeuw was er bij de
Italiaansche kenners vraag naar, en nóg heb ik ze bezig gezien een paneeltje met
kreten van ingenomenheid door een vergrootglas te bekijken. Patinir en Bles worden
door hun publiek nog even hoog in eere gehouden als drie- of vierhonderd jaar geleden
het geval was.
Op den samenhang tusschen de kunst van Patinir en die van Gerard Da-

(1) Max. J. Friedländer. Von Eyck bis Bruegel. 1e uitg, blz. 103.
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vid is reeds meermalen gewezen. Door David's ‘Doop in den Jordaan’ te Brugge
(niet vóór 1508 voltooid) is de voluit gesigneerde ‘Doop’ van Patinir in het museum
te Weenen sterk geïnspireerd, welk merkwaardig stuk, mèt de bekende werken uit
Spaansch koninklijk bezit, 't uitgangspunt is van onze kennis van den meester. De
omstandigheid dat wij Patinir met David's voornaamsten leerling, Isenbrant (meester
te Brugge sinds 1510), zien samenwerken, wijst eveneens op een nauwe betrekking
tot het atelier van Gerard, een betrekking die weinig vroeger dan laatstgenoemd jaar
ontstaan kan zijn; in geen geval eerder dan 1500; waarschijnlijk later dan 1505.
De verwantschap met Gerard David raakt vooral het technische en wij denken
daarbij aan het miniatuurachtig uitgesponnene in de schilderwijze van Patinir. Met
David heeft hij de dichte en veelal naarstig omzichtige, bij uitstek preciese toets
gemeen, welke bij hem een eigenaardige spitsheid kan verkrijgen op het droge af.
De invloed van David komt gewoonlijk in mindere mate tot uiting in den opzet
van het landschap zelf. De ligging van den horizont en de opbouw der scenerie, met
hooge rots- en boomcoulissen veelal meer op den voorgrond, is bij David wezenlijk
anders en wordt door Patinir alleen overgenomen in enkele werken bij gissing
omstreeks 1510 onstaan: bij voorbeeld in het reeds genoemde stuk te Weenen alsook
in de groote ‘Rust op de Vlucht naar Egypte’ van het Prado. Het doel van de
compositie is in zulke gevallen de voornaamste figuurgroep tegen een donkeren
boschwand te doen uitkomen. Puur van toon is Patinir vooral in deze werken, waar
hij bij David zich aansluit.
Patinir werd omstreeks 1485 geboren; David was reeds vanaf 1484 te Brugge
werkzaam, waar hij tot 1510 wordt aangetroffen. Dan, in 1511, verliezen wij merkwaardig genoeg - tegelijk David en Patinir uit het oog, tot zij in 1515 tezamen
worden ingeschreven in het gilde te Antwerpen: ‘Joachim Patenier scildere’ en
‘Meester Gheraet van Brugghe, scildere’(1). - Wat, vraagt men zich af, mag David
bewogen hebben om, na een afwezigheid van vier jaar uit de stad zijner inwoning,
zich opeens te Antwerpen te laten inschrijven? Zoo jong was hij niet meer en hij
bleef er niet eens gevestigd... Op deze vraag kan, naar de meening van schrijver
dezes, bij wijze van aannemelijkheid het volgende antwoord worden gegeven: In
1515 zijn David en Patinir uit Italië samen in de Nederlanden teruggekomen.
Om deze stelling te steunen moeten allereerst bewijzen worden aangevoerd dat
Gerard David werkelijk aan gene zijde der Alpen heeft vertoefd. Veel is er aangaande
zijn reis naar het Zuiden reeds gegist, zonder dat men

(1) Liggeren I, blz. 83,
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evenwel getracht heeft het vermoeden te beredeneeren. Het vermoeden nu wordt tot
waarschijnlijkheid, als men de drie volgende argumenten eerst afzonderlijk en dan
tezamen doet spreken:
a) Van Gerard David zijn twee werken uit zijn lateren tijd, het bekende drieluik
der Benedictijnen en een ‘Kruisiging’, te Genua aanwezig, die daar in later tijd
niet zijn aangevoerd(1). Een ‘Kruisafdoening’ in de Uffizi te Florence bevindt
zich eveneens van ouds in Italië.
b) Het optreden van een aaneengesloten groep navolgers te Genua wordt niet op
voldoende wijze verklaard uit de aanwezigheid van slechts twee altaarstukken
aldaar en doet de vormende kracht van den meester persoonlijk veronderstellen.
- Als navolger mag in de eerste plaats de meester van ‘de Geopenbaarde
Drievuldigheid’ in San Pancrazio genoemd worden (in wien men een Vlaming
heeft meenen te zien), en voorts Antonio Semino, leerling van Ludovico Brea,
geboren omstreeks 1405. De Vlaamsche invloed houdt echter als bij tooverslag
op, wanneer in 1529 Pierino del Vaga door Andrea Doria naar Genua wordt
ontboden, en er de Rafaëlitische opvatting in eenen doet zegevieren.
c) Een duidelijke verandering van stijl is merkbaar in de werken van Gerard David
onder kennelijken Italiaanschen invloed, een verandering die schijnt aan te
vangen met de Genueesche Kruisiging en sterk aan den dag treedt in de
‘Verheerlijking’ der Kathedraal te Brugge. Met dit laatste stuk, zoo anders dan
vroeger werk, is men verlegen geweest en Friedländer waagde de
veronderstelling dat het ‘in de werkplaats’ ontstaan zou wezen(2). Zwak is het
echter in het minst niet; het getuigt alleen van geheel nieuwe bedoelingen, wat
compositie aangaat en anderszins. Deze late zwenking is enkel uit Italiaansche
voorbeelden, doch dan gemakkelijk, verklaarbaar. Stijlverandering na 1515 en
juist in dezelfde werken die zooeven werden genoemd is ook opgemerkt door
Friedrich Winkler, zonder dat deze evenwel uit het verschijnsel een
gevolgtrekking heeft gemaakt(3). - David overleed in 1523.
Al blijft het verblijf van Gerard David te Genua in de jaren 1512-15 een gissing, met
grooter zekerheid kunnen wij aantoonen, dat Patinir daar verblijf heeft gehouden.
De symptomen van Italiaanschen invloed zijn op zich zelf in zijn werk té duidelijk
dan dat zij mogen worden misverstaan; maar er kunnen ook bepaalde bewijzen voor
worden aangevoerd, dat onze meester Zuidelijke kusten en Zuidelijk gebergte heeft
aanschouwd.
Invloed van Leonardo da Vinci, waarvan in het vage weg wel eens

(1) Beide thans in 't museum van Palazzo Bianco. Het drieluik, is herkomstig van het klooster
der Cervara bij Portofino.
(2) T. à p. blz. 180.
(3) Thieme-Becker, Allgem. Lex. VIII, blz. 453.
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Afb. 5. - JOACHIM PATINIR: Landschap met de Rust op de Vlucht naar Egypte. (Staatsmuseum te
Berlijn).

Atb. 6. - JOACHIM PATINIR: Landschap, in een particuliere verzameling te Milaan

Onze Kunst. Jaargang 23

10
sprake is geweest, valt niet te constateeren, tenzij dan een overeenkomst bestaat met
den achtergrond van de ‘Leda’ in de verzameling L. Spiridon te Rome; doch juist
dit landschap zou door een Vlaming geschilderd kunnen zijn. Wat Leonardo aangaat
is hij het veeleer geweest die van de Nederlanders de bochtige rivier, met schemerige
stad en brug, een enkele maal heeft geborgd.

Afb. 7. - JOACHIM PATINIR: Landschap met den H. Hieronymus. (Particuliere verzameling te
Milaan).

Stellige Italiaansche elementen bij Patinir en tijdgenooten zijn het iele boompje
met zijn luchtige loverpluim, en voorts de rhythmisch uitgezette bergkam als afsluiting
van het verschiet naar ééne zijde. Onzen meester bepaald eigen zijn de bizarre
rotsformaties, die vroegere schilders nooit zóó grillig - met doorkijkjes, spelonkjes
en trapweggetjes - hebben afgebeeld. Heelemaal verzonnen is dat alles niet: maar
Patinir heeft over zijn reisherinneringen voor en na ‘fijntjes opgesneden’, om het
zoo eens uit te drukken. Men moest duidelijk zien, dat hij niet honkvast was geweest.
Menig bentvogel ging in de volgende eeuw niet anders te werk, en - om nog een
tijdgenoot aan te halen - bij Jan van Scorel is een dergelijk streven bij zijn
natuur-uitbeelding merkbaar.
Wat nog den invloed van Italiaansche kunstenaars betreft, moet men
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vooràl niet meenen, dat Patinir juist op zulke werken zijn aandacht heeft laten vallen,
die voor ons als de meesterstukken der eeuw gelden! Panoramalandschappen van
het toenmaals in trek komende type vond hij o.a. bij Bernardino Fungai, thans zóó
obscuur dat hij in Thieme-Becker's ‘Künstlerlexicon’ is vergeten. Een meester als
deze kent reeds omstreeks 1505 het leutig allegaartje van bergjes, kluisjes en
anderszins. Door de Venitianen stemmig ingeleid, is het eene thema mét het andere
door de Liguriërs het eerst tot een schilderachtige potpourri bewerkt. Ook een
‘Kruisiging’ van Solario leverde heel wat ‘materiaal’: het doorboorde rotsje, ronde
propere boomkruintjes op het tweede plan, een misplaatste zeehaven in de verte...
In de gelijktijdige literatuur trouwens wordt deze heele romantische scenerie telkens
teruggevonden.
Een zeer ‘Patiniersch’ landschap schilderde te Genua Pier Francesco Sacchi (uit
Pavia) in zijn altaarstuk voor de Madonna di Castello, waarvan ‘la bella veduta d'un
paese’ door Soprani zeer speciaal wordt geroemd(1). Doch deze ‘ancona’ is gedateerd
op 1526, en zoo er in de ‘bella veduta’ (met geïsoleerde rotstoppen, verre stad, groene
landouwen, geboomte zich spiegelend in een vliet, en een dubbel slingerwegje)
duidelijke verwantschap met Patinir is op te merken, dan heeft hier Sacchi den invloed
kennelijk ondergaan en niet uitgeoefend. Met Brea, verheerlijkt als stichter der
Ligurische school, en met Fungai waren wij reeds te Genua.
Daar heeft echter, behalve Patinir (en wellicht Gerard David), nog een ander
Nederlandsch meester in de jaren 1512-15 gewerkt, namelijk Joos van Cleef. Dit is
geen hypothese doch een vrijwel vaststaand feit. Evenzeer nu is het een bewijsbaar
feit, dat deze kunstenaar in Italië met Patinir heeft samengewerkt en daarmede wordt
ook diens verblijf aldaar gedurende de genoemde jaren meer dan een
waarschijnlijkheid. Omstreeks 1508 heeft Joos van Cleef, vermoedelijk te Keulen,
samengewerkt met Jan Joost van Haariem(2); hij werd in 1511 in het gilde te Antwerpen
opgenomen.
Zijn aanwezigheid te Genua kan worden afgeleid uil de omstandigheid, dat in die
stad zich niet minder dan vijf altaarwerken van zijn hand hebben bevonden: drie
welke vóór 1515 en twee welke later ontstaan zijn.
1. Het bekende drieluik in de kerk van San Donato, nog ter plaatse aanwezig; met
portret van den schenker.
2. Het drieluik met de ‘Kruisiging’. nu in het museum te Napels; met portretten
der schenkers.
3. Een drieluik eveneens met de ‘Kruisiging’, vóór den oorlog in de

(1) Vite I (1768), blz. 375.
(2) Friedländer, t. à p., blz. 113.
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verzameling Thiem te San Remo, nu te New-York in de eollectie Blumenthal.
4. De groote ‘Aanbidding der Koningen’, herkomstig uit de kerk van San Luca
d'Erba bij Genua, thans in het museum te Dresden; met zelfportret.
5. De ancona met de ‘Beweening Christi’, vroeger in de kerk van Santa Maria
della Pace, nu in het Louvre; met portretten der schenkers.
Daarbij komen nog een half dozijn stukken in oude particuliere verzamelingen, of
daaruit afkomstig. De altaarstukken te Dresden en te Parijs zou men vragenderwijs
op 1525-30 willen dateeren. - Het zijn de beide sub 1 en 2 vermelde, die in dit verband
vooral onze aandacht vragen.
Over de triptiek in S. Donato aanstonds. Het drieluik met de ‘Kruisiging’ te Napels
werd aldaar in 1800 als ‘Dürer’ verworven voor de verzameling Francavilla en is
van Genueesche herkomst.
Terstond zij hier opgemerkt, dat op de luiken van dit laatste triptiek de donateurs,
man en vrouw met kinderen, staan afgebeeld. Op de bankjes met
Renaissance-ornament, waarvoor zij knielen, is tweemaal een Brabantsch huismerk
aangebracht, waaronder de leeftijden: 45 voor den man, 25 voor de vrouw. Is het
altaarstuk inderdaad uit Genua afkomstig, dan werd het dus besteld door een
Brabantsch koopman daar gevestigd. Wie was die koopman?... Boven in de lucht,
steeds op de luiken, ziet men familiewapens. Dat van den man behoort in geen geval
aan een voornaam geslacht, doch is veeleer een door hem aangenomen schild. Het
vertoont, in rood, een gebogen arm met naar voren geopende hand, vergezeld van
drie gouden ponsen of drevels. Het vrouwenwapen, afgebeeld in alleantie, is
samengesteld als volgt gehalveerd; boven, gedeeld: a. van rood met een klinunenden
leeuw van goud. b. van zilver met een rooden toren; beneden, ongedeeld: dezelfde
toren.
In de Pinacotheek te Napels bevindt zich, zooals bekend is, nog een tweede drieluik
van Joos van Cleef, voorstellende de ‘Aanbidding der Koningen’. Dit werk bevond
zich anno 1647, en voorts tot in de XVIIIe eeuw, als ‘Lucas van Leiden’ in de
prinselijke verzameling Ruffo te Messina. Het komt als ‘Filippo Lippi’ in 1802 voor
onder de schilderijen der reeds genoemde verzameling Francavilla te Napels. Voor
ons onderwerp is het van geen belang, zoo min als de beide portretten in de Uffizi,
gedateerd 1520. Wél mag worden opgemerkt, dat een authentiek paneel van Joos
van Cleef met de ‘H. Drievuldigheid en twee engelen’ (de compositie ontleend aan
den Meester van Flémalle) vroeger werd aangetroffen in de kloosterkerk der
karthuizers te Melegnano in Lombardije. Blijkbaar is dit paneel, overgegaan in de
collectie Chiesa te Milaan, het middenstuk van een triptiek. Het is van boven
afgezaagd, doch overigens in goeden staat.
Verder bevindt zich nog van Joos van Cleef in N. Italië een merkwaardig
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paneel met ‘de H. Maagd, het Christuskind en St. Anna’, sedert menschen-heugenis
in de voormalig hertogelijke verzameling te Modena. Aan dit stuk zullen wij nog
nader onze aandacht hebben te schenken, doch willen allereerst vaststellen, dat
zóóveel werken van een kunstenaar in Italië aanwezig en goeddeels voor kerken en
kapellen vervaardigd, wijzen op een verblijf aldaar. Wat aangaat Joos van Cleef kan
hij ook later nogmaals in Italië geweest zijn, daar hij ook tusschen 1525 en '35 te
Antwerpen niet voorkomt. Doch waar dit een mogelijkheid blijft, mag zijn verblijf
te Genua in 1512-15 als vaststaande worden beschouwd wegens de omstandigheid
waarom het ons hier vooral te doen is.
Te Genua blijkt Joos van Cleef - als reeds werd gezegd en nu verder zal worden
toegelicht - met Joachim Patinir te hebben samengewerkt. Daar nu Patinir in 1515,
vermoedelijk tegelijk met van Cleef en wellicht in gezelschap van Gerard David, te
Antwerpen is teruggekeerd en daar reeds in 1524 overleed, kan het gezamenlijk
verblijf alleen tusschen 1511 en 1515 zijn gevallen.
Samengewerkt met Joos van Cleef heeft Patinir allereerst in het drieluik met de
‘Kruisiging’ in het Museum te Napels, waar hij op het middenpaneel (91×58 cm.)
en op de luiken (89×25 cm.) uitvoerige landschappen heeft geschilderd (Afb. 2). Zijn
hand is te herkennen in de wat harde, groen-blauwe lucht, waarin duidelijk ‘ontleede’
wolkschotsen drijven, wit en loodgrijs; voorts in de koele aschgrauwe toon der
spichtige rotstoppen en in de voorliefde voor zekere details als het spiraalsgewijs
omhoogdraaiende trappenwegje; eindelijk in het fleschgroen, onbehagelijke
luchtperspectief.
De ‘Kruisiging’, vroeger te San Remo in de verzameling Thiem, is mij niet uit
eigen aanschouwing bekend, doch ontvangen inlichtingen wijzen er op, dat dit werk
overeenkomstige eigenschappen bezit als de ‘Calvarieberg’ te Napels.
De ‘Kruisiging’ uit Santa Maria della Pace is door Friedländer voor een laat werk
van Joos van Cleef verklaard. Het moet óf na de terugkeer in de Nederlanden zijn
afgeleverd en overgestuurd, ofwel gedurende een tweede verblijf te Genua zijn
geschilderd. In ieder geval kan in dit ‘opus’ de hand van Patinir niet worden herkend
en blijft het daarom hier onbesproken.
Evenmin blijken in het zeer uitvoerige triptychon van San Donato de landschappen
door Patinir te zijn ingeschilderd. Het drieluik vertoont de ‘Aanbidding der Koningen’
op het middenpaneel, de ‘Kruisiging’ in den top, en op de luiken den donator met
St. Steven (links), tegenover de H. Maria-Magdalena (rechts). In dit tijdschrift werd
het nog onlangs afge-
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beeld(1), zoodat hier met de reproductie van een in dit verband sprekend detail kan
worden volstaan (Afb. 3). Besteld werd het fraaie altaar door den markies Stefano
Raggi; maar wij weten helaas niet precies in welk jaar. Documenten over schilders,
die in dezen tijd - een tijd van vreemde inmenging en overheersching - te Genua
hebben gewerkt, werden in de archieven ter plaatse niet aangetroffen.
De drie achtergrond-landschappen met gemeenschappelijken horizont vormen een
vol en onderhoudend panorama. De wolkenlucht is echter al dadelijk vlokkiger en
losser dan op het Napelsche drieluik het geval is; de verte is ijler en milder, zónder
de scherpte van het blauw-groene Patinirsche ‘procédé’; het rotsmassief is anders
geleed en de steilten zijn minder grauw en strak. Er is een soepelheid van factuur in
al dit bijwerk merkbaar, veel méér dan in de groote figuren, waaraan wat àl te
zichtbaar zorg is besteed. Het paneel uit Melegnano heeft, ter weerszijde van Gods
troon, twee bescheiden en weinig gecompliceerde landschap-doorzichten, die even
stellig door den meester eigenhandig werden geschilderd.
Aangezien deze in de weergave van het natuurtafereel bij zijn vaardigen helper
telkens zich aansluit, zoodat beider landschappen veel op elkander gelijken, kan het
zijn nut hebben aan te duiden waarin het verschil tusschen de beide kunstenaars
bestaat.
Patinir werkt meer uit en gaat bovenal stapelend te werk. Achter zijn voorgrond
openen zich de verschieten; - inderdaad meer dan een! - Zijn doel is dat van den
specialist: zooveel mogelijk te geven, in zoo groot mogelijke verscheidenheid. Met
ingenomenheid vertelt hij honderd uit en vult op anecdotische wijze zijn hoekjes en
gaatjes met eendjes en uilttjes. Zijn landschap heeft eigen bedoelingen, ook als zijn
aandeel maar secundair en zonder pretentie behoorde te wezen. Zijn puntige rotsjes
laat hij gaarne overhellen als om hen door die labiliteit aandacht te doen trekken;
ofwel zij zijn gedresseerd op nog stouter toeren, zooals wij aanstonds zien zullen.
Zijn wat gezocht en toch niet zelden schriel coloriet kwam reeds ter sprake, evenals
zijn naarstige, weinig afwisselende spitse en op-den-spits-gedreven techniek.
Joos van Cleef doet om te beginnen zijn oevers en heuvels beter wijken, hetgeen
niet enkel daaraan is toe te schrijven, dat zijn figuurgroepen met hun achtergrond
een homogeene conceptie vormen. Soms, zooals te Modena, is dit niet eens het geval.
Hij laat zijn heuvelklingen met eenig verstrooid, halfhoog geboomte niet zelden
tegen de blanke lucht afsteken in plaats van

(1) Bij het herlezenswaard artikel van A. Goffin: ‘Vlaanderen in Italië’. Vol. XL (1922), blz.
123. - De buitenzijde der luiken vertoont de Annunciatie, door een Italiaansch meester in de
e
XVII

eeuw bij- of overgeschilderd.
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tegen nóg verdere terreinplooien. Zijn rotswanden zijn meer ‘organisch’, de verre
bergtoppen meestal stomper en in de ijlheid van den einder tevens reëler. In zijn
landschap gebeurt niet zóó veel, ook al blijven de verre havenstad, de verre
schapenkudde en spikkel-zwarte kraaien om een steilte of dorre boom schier
onmisbare requisieten. Doch waar het vooral op aankomt: de atmosfeer is, bij meestal
wolkenlooze lucht, sereen en morgenblank, waar Patinir voor het verschiet zijn ‘beste’
spitsvondigheden pleegt te bewaren en het daardoor vaak straf doet worden. Joos
dus is er minder op uit de kenners te verbluffen. Even nauwgezet als Patinir in de
uitbeelding, is hij feitelijk een beter landschapschilder dan deze, daar er bij hem geen
opzet in het spel is om het te wezen. Het groen, naar den voorgrond toe, is bij hem
één tint rijker, de beweging van het pointillé in de boomkruinen niet zóó uitgepeuterd
als bij Joachim en diens voortzetter Herri met de Bles het geval is. De groen-blauwe
rand in het zenith, om diepte te verkrijgen, met of zonder den zelfkant van wattig
gewolkte, of het dreigend grauwe zwerk met regenstrepen, heeft hij niet van noode.
Het is hem vooral om klaarheid te doen, om atmosfeer ter begeleiding zijner
composities, niet om het afbeelden van natuurkrachten en natuurspelingen, waarvan
Patinii nooit kan afzien en die hij zelfs zoekt, ook waar hij enkel maar de behulpzame
hand heeft te bieden.
Ik zou mij kunnen voorstellen, dat Joos van Cleef van die behulpzame hand op
een gegeven oogenblik genoeg heeft gekregen (na of vermoedelijk zelfs gedurende
de Italiaansche reis) en dat Patinir sedert meer dan ooit op zijn eigen, landschappelijke
inventies was aangewezen. Er zijn zelfs aanwijzingen, dat hij eerst in Italië begonnen
is zelfstandig landschap te schilderen. Zonder David's voorbeeld en zonder bijstand
van collega's bracht hij van zijn figuren nimmer héél veel terecht. Had hij van iemand
een ‘Madonna rustend op de Vlucht’ in teekening gekregen, dan paradeerde die op
zijn paneelen tot drie-, viermaal toe: met of zonder hoofddoek, maar altijd met de
onafscheidelijke karbies en knapzak naast zich. Gelukkig moet meester Joachim in
1521 geweest zijn, toen Dürer hem een schetsblad vereerde, waarop de H. Hieronymus
in wel vier verschillende poses stond afgeteekend(1). Dàt was de Sant, die voor de
woeste bergtafereelen met zijn leeuw de meest geschikte en meest gewilde staffage
vormde!
Een zeer helder gestemd en daarbij kenmerkend landschap van Joos van Cleef
vindt men op zijn gaaf schilderij in de Pinacatheek te Modena. (Afb. 4). Dat landschap
is evenzeer ‘Patiniersch’, maar het is wederom transparanter en milder behandeld.
Het verschiet op het stuk te Modena -

(1) Srhriftl. Nachlass, blz. 166.
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bij mijn weten nog niet gepubliceerd(1) - gelijkt sterk op den achtergrond van het
drieluik in San Donato; evenals b.v. het fraaie venster-verschiet van de blijde
‘Madonna’ te Cambridge. Opmerking verdient, dat invloed van Gerard David op de
figuren van Joos van Cleef nergens zoo sterk is als juist in dit Italiaansche paneel.
Deze omstandigheid maakt het te meer verleidelijk de bovenaangeduide hypothese
aldus te stellen: David is in 1512, vergezeld van twee jongeren, te Genua gekomen,
heeft met dezen aldaar een school-makenden groep gevormd, en is met hen in 1515
naar de Nederlanden teruggekeerd, waarna hij tijdelijk met Patinir zich te Antwerpen
vestigde, alwaar Joos van Cleef reeds vóór het vertrek was ingeburgerd.
Wat nog Joos van Cleef betreft deze heeft in Italië Leonardo leeren navolgen, van
wien hij tot tweemaal toe een geheele compositie overnam: die der z.g. ‘Madonna
met de kersen’ en die van het Jezuskind dat den jeugdigen Johannes den Dooper
omhelst(2). Meer nog echter dan van Leonardo (of van Luini) heeft hij den invloed
van Vincenzo Civerchio, Andrea Solario, alsook van Cesare da Sesto ondergaan,
allen in Lombardije en Ligurië werkzaam tusschen 1490 en 1525. Behalve zijn telkens
terugkeerende opzet voor de ‘H. Maagd met het Kind’ ontleent hij van hen een geliefd
detail als het helderrood snoer van koralen, waarmede de kleine Jezus getooid is.
Patinir zag ook bij deze meesters het hoog en laag van een naar de geldende begrippen
‘goed’ landschap; doch hij was inmiddels van eigen bouwstoffen te goed voorzien
om zijn landschappen naar den Lombardischen trant te ‘veredelen’, zooals Joos van
Cleef dat wél tot op zekere hoogte deed. Veeleer was hij het, die met zijn uiterst
bedreven penseel en zijn vindingrijkheid de Italianen zocht te overtroeven, wat hem
ook gelukte. Zoo kwam het dat die constante vraag naar 't landschap in zijn geest
ontstond, die door zijn navolgers in steeds kleiner formaat ('t werd al kunstiger!) tot
na 1550 naarstig is geëxploiteerd, en die in de tweede helft der XVIe eeuw tot een
heele productie van gegraveerde berg- en woudgezichten aanleiding heeft gegeven.
In dezelfde Milaneesche verzameling als de bovengenoemde ‘H. Drievuldigheid’
van Joos van Cleef bevinden zich twee kleine paneeltjes van ongeveer gelijke grootte,
blijkbaar toch niet als tegenhangers bedoeld. Zij zijn vooral belangwekkend, aangezien
zij beide voorstudies zijn, in gereduceerd formaat, van omvangrijker werk. Wegens
het troebel vernis, waardoor zij

(1) Sedert dit artikel geschreven werd, afgebeeld door Ludwig Baldass, Joos van Cleve. Wien
1925. Plaat 13.
(2) In het museum te Napels. Vgl. Friedländer, t. à p., blz. 116. ‘Kersen-Madonna’ wordt in een
paneel der verzameling Chiesa te Milaan tot een Madonna in halffiguur met leliën. De variant
is een niet zeer gelukkig maar authentiek werk van J. van Cleef.
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La Sainte Baume in Provence (opname naar de natuur).

1. Monte Tagliato, Vallei der Ripaire.
2. Le Moine de Champlan. Albiez-le-Jeune.
3. L'Aiguille Noire. Massif du Thabor.
4. Passage de l'Echelle. Nivolet.
5. Les Aiguilles de la Vanoise
6. L'Aiguille percée. Col de la Leisse.
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vroeger overdekt waren, heeft schrijver dezes hen aanvankelijk voor gelijktijdige
nabootsingen gehouden(1). Schoon gemaakt bleken zij evenwel ongetwijfeld authentiek
te wezen.
Het eerste is een rotslandschap met uiterst kleine staffage: de ‘Hemelvaart der H.
Maria-Magdalena’ (Afb. 6. - 26×36 cm.). De aandacht wordt terstond getrokken
door het zonderling gevormde, uitgeholde rotsgevaarte, dat ruim genoeg is om in de
vervaarlijke opening een heel klooster te herbergen. Dit klooster is gebouwd op een
plateau, waarnaar eerst een kronkelpad en daarna een in den steen gehouwen
trappenweg opvoert. Precies deze zelfde rots, met klooster, kronkelpad en trappenweg,
onder dergelijken wolk-hemel en met overeenkomstig verschiet, wordt aangetroffen
op het bekende schilderij van Patinir in het Staatsmuseum te Berlijn (Afb. 5. - 62 ×
78 cm.). Daar ziet men op den voorgrond de Heilige Maagd onder een boom,
uitrustend op de vlucht naar Egypte. Op het schilderijtje te Milaan spreekt alléén het
landschap; de staffage is haast onzichtbaar. Het Berlijnsche stuk is veel meer
uitgewerkt en bijzonder vol van details.
Het rotsgevaarte nu met het klooster is een vrij getrouwe uitbeelding der ‘Sainte
Baume’ in Provence, één dagmarsch ten O. van Marseille, de plaats waar volgens
de overlevering de H. Maria-Magdalena in eenzaamheid en ballingschap zeven jaren
lang boete deed en voorts door engelen ten hemel werd gedragen(2). De S. Baume of
S. Baulme was, en is nog steeds, een druk bezocht pelgrimsoord. In het museum te
Arles bevindt zich een oude, grove houtsnede naar de plek, gedateerd 1575, doch
kennelijk kopie naar een vroeger blad. Het onderschrift luidt als volgt: ‘Le grand
plant et vray pourtraict de la Baulme’. De prent toont duidelijk het trappenwegje,
dat naar het heiligdom opvoert en verder bijzonderheden. In de ‘Guide Bleu’ uitgave
van 1923: la France sud-est) vindt men de ligging in het kort beschreven en daarbij
nog steeds de aanwijzing: ‘un escalier taillé dans le roc monte à la grotte.’
Niet de grot der penitentie, echter, waarvan de opening op de vermelde houtsnede
overdreven duidelijk zichtbaar is, heeft Patinir in het landschapsbeeld opgenomen,
maar hij heeft in plaats daarvan de geheele rotswand een concaaf voorkomen gegeven.
In werkelijkheid ligt de kapel der Sainte Baume met de oude ‘hostellerie’ wel op een
klein plateau, doch aangeleund tegen een hoogen, vlakken rotswand. De uitholling
kende Patinir, die van de echte topographische gesteldheid niet heel goed op de
hoogte was, of het daarmede zoo nauw niet nam, van elders. Hetzij door een
onduidelijke prent misleid,

(1) ‘Mededeelingen van het Nederl. Histor. Instituut te Rome’, II. blz. 133.
(2) J. Charles Roux. Légendes de Provence. 4e éd. 1910, p. 105 vlgg.
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Afb. 8. - JOACHIM PATINIR: Landschap met den H. Hieronymus. (Prado-Museum te Madrid).
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Afb. 9. - JOACHIM PATINIR: Landschap met den H. Hieronymus en vele figuren. (Particuliere
verzameling te Rome).
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hetzij gedreven door zijn lust tot ‘grootspraak... in het klein’, hoe dan ook, hij vond
vrijheid twee romantische motieven tot een vrome scènerie te verbinden van het hol
een uitholling makende. Het is in het minst niet uitgesloten, dat hij zelf la Baume
heeft bezocht en afgeteekend, maar zekerheid daaromtrent hebben wij niet(1).
Dit dus daargelaten is het wel merkwaardig dat ook de eigenaardige uitholling van
de rots geen bizar verzinsel is, doch inderdaad - zonder het klooster-plateau natuurlijk
- voorkomt in het dal van de Ripaire, niet ver van Suza, dus aan de heerbaan die van
ouds van Chamoux door ‘la Maurienne’ (ten Z. van het Massief der Vanoise en ten
N. van dat van den Mout Thabor) over den Col du Mout Cenis naar Italië voert. Daar
het uitgesloten lijkt, dat een dergelijke natuurspeling tweemaal voorkomt en de
bergformaties juist van deze Alpen telkens de eigenaardig grillige, vaak geïsoleerde
rotstoppen, de z.g. ‘aiguilles’ vertoonen, zooals die op Patinir's werken telkens
voorkomen (zie de schetsteekeningen), is het naar mijn meening uitgemaakt welke
route onze meester op zijn reis Zuidwaarts heeft gevolgd. Dat hij de ‘aiguilles’ niet
op den terugweg Noordwaarts voor het eerst aanschouwde, wordt door het drieluik
met de ‘Kruisiging’ te Napels bewezen.
Zoo goed dus als men op sommige paneelen van Lucas van Valckenborgh duidelijk
de steilten der Dolomieten herkent, hetgeen een reis van Augsburg over Insbrück
naar Italië doet veronderstellen, is door Patinir het landschap der Savooische Alpen
met de enorme kalk-kegels en de wijde rivierdalen naar de waargenomen
werkelijkheid, doch tevens met de ‘franje’ eener vruchtbare fantasie weergegeven.
De holle rots wordt ten onrechte gehouden voor een steengroeve, die in Romeinschen
tijd bij het bouwen van den ‘Gallischen weg’ heeft dienst gedaan, vanwaar dan de
Italiaansche naam ‘Monte Tagliato’ zou zijn afgeleid. Door de verbeelding van den
schilder is de rots vergroot en nog wat meer uitgehold. Wat het klooster op zijn
plateau aangaat, zoo (vóór een rotswand) liggen in de dalen van de Are en Ripaire,
waardoor de antieke heerbaan loopt, verscheidene oude kasteelen, die den weg
beheerschen. Het meest bekende is het romantische ‘Château de Milans’, sleutel der
vallei De overeenkomst met de situatie der S. Baume bevorderde zeer zeker het
koppelen der twee motieven.
Er mag nog op gewezen worden, dat zoowel de gebouwen der Sainte Baume als
het rotsgevaarte, op het Milaneesche landschapje méér overeen-

(1) Een conventioneel en minder juist beeld van la Baume geeft een gravure uit de XVIIe eeuw:
‘Veüe au naturel de la Saincte Baume en Provence, dessignée et gravée par Israël Sylvestre,
à Paris chez Pierre Mariette...’ Op beide de aangehaalde prenten is de hemelvaart van de H.
Maria-Magdalena uiterst klein gefigureerd, loodrecht boven het heiligdom, geheel zooals
ook door Patinir is afgebeeld. Deze bijzonderheid wijst op een vaststaande iconographische
traditie, welke de schilder kende. Hij kon haar nauwelijks anders kennen, dan uit de
prentvoorstellingen van zijn tijd.
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komstig de werkelijkheid zijn afgebeeld dan op de Berlijnsche variatie. Dit bevestigt
ons in de meening, dat het kleine paneel zonder figuurgroep geschilderd werd, en
daarna het uitvoeriger en belangrijker kunstwerk ontstond. Niet is het eerste een
schematische herhaling van het laatste. Dat Joos van Cleef later een paar eigen
vondsten toepaste, die aan hetzelfde landschap ontleend schijnen, behoeft niet te
verwonderen, daar hij immers, naar onze veronderstelling samen met Patinir de reis
naar Italië maakte.
Het tweede landschapje in de verzameling Chiesa is bijzonder kenmerkend wegens
de opkomende donderlucht achter de hooge tongrotsen. De staffage bestaat hier in
den H. Hieronymus voor zijn kluis, den leeuw een doorn uit de poot trekkende, zooals
de legende verhaalt (Afb. 7. - 25½× 35 cm.). Dit werkje heeft zijn grooter evenbeeld
in het schilderij te Madrid met gelijke voorstelling, in hoofdzaak gelijk panorama,
met een dergelijk klooster op een eng plateau naast dergelijke rotspunten (Afb. 8. 74×91 cm.). Het lucht- en lichteffect is op beide paneelen hetzelfde, alleen is ook
ditmaal het kleine stukje betrekkelijk breeder behandeld, met meer aaneengesloten
en daardoor sprekender partijen van groen en van gewas. Het eerst besproken stukje
der Chiesa-collectie munt door dezelfde eigenschap uit. Beide werken hebben den
zeer hoogen horizont gemeen en het wat harde luchtper-spectief.
Nogmaals ziet men den H. Hieronymus, doch zich kastijdende voor den Crucifix
in een landschap met rijzig getopte rotsen nevens een ruim en ditmaal overvol
vergezicht, waarin onder meer een volledig Teniers-tafereel (landlieden voor een
kroeg) is opgenomen. Dit goed bewaarde paneel werd aangetroffen in de verzameling
P. Mengarini te Rome. (Afb. 9. - 35½×49 cm.) De geheele kenschetsing van Patinir's
kunst is op dit bijzonder compleete en daardoor belangrijke ‘opus’ toepasselijk,
zoodat het hier niet nader ontleed of uitvoerig besproken behoeft te worden.
De eigenaardige klooster-rots, weder met de hemelvaart van de H.
Maria-Magdalena, komt nogmaals voor op een langwerpig klein paneel, dat zich
vroeger in de verzameling Crespi te Milaan bevond en de valsche signatuur draagt
(of droeg) van Roelant Saverij. De Sainte Baume ziet men hier van meer nabij, zoodat
de grotopening duidelijk zichtbaar is. De rotswand is hier ook niet concaaf maar vlak
en geheel afgeplat van boven, overeenkomstig de werkelijkheid. Het complex van
gehouwen is niet nauwkeurig, doch in hoofdzaak toch wel juist weergegeven De
omgeving is fictief. Het trekt de aandacht, dat op dit paneeltje de rotstoppen een wat
weeker en krijtachtiger voorkomen hebben dan op die welke tot dusver werden
besproken, terwijl de toets van het schilderijtje ook wat minder scherp en puntig is
dan gewoonlijk. De elementen, waaruit het hier aangebrachte panorama is samen-
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Afb. 10. - JOACHIM PATINIR: Landschap, voorheen in de verzameling Crespi te Milaan.

Afb. 11. - JOACHIM PATINIR: Landschap met de Vlucht naar Egypte (gesigneerd), (Museum te
Antwerpen).
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gesteld, zijn nochtans de gewone. Zelfs zijn zij in dit geval wat machinaal toegepast.
Niettemin is de toon van het geheel milder en aangenamer dan voorheen, met een
spel van zonnevegen, die over de verre heuvels werkelijk willen verglijden. Ook is
de einder minder strak. Een tot het uiterste gedreven technische spanning schijnt
bezig af te nemen.
In deze laatste opzichten heeft het bewuste landschap veel verwantschap met het
kleine gesigneerde paneel, ‘de Vlucht naar Egypte’ voorstellende, in het museum te
Antwerpen (Afb. 11. - 17-21 cm.) Ten onrechte is dit stukje tot dusverre door kenners,
die het wat slap en ook te weinig uitvoerig vonden in vergelijking met de beroemde
meesterwerken te Berlijn, te Weenen en in Spanje, met den nek aangekeken. Een
stukje te Karlsruhe, natuurlijk met den H. Hieronymus, eveneens van een naammerk
voorzien, moet overeenkomstige eigenschappen bezitten. Is dit zoo, dan verdienen
beide paneeltjes (maar in ieder geval geldt dit voor het Antwerpsche) de volle
aandacht, omdat zij den jong gestorven, wellicht ziekelijk geworden kunstenaar
hoogstwaarschijnlijk doen kennen in zijn laatste periode, een periode waarin zijn
landschap - steeds samengesteld uit de bekende rotspunten, den zeeboezem, de
hofstede, den zwanenpoel - meer atmosferisch dan vroeger wordt opgevat en
behandeld. Opmerkelijk is het hoe de horizont is gestreken, de meer luchtige wolken
niet ergens hoog in de lucht, bij wijze van décor, zijn opgehangen, en hoe de
verwijderde bergen meer in het verschiet zijn opgenomen. Daarbij wordt evenwel,
in tegenstelling met het landschap van Joos van Cleef, geen meerdere klaarheid
bereikt en ook niet gezocht. De haarfijnheid in het geboomte wordt prijsgegeven,
doch op de wijze der mindere nauwgezetheid. Zij wordt vervangen door een minder
dicht gespikkel, misschien uit een behoefte om aldus natuurlijker te zijn, doch in
technisch opzicht, strikt genomen, geen vooruitgang. Een streven is merkbaar, om
loofpartijen duidelijker aan te duiden, zonder dat evenwel tot een andere werkwijze
wordt overgegaan. Een eigenlijke boomslag wordt niet toegepast.
Eenerzijds, 't is waar, beteekent dit het zwichten eener technische routine, doch
tevens schijnt het een zoeken naar wat anders, een willen overgaan tot andere
innigheid en anders gestemde uitbeelding, of althans een achteloosheid ontstaan
hetzij door uitputting, hetzij door een half bewust gevoel van onbevredigd-zijn wegens
het tot dusver bereikte. Het eenmaal aangenomen décor echter wordt niet vervangen(1).
De geaardheid van een landschap als dat te Antwerpen wordt nog toegelicht door
een kennelijk laat ontstaan werk in de Galleria Borghese te Rome met een vergezicht
onder dreigende stormlucht. Door een sterk getint

(1) Het zetten der naamteekening, in beide gevallen, zon kunnen zijn voortgekomen uit angst,
dat zwakke paneeltjes als deze niet voor echt en eigenhandig zouden worden gehouden.
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Afb. 12. - JOACHIM PATINIR: Landschap met de Prediking van Johannes den Dooper. (Galleria
Borghese te Rome).

Afb. 13. - VLAAMSCH NAVOLGER VAN PATINIR: Landschap. (Galleria Borghese te Home).
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vernis heeft dit landschap een zonderling modern voorkomen, wat evenwel op de
afbeelding niet merkbaar is. Merkwaardig is dit werk door het nu zeer duidelijk
beoogen van ‘stemming’, welke zelfs schijnt gesymboliseerd te moeten worden door
de staffage: Een reiziger is door een leeuw van zijn ezel gesleurd en staat door dezen
te worden verslonden. Twee metgezellen vluchten weg tusschen het geboomte. De
bergrotsen, terzijde geschoven, nemen een minder belangrijke plaats in. De lucht
zelf ‘spreekt’, en ‘zwijgend’ is het verre kustlandschap, dat gelaten ligt onder een
kalm-vaag schijnsel, dat tegen de opkomende buien in, horizontaal invalt, tusschen
hemel en heuvels. Dit is iets nieuws, en eveneens de gewijzigde schakeering van het
geboomte, dat bronsgroen is op den voorgrond en grijsgroen in de distantie. De
geheele verte is aldus, grijsgroen gestemd, in één toonwaarde verbonden met de
wolklucht. Deze eigenaardige toon wordt door het getint vernis wel versterkt, doch
was blijkbaar oorspronkelijk aanwezig. Het motief van den reiziger en den leeuw
wordt reeds aangetroffen op het landschap te Madrid met den H. Hieronymus, hiervoor
afgebeeld. De verdere staffage bestaat, bij wijze van contrast, uit konijntjes, en in de
verte uit grazende koetjes en kalfjes.
Zonder het stukje te Antwerpen zou men een landschap als dit niet voor een echt
werk van Patinir kunnen houden, zoo goed als zonder de signatuur dat onaanzienlijke
paneeltje door niemand als een eigenhandig staal van zijn kunst zou worden erkend,
maar veeleer aan een helper of navolger zou worden toegeschreven. Patinir heeft,
gedurende de tien jaren die hij na zijn Italiaansche reis nog leefde, stellig helpers
gehad, in 1520 althans, één zooals wij uit Dürer's dagboek weten; en waarschijnlijk
is dat noch de eerste, noch de laatste geweest. Van de navolgers zijn in Italiaansche
verzamelingen de werken niet zeldzaam. De Galleria Borghese bezit er verscheidene,
waarvan hier het meest opmerkelijke en tevens het meest leerzame nog mag worden
besproken.
Het stelt voor de ‘Prediking van Johannes den Dooper’ en sluit zich eer aan bij de
vroegere dan bij de latere paneelen van den meester (Afb. 13. - 35×54 cm.). De
hoofdgroep is met geringe wijziging gevolgd naar Gerard David, ook wat de plaatsing
betreft. De behandeling van het landschap is zéér spichtig en miniatuurachtig, stug
en futloos tegelijk, met toepassing van koude, weinig zeggende kleurtjes. Het schilderij
echter is scherp schoongemaakt en heeft daardoor aanmerkelijk geleden. Hier en
daar, vooral in het midden, is het hinderlijk bijgestipt. De staffage is, in tegenstelling
met echte werken van Patinir, schraal en schaarsch. Afgezien van den groep der
Prediking en van den Doop van Christus bestaat zij alleen in een eenzamen ruiter
aan de overzijde der rivier, vergezeld van twee kinderen. Overigens
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zien wij wel een vrij volledige opsomming van Patiniersche elementen, doch zij zijn
geesteloos naast elkander gezet. Het ranke, welgeslaagde boompje redt feitelijk de
situatie. Een voorgrond van rotsblokken, waartusschen een embryonale aap en een
paar hagedissen zich vermeien, heeft Patinir zelf nimmer aldus aangebracht. Het
kenmerkende zijner composities is juist, dat zij den eersten voorgrond zoo goed als
geheel overslaan. 't Oog en de verbeelding van den beschouwer doen dadelijk een
sprong, als 't ware, in de verte.

Afb. 14. - JOACHIM PATINIR OF NAVOLGER: Rust op de vlucht naar Egypte. (Museo Filangieri te
Napels).

Een ander landschap, geheel in den trant van Patinir, bevindt zich in het Museum
Filangieri te Napels. Het staat daar op naam van Jan van Eyck, is zéér slecht
onderhouden, doch is eenmaal een vriendelijk en compleet paneeltje geweest. De
voorstelling is de ‘Rust op de Vlucht naar Egypte’ (Afb. 14 - 21×30 cm.). Het
landschap met den H. Christophorus, door Friedländer vermeld als zich bevindende
in de verzameling Chiaramonte-Bordonaro te Palermo(1), is volgens ingewonnen
inlichting daar niet meer aanwezig: De collectie werd gesplitst, gedeeltelijk zelfs
verstrooid.
Na den dood van Patinir ontwikkelt het landschap zich in de Zuidelijke Nederlanden
allereerst in twee richtingen:

(1) T. à p., blz. 184.
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A. tot de spits-nauwlettende, doch niet zelden fleurige natuuruitbeelding van Herri
met de Bles (vele werken in Italië), van Jacob Grimer (twee gesigneerde paneelen
te Cremona, een derde vroeger in de verzameling Leoni te Rome, door schrijver
dezes destijds in ‘Onze Kunst’ gepubliceerd)(1), van Lucas Valckenborg (o.a.
een werk in de collectie d'Ancona te Milaan) en van Frans Mostsaert.
B. tot de meer atmosferisch en bedrijveriger opgevatte landschapschilder, zooals
die tegelijk gecompliceerd en versoberd kan zijn - versoberd wat toon betreft
onder invloed van den Grooten Brueghel(2) - bij Lucas Gassel, (vroeger in de
verzameling Marinucci te Rome), kloek bij Pieter Baltens (hoofdwerk in de
collectie Chiesa te Milaan), ruig-romantisch daarna bij Gillis d'Hondecoeter en
bij Roelant Saverij; met breed uitgestreken verschiet, als reactie op 't ‘blauwe’
luchtperspectief bij hunne voortzetters: Joos de Momper en Jan Tilens.
Als derde richting komt weldra, naast deze beide, die van het heroïsch geïnterpreteerde
landschap op, welke richting uit den geest van het barok geboren, een eigen minder
gedweeë boombehandeling medebrengt. De vader van deze richting is Gillis van
Coninxloo en zijn geestelijke kinderen waren Paulus Bril in Italië en Fluweelen
Brueghel in 't Vaderland. Het is deze derde richting, waartoe ook Adriaen van
Stalbemt en Alexander Keyrincx behooren, welke door de inwerking der Cocksche
prenten aan een magnetische afwijking naar de zijde van ‘B’ onderhevig is, zich
achterwaarts oriënteerende, waar Saverij en de Momper op het moderne uit zijn.
Hierdoor kan deze laatste ten slotte Jan Brueghel ontmoeten... op één en hetzelfde
paneel!
Het zou de moeite loonen langs de elkaar soms kruisende lijnen de ontwikkeling
van deze drie richtingen na te gaan, tot zij alle worden geabsorbeerd door den nieuwen
tijdgeest, die zijn drieste en meest machtige incarnatie heeft - ook waar het op
landschap-verbeelding aankomt - in Petrus-Paulus Rubens.
Honderd jaar na Patinir was hij óók in Italië...
G.J. HOOGEWERFF.

(1) ‘Onze Kunst’, 1919, vol. XXXVI, blz. 89.
(2) Diens gestalte staat niet geheel buiten, doch boven de hier geschetste indeeling, welke in
haar generaliseering natuurlijk maar ‘betrekkelijk’ juist is; d.w.z. preciseering behoeft.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Antwerpen
Koninklijk kunstverbond. - Tentoonstelling ‘Lumiere’: zwart en wit.
Deze nog betrekkelijk jonge vereeniging, waarvan onze medewerker, de heer Roger
Avermaete de ziel is, komt de niet geringe eer toe op aanzienlijke wijze te hebben
bijgedragen tot het aankweeken van den smaak voor de moderne graphische kunsten.
En in een land als het onze, waar de prent - ets, litho, houtsnede - nog steeds niet
algemeen als een echt kunstwerk wordt gewaardeerd, behoorde er tot zulk een
beweging een flinke dozis moed en volharding. De verdienste, van gedurende jaren
met steeds onverdroten ijver te hebben volgehouden, is er des te grooter om.
Zooals in hunne vorige tentoonstellingen van dien aard, bepaalden de inrichters
er zich niet bij werk van Belgische kunstenaars te toonen. Behalve de Belgen waren
hier Franschen, Hollanders, Zwitsers en Russen.
Maar van allen was zeker de Vlaming Jan Fr. Cantré de interessantste. We volgen
dezen nog jongen kunstenaar nu reeds gedurende eenige jaren en steeds vertoont hij
zich meer en meer als een veelzijdig, ernstig-strevend, diepvoelend temperament.
We zagen van hem schilderijen en beeldhouwwerken, teekeningen en houtsneden,
en steeds sprak daaruit een fijn en innig gemoedsleven. Maar hij is - meenen we vooral een graphisch kunstenaar. Hij is een geboren illustrator, die uitnemend de
kunst verstaat zijn blad te vullen met een evenwichtige verdeeling van zwart en wit.
Hij teekent met een wonderbaar gemak, misschien zelfs is dit een gevaar, waar het
al te licht het ‘cliché’ voor gevolg heeft, iets waarvoor ook Cantré zich te hoeden
heeft. Maar zijn sterke persoonlijkheid komt dit gevaar gemakkelijk te boven. Die
persoonlijkheid is er: zij is verwant aan den ouden Brueghel, aan moderne Vlamingen
als Jules de Bruycker en Gustaaf van de Woestijne, maar zij spreekt zich uit op eigen
wijze. Zij is ook zwoeler, minder scherp dan die van de Bruycker, minder diep
philosophisch dan die van Brueghel en minder literair dan die van van de Woestijne.
Zijn broer Jozef Cantré is minder persoonlijk. De herinneringen aan zekere
expressionisten zijn al te sterk bij hem.
Belangrijker is de Antwerpenaar Joris Minne. Al dankt hij veel aan Masereel, en
moet hij heldhaftige pogingen doen om van dien sterken invloed los te komen, toch
zien wij in hem een onzer merkwaardigste illustrators. Hij streeft naar pakkenden
eenvoud, naar synthese en daarin komt hij niet zelden tot de gelukkigste resultaten.
De houtsneden van den Hollander Fokko Mees tellen mede tot de allerbelangrijkste
inzendingen op deze tentoonstellingen. Zij geven een indruk van grootschheid, bereikt
door uiterst eenvoudige middelen.
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Verder dienen vermeld de Belgen Roger van Gindertael, Alexandre Lallemand en
Pierre de Vaucleroy, de talrijke fraaie uitgaven van ‘Lumière’, geïllustreerde boeken
en platen-reeksen, en de smaakvolle batiks van Adrienne Vaes.
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Koninklijk Kunstverbond. - ça Ira;
een andere Antwerpsche groepeering, verzamelde werk van een zestal jonge schilders.
Algemeenen indruk: hopelooze geestesarmoede, jammerlijke onkunde. Alleen Alice
Frey was hier gelukkiger dan in hare vorige prestaties. Carnaval, Danser waren niet
onaardig van kleur. Maar wellicht scheen het maar zoo omdat zij in de onmiddellijke
buurt hingen van de akelig-arme, sukkelige schilderijen van Jan Cockx. Paul Joostens
verliest langzamerhand zijn koloristische hoedanigheden in de talrijke dadaïstische
en would-be-expressionistische proernemingen. Jozef Pëeters en Victor Servranckx
gaan pretentieus en koppig voort zinlooze geometrische vlakvullingen te componeeren
in een absolute negatie van alle kleur. En Edmond van Dooren amuzeert zich nu eens
met schilderijen van Baseleer en Hens slecht te copiëeren en daarbij alle vormen tot
scherpkantige blokjes om te zetten, of in een zwak academisch naakt alle gebogen
of golvende lijnen recht te trekken. Zij, die zich zeer revolutionair wanen, blijken
ten slotte zeer achterlijk te zijn.
A.D.

's Gravenhage
Haagsche Kunstkring. - Kunstnijverheid.
In Januari heeft de Haagsche Kunstkring in zijn kelder-zaal een tentoonstelling
geopend van textielwerk, dat daar is bijeengezet door het Instituut voor
Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam en door de Nederlandsche Kunstweefschool
te 's-Gravenhage. Een tentoonstelling dus niet louter van kunstwerken, want de
Amsterdamsche School exposeerde het werk der leerlingen, onder leiding gemaakt.
De Weefschool had er ontwerpen van bekende kunstenaars als Lion Cachet, Gidding,
van der Stok (met wiens gobelin Circe op de Parijsche tentoonstelling in 1925 de
gouden medalie werd behaald). De bezoekers der internationale tentoonstelling
konden hier de bankbekleeding van Gidding weer vinden, uit Staal's Paviljoen. Het
is een heugelijk feit dat de Kunstweefschool in den laatsten tijd de gelegenheid heeft
gehad te toonen in staat te zijn de intenties van onze kunstenaars te verwerkelijken,
waardoor van bun kant de kunstenaars de mogelijkheid vinden de techniek door
praktijk te gaan beheerschen. Mocht een groeiende belangstelling in de weefkunst
zich uiten in meer en meer opdrachten, het zou een rechtmatige belooning zijn van
de groote verdiensten der directrice, mevrouw Laman Trip-Nolen, wier energie en
buitengewone toewijding de school, onder haar voortreffelijke leiding, een verjongd
leven en een werkzaamheid op moderner niveau geschonken hebben. Een juist begrip
van hetgeen de hand-weerkunst is heeft haar het verlangen gegeven de werksters te
kweeken, die met de opgedane vaardigheid het leven ingaande, daar de mooie oude
volkskunst rondom kunnen doen herrijzen. Wil daarvoor de kunstweefschool een
ware kweekplaats zijn, dan moet het werk daar gemaakt aan hooge eischen van smaak
voldoen en hier komt dus het onmisbaar contact met den kunstenaar aan de orde. Uit
wat mevrouw Laman Trip reeds gedaan heeft blijkt genoeg wat zij wil en het zou
zeker ook voor onze kunstenaars een geluk zijn, wanneer haar ijver de resultaten
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oogstte die haar toekomen. Het is hier intusschen als overal in de toegepaste kunsten,
van de opdrachten, dat is dus van hen die bij machte zijn ze te geven, hangt de groei
grootendeels af. Mogen de exposities van de Kunstwecfschool den gewenschten
invloed oefenen! Wanneer wij er véél méér werk als dat van Lion Cachet, van der
Stok, Gidding, zonden willen zien, dan is het dat zeker niet aan Mevrouw Laman
Trip te wijten wier sympathieke voortvarendheid zonder twijfel dienzelfden wensch
koestert en onmiddellijk aan den slag zou willen gaan om de weefkunst een eereplaats
te geven in ons volksleven en haar school een brandpunt te maken van Hollandsche
schoonheid op dit gebied. Waar is nu eens de vermogende kunstminnaar, waar een
consortium, waar een gemeentebestuur of ander invloedrijk lichaam dat over een
wand beschikt en het koninklijke besluit neemt dat deze zal worden versierd met een
grootsch gobelin?
Het Instituut voor Kunstnijverheid-onderwijs mag voor den dag komen met
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LION CACHET: Rug, stoelbekleeding. (Nederlandsche Kunstweefschool.'s Gravenhage).

A.H. VAN DER STOK: Circe, gobelin. (Nederl. Kunstweefschool, 's Gravenhage).
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LION CACHET: Zitting stoelbekleeding. (Nederl. Kunstweefschool, 's Gravenhage).
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SMYRNA: Textielwerk van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, Amsterdam.

PERZISCH ‘A-JOUR’: Textielwerk van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, Amsterdam.
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zijn leerlingen-werk der textiel-klassen. Van allerlei technieken waren aantrekkelijke,
soms bepaald mooie proeven tentoongesteld. Leerlingenwerk dat een getuigenis is
voor den frisschen en oprechten geest die de leiding bezielt. Er was in dit zoeken
overal een levendige zin voor kleur en decoratieve werking en een zuiver
techniek-begrip. Het vinden van deze decoratieve werking, van het rhythmisch
bewegen der motieven, uit de mogelijkheden van de techniek zelf, is een uitnemende
grondslag, hier met overtuigende resultaten verdedigd. Wij kunnen hier niet uitweiden
over alle soorten van ‘vrouwelijke’ handwerken, die werden getoond, over de edele
vlechttechniek, over het Perzische ajour, over teneriffe-werk, point-lacé of ikat; de
leerares Mevrouw Wiesebron-Spier heeft ze alle op de expositie toegelicht. Wij
hebben den indruk ontvangen van een belangrijk stuk kunstonderwijs en het is goed
dat dit onder de oogen komt van een publiek dat in 't algemeen weinig weet wat dit
onderwijs wil en - hoe leelijk de dingen zijn waarmee het zich meerendeels nog
omgeeft. Gelukkig zijn wij den tijd voorbij, toen de handwerken-technieken in 't
algemeen niet anders werden gezien dan als aanleerbare vaardigheden naar model;
in plaats van als een levende bron van immer wisselende mogelijkheden waarin draad
en draad, kleur en kleur, wonderen oproepen voor het oog, als een rhythmisch groeien
van schoonheid.
In de Rotterdamsche Kunstkring was een tentoonstelling van klein
handelsdrukwerk. Het materiaal was verschaft door het Instituut voor Sier- en
Nijverheidskunst te 's-Gravenhage. Een belangwekkend gegeven, voor een stad als
Rotterdam met zijn handel en industrieën in 't bijzonder. Aardig was de vele
opvattingen der kunstenaars in hun typographische en illustratieve werk te volgen;
en dit velerlei was op alleraangenaamste wijze gearrangeerd op zwarten wand en
roode tafelvlakken, door den binnenhuisarchitect N.P. de Koo; een kostbaar lid van
den Rotterdamschen Kring, want dit was niet de eerste maal dat hij toonde met de
allereenvoudigste middelen een verrassend interieur, een rustige en vroo lijke
aankleeding te maken, waarin men met zuiver genoegen verwijlt en waar het
tentoongestelde buitengewoon goed tot zijn recht komt.
G.

Maastricht
De Limburgsche Kunstkring keeft in het Stedelijk Museum te Maastricht een
tentoonstelling van heiligenbeeldjes uit de 16e, 17e 18e, 19e en 20e eeuw geopend.

Praag
Tentoonstelling van Nederlandsche kunst.
In het Rudolfinum is een tentoonstelling van Nederlandsche grafische kunst geopend,
welke is georganiseerd door het Nederlandsch regeeringscomité, dat in het bijzonder
de heeren Schelfhout en Veldheer met de keus van de werken en de bijzondere
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regeling had belast en dat hierbij samenwerkte met de Tsjechische kunstvereeniging
Hollar. De tentoonstelling heeft al dadelijk groote belangstelling getrokken. Er is
werk van Bauer, Eekman, Lebeau, ten Klooster, Schelfhout, Veldheer, Wenckebach
en anderen.

Pittsburg (Ver. Staten)
Het ‘Carnegie Institute’ verzamelde uit particulier bezit een reeks schilderijen die
tentoongesteld een interessant beeld gaven van den smaak der collectioneurs in deze
rijke industriestad. De tentoonstelling bevatte o.a. een werk van Pieter Bruegel, een
van A. Cuyp, twee van Frans Hals, drie van Rembrandt, een van Rubens, een van
van Dijck uit de Genueesche periode, een Ruysdael, een Hobbema, een Jan Steen.

Onze Kunst. Jaargang 23

30

Musea
Antwerpen
Koninklijk Museum van Schoone Kunsten.
Voor een som van 100.000 fr. kwam het Museum in bezit van een werk van Hendrik
de Braekeleer Oud Begijnhof te Antwerpen. Door een openstaande deur te midden
van een ouden grijzen muur, ziet men een bloemigen en zonnigen tuin, waar twee
oudjes, een man en een vrouw, staan te praten. Niettegenstaande zijn onbetwistbare
hoedanigheden, verhoogt dit schilderij geenszins den roem van den Meester, die in
het Antwerpsche Museum door meesterstukken is vertegenwoordigd.
Het museum werd daarenboven verrijkt met een schilderij van Karel Verlat Kip
met Kuikens, met twee landschappen van Willem Vogels, met een portret van Pericles
Pantazis, met een bronzen borstbeeld van Leopold II door Thomas Vinçotte, met een
schilderij Opvoeding van Rik Wouters, met een Zicht van Kattendijk door Caroline
Lacroix-Michel.
Door bemiddeling van ‘Artibus Patriae’ schonk de heer Steurs-van den Broeck
aan het Museum een schilderij van Willem Linnig Jr. De Vioolmaker. ‘Artibus Patriae’
kocht daarenboven van denzelfden kunstenaar, twee penteekeningen, vóorstudies
voor dit schilderij.

Elsene
Gemeentemuseum.
Ten einde de schatten van zijn kunstmuseum beter bekend te maken, zal het
gemeentebestuur van Elsene eerstdaags een reeks tentoonstellingen inrichten, tot het
groepeeren van het werk der voornaamste oude meesters der gravuur. Deze prenten,
die nu in mappen bewaard worden en getoond worden op aanvraag, maken deel van
de belangrijke gift van Mevr. Wwe Hannetvan Risseghem. Er zullen o.a.
tentoonstellingen worden ingericht van Berghem, Bolswert, Callot, Visscher. Dürer,
Lucas van Leyden, Rembrandt, van Orley, van Ostade, enz.

Gent
Museum van Schoone Kunsten.
De ‘Vrienden van het Museum’ hebben in 1925 een goed schilderij van Jordaens
aangeworven: een Hemelvaart van Maria, die mag beschouwd worden als een werk
uit Jordaens' periode van de volle ontwikkeling van zijn gaven, omtrent 1650. De
ondoorzichtige schaduwen die veelvuldig tusschen die warme kleurvlekken verspreid
liggen, toonen aan dat de meester gezocht heeft om iets van het heldonker van
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Rembrandt over te nemen, nadat hij gewerkt had aan het Huis ten Bosch te 's
Gravenhage en werk van Rembrandt had kunnen bewonderen.
Het groot schilderij werd aangekocht op een veiling te Brussel voor de som van
34.000 frank. Dit is weer een van die aanwervingen van goed gehalte, waaraan het
organisme van de ‘Vrienden van het Museum te Gent’ ons heeft gewend gemaakt.
Deze instelling beschikt slechts over bespottelijke geringe middelen, doch slaagt er
in telken jare beteekenisvolle werken aan te koopen: dit is te danken aan de
onbaatzuchtige toewijding der bestuurders en aan hun wakkeren spoorzin.
Onder de nieuwe werken dit jaar verder in het museum gekomen zijn nog te noemen
een flink Moeras van Louis Dubois, een Zicht op Gent van Jules de Bruycker en een
ander Zicht op Gent van den onlangs gestorven Jean Delvin, verder verschillende
werken door den Staat en de Gemeente aangeworven in de laatste Driejaarlijksche
Tentoonstelling te Gent.
L. v. P.

Parijs
Het nieuwe ‘Musee du Jeu de Paume’.
Dit nieuwe museum, aanhangsel van het ‘Musée du Luxembourg’, is voorbehouden
voor de vreemde
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scholen van de XIXe eeuw, en moest het ook zijn voor die van de XXe. Het werd een
eerste maal ingericht floor den heer Léonce Bénédite, na de schitterende
tentoonstelling van oude en moderne Hollandsche kunst, en daarna weer opgeruimd
voor het inrichten van de gelijksoortige tentoonstellingen van Belgische, Zwitsersche
en Roemeensche kunst.
Nu is dit ‘Musée du Jeu de Paume’. door de zorgen van zijn tegenwoordige
conservators, de heeren Masson en Dezarrois, weer opnieuw ingericht. Wij vinden
er de Moeder van Whistler niet meer terug. Ze is naar het Louvre-Museum verhuisd.
Maar we vinden er terug het amandelgroene behang waarop de meesterstukken der
‘primitieve’ Vlaamsche kunst, en mede die van de Braekeleer, Boulanger, Artan en
Meunier schitterden met een zoo teeren en ernstigen glans. Het rood-pluizen behang
heeft afgedaan! Frissche velums zeven er het licht. We zouden zeggen dat het geheel
is in de ‘kleur van Parijs’ indien wij ten slotte in de ‘Jeu de Paume’ niet de atmosfeer
rerugvonden van het Brusselsch Modern Museum, bekomen door het bedachtzaam
gebruik van gelijksoortige middelen.
Drie scholen zijn rijk vertegenwoordigd in het nieuwe museum: de Amerikaansche,
de Engelsche en de Belgische. Over de eerste valt niet veel te zeggen. Bij ontstentenis
van het meesterwerk van Whistler, bepalen wij ons bij een der mooiste werken van
Mary Cassatt. De Britsche afdeeling bestaat vooral uit de verzameling Edmund Davis:
de prerafaëlieten staan er in aanzien, tegelijk met J.E. Millais, James Pryde (die iets
heeft van een Magnasco), Eennington (een soort van de Woestijne van over 't Kanaal)
en Philipp Connard, aangenaam en voornaam kolorist. Elders nog trokken Brangwyn
en Lavery de aandacht.
In Italië, niets bijzonders; in Spanje Zuloaga en de Zubiaure's; in Holland een
Marine van Mesdag, een Conrad Kickert zeer ‘salon d'Automne’, een tamelijk vulgaire
Maks. Zwitserland is zeer nederig maar zeer waardig vertegenwoordigd door een
verrukkelijk kleine Gimmi, onlangs aangeboden door Sir Joseph Duveen. Het
Parijsche Rusland (waar bleef Chagall?) blijft beperkt tot de overigens zeer
interessante groep der ‘stylisten’ of ‘styleerders’: Jacovleff, Choukhaïeff en Mevr.
Chana Orloff. In de Japansche afdeeling schittert Foujita door zijn afwezigheid. En
in de Belgische afdeeling doet Ensor hetzelfde.
Maar behalve dit, moeten we bekennen dat de Belgische afdeeling wellicht de best
voorziene is. De heer Bénédite kende goed onze kunst ‘der jaren 1880’ en zelfs die
van omstreeks 1900. Zijn Claus, zijn Baertsoen, zijn Laermans, zijn van Rysselberghe
zijn goed gekozen. Een Naakt, tamelijk ‘Vlaamsch’, tamelijk ‘rubeniaansch’ zelfs,
van den laatste, bekleedt het midden van het panneel dat vroeger geheel bedekt was
door de School van Plato van den hr. Jean Delville. Plato en zijn discipelen
beheerschen nu de beraadslagingen, betwistingen en werken van het Instituut voor
Intellectueele Samenwerking waar onze landgenoot Richard Dupierreux uitmuntend
werk zal leveren, indien de afdeeling Kunst en Letteren iets anders kan leveren dan
‘platonische’ wenschen en een onderscheid weet te maken, in zake ‘moderne’ kunst
tusschen het doode en het levende.
De Braekeleer, die leeft: zijn Oude Spullen in het ‘Jeu de Paume’ zijn van de
qualiteit der Kaartspelers, met dezelfde accenten van gulden kleur, dezelfde
burgerlijke weelde, dezelfde nauwgezette techniek in een bijna razende jacht op zon.
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Alfred Stevens, men moet het bekennen, is dood. Terug van het Bal is beter dan Het
Bad, geestlooze nabootsing van Courbet.
De Oude Dienstmeid is een fraaie Frédéric, een van de beste. Het Portret van
Charles Milcendeau door Evenepoel, de beeldhouwwerken van Meunier, de
schilderijen van Alfred Verhaeren en van Delaunois... we mogen er trotsch op zijn.
Maar we zijn nooit tevreden! We zouden wenschen dat onze hedendaagsche kunst
niet minder schitterend te Parijs vertegenwoordigd ware dan die van gister en eergister.
Wat komt men weer te laat! Welk een aan te vullen leemte! 't Is waar dat w'er niet
beter aan toe zijn dan de Franschen. Vermits noch Picasso, noch Derain, noch Braque,
noch Segonzac, noch Vlaminck, noch Rouault (men zou lang kunnen opsommen)
niet in het Luxem-
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bourg zijn opgenomen (zullen zij rechtstreeks naar het Louvre gaan zooals Rousseau
de douanier?), mogen wij ons troosten, in het nieuwe ‘Musée du Jeu de Paume’ noch
James Ensor, noch George Minne, noch Permeke te ontmoeten...
't Is bedrog nochtans, Kvapil en twee of drie anderen toe te laten. - Wat wilt ge,
't is de traditie van het Luxembourg, van het Beheer der Schoon Kunsten, enz.: lief
doen tegenover valsche jongeren; de meesters vereeren na hun dood. - Traditie?
Sleur, ja...
Er is ten slotte niets tegen te doen! Wij mogen nog altijd hopen dat eerstdaags bij
tooverslag in 't midden van Parijs, het Internationaal Museum van Hedendaagsche
Kunst (vanaf Cézanne) moge oprijzen. Het ware een schoone daad van intellectueele
samenwerking, maar zonder twijfel zou het niet door den Staat mogen ingericht
worden. Want de Staat, heden ten dage, dat 's niemand.
PAUL FIERENS.

's Gravenhage
Mauritshuis.
De aan het Mauritshuis bij het ambtsjubileum van Prof. Dr. W. Martin ten geschenke
gegeven schilderijen zijn thans, in voorloopige opstelling en omlijsting,
tentoongesteld.
Het schilderij van den Meester van Alkmaar (geschenk van den heer J.K. van
Heek), is een bijzonder specimen der Noord-Nederlandsche schilderkunst van
omstreeks 1500. Het stelt de Aanbidding der drie Koningen voor. Hel middenstuk
vertoont een vervallen stal met den os en den ezel, waar vóór Maria, met het Kindeke
op den schoot, troont, terwijl de drie Koningen hunne geschenken aanbieden. Op
den linker vleugel ziet men de Koningen vertrekken; de rechter vleugel geeft hun
gevolg te zien. Het geheel is bijzonder levendig van kleur en ongemeen zorgvuldig
van uitvoering. Onder de tallooze figuren zijn ware meesterstukjes van portretkunst.
De gevoeligheid der voordracht, de naïveteit der teekening en het prachtig koloriet
maken dit kostbaar geschenk tot een zeer bijzondere aanwinst van het museumbezit.
Het schilderij, dat aan de buitenzijde de in grijs geschilderde gestalten van den H.
Antonius en den H. Adriaan vertoont, is ongeveer een jaar geleden in den
Londenschen kunsthandel opgedoken. De toeschrijving aan den Meester van Alkmaar
is van Dr. Max J. Friedländer. Het stuk is bijzonder goed geconserveerd en is, naast
de werken van Geertgen en de bekende Zeven werken van Barmhartigheid in het
Rijksmuseum, het belangrijkste werk der Noord-Nederlandsche primitieve
schilderkunst, dat onze musea bezitten.
Het schilderij van Abraham van Dijck, met diens naam gesigneerd, (geschenk van
den heer J. Goudstikker), toont dezen zeventiend' eeuwschen meester van zijn meest
Rembrandtieke zijde. Het is een van die schilderijen uit de Oldenburg-collectie, die
waard waren, in een onzer musea te belanden. Vooral het ‘clairobscur’ en de
aangename kleurschakeering van bruin, rood en geelgrijs maken het tot een
aantrekkelijk geheel, dat in het Mauritshuis terdege op zijn plaats is.
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Behalve deze en andere geschenken zijn nog tentoongesteld twee schilderijen,
dezer dagen in bruikleen gegeven door den heer E. Philips te 's-Gravenhage, nl. een
zeer stemmig riviergezicht van Jan van Goyen, gemerkt en gedateerd 1644, en een
even zorgvuldig uitgevoerd als uitnemend geconserveerd Rookertje van Adriaen van
Ostade.
(N. Rott. Crt.).

Rotterdam
Museum Boymans.
Sinds Kerstmis zijn hier tentoongesteld eenige belangrijke werken, in bruikleen
afgestaan door de bezitters, die talrijk gehoor hebben gegeven aan den oproep van
de museumdirectie.
In de zaal voor zestiende-eeuwsche meesters is uit het bezit van den heer J.L.
Laverge ein groote gepolychromeerde houtsculptuur aan den wand gebracht;
Zuid-Duitsch werk uit omstreeks 1530, een piëta voorstellend, Maria met het ontzielde
lichaam van Christus op den schoot, omgeven door Johannes en Magdelena. In dit
forsch gebeeldhouwde werk
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is, gelijk in alle kunstwerken uit den aanvang der zestiende eeuw, reeds het beweeglijk
rhythme der Renaissance waar te nemen. Op een schot is de beeltenis van een
edelvrouw gehangen, uit de collectie van den heer D.G. van Beuningen, een klein
levendig portret, verfijnd van kleur, behoorend tot die reeks van voorname Fransche
portretten, die ten tijde van Frans I en Hendrik II door Corneille de Lyon vervaardigd
werden. Interessant is de vergelijking met een ander vrouweportret, iets later,
vermoedelijk te Antwerpen door Willem Key geschilderd, het eigendom van M.W.
Suermondt. Hierin treffen de trouwhartige vizie en de eenvoud der kleuren, zwart
en wit tegen een blauw-grijzen fond.
In de volgende zaal zijn tentoongesteld: een groot interieur van Izaäk van Ostade
en een riviergezicht van Jan van Goyen, de eerste uit de verzameling Ten Cate te
Almelo, de andere uit Rotterdamsch bezit. Het stilleven-rijke stalinterieur van den
reeds op 28-jarigen leeftijd gestorven jongeren broeder van Adriaen is breed, in
bruine kleurengamma geschilderd; een voortreffelijk werk van dezen genialen meester.
De Van Goyen, een oeverrand met een kasteelruïne, levendig van toets in grijze tot
grijs-groene nuanceeringen, behoort tot de laatste periode van den kunstenaar.
In de Cuyp-zaal staat op een ezel een Rivierlandschap met hooge lucht in gouden
toon gedrenkt, een bijzonder mooi staal van Albert Cuyp, karakteristiek voor zijn
vroegen tijd. Dit schilderij, voluit gesigneerd, hoort thuis in de collectie van den heer
D.G. van Beuningen. Weinig voorkomend zijn de marines van Abraham van Beyeren.
Het hier aanwezige schilderij, een woelig water, treft door de zilveren grijsheid van
den toon. Een klein breed en welig geschilderd Stilleven toont de veelzijdigheid van
dezen Hollandschen meester.
Op een schot in de groote zaal is een meesterwerk van Emmanuel de Witte
gehangen, een groot interieur met een vrouw aan het clavecimbel en verren doorkijk,
dat onlangs uit den Franschen kunsthandel in Nederlandsch bezit is overgegaan. Dit
importante werk, dat langen tijd op naam van Pieter de Hoogh stond, zal omsteeks
1667 door den meester geschilderd zijn en geeft een dieperen kijk op het karakter
van dezen schilder.
Emmanuel de Witte is in 1617 te Alkmaar geboren, was tot ongeveer 1654 te Delft
werkzaam en vestigde zich vervolgens te Amsterdam. Zijn leerjaren bracht hij te
Delft door en het karakter van de Delftsche school, waarvan Carel Fabritius het
uitgangspunt is en Johannes Vermeer zich ontwikkelde tot den meest
bezonken-evenwichtige en Pieter de Hoogh tot den intiemsten schilder van het
Hollandsche binnenhuis, heeft hij steeds behouden. Van hen is de Witte de meest
hartstochtelijke.
Het is nog niet zoo lang geleden dat deze kunstenaar slechts bekend was als schilder
van kerk-interieuren. Boymans was het eerste museum dat in 1864 voor de
assurantie-penningen van den brand zijn Vischmarkt verwierf. Sindsdien zijn meerdere
van deze onderwerpen, die vroeger steeds op naam van Pieter de Hoogh stonden, te
voorschijn gekomen. Onlangs nog kon men op de Amsterdamsche
jubileum-tentoonstelling het grootste en laatst bekende werk uit 1679, toebehoorend
aan het museum te Leipzig, bewonderen.
De ontwikkeling die Emmanuel de Witte heeft doorgemaakt is groot en
sterk-sprekend geweest. De laat-Amsterdamsche tijd verschilt hemelsbreed van de
vroeg-Delftsche. In het algemeen kan men zeggen dat de kunstenaar zich steeds meer
verdiept; de zin voor het dramatisch effect neemt toe.
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In een reeks van vier werken is die ontwikkeling thans goed in Boymans te volgen.
Vroeg is het kleine blanke kerk-interieur, met het frissche rood in den figuur op den
voorgrond, kenmerkend voor de Delftsche school. Reeds in Amsterdam is de 1660
gedateerde grootere kerk ontstaan. De schildering is losser, de contouren niet zoo
scherp, de kleuren gedempter.
Dan volgt ongeveer zeven jaar later, vermoedelijk uit 1667, het belangrijke
bruikleen dat thans in het Museum te zien is, het interieur met de vrouw aan het
clavecimbel, reeds karakteristiek voor de laat-Amsterdamsche periode. Het geheel
is sonoor van toon. Het blanke wit is tot een mat-grijs verdiept; het frissche rood
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zwaarder en bezonkener van kleur. Uit een Hollandsch midden-XVIIe eeuwsch ruim
vertrek, waar het zonlicht in plekken den vloer belicht, voert een verre doorkijk langs
een trappenhuis en een tweede vertrek met roode tegels bedekt naar den tuin. Door
dit perspectief en de belichting ervan heeft de meester een hijzonder effect bereikt.
Geheel geïsoleerd staat dat werk niet in zijn oeuvre. In Engelsch particulier bezit
bevindt zich een deftig interieur, eenige jaren later vervaardigd.
De wel-bekende visch markt ten slotte uit 1672 is in de onmiddellijke nabijheid
opgesteld. Dit schilderij is het laatste werk uit de reeks. De schildering is hier nog
breeder en dramatisch is de belichting. Bij aandachtige beschouwing der thans
aanwezige werken zal men nog vele interessante punten van vergelijking kunnen
vinden, vele details ook kunnen genieten.
In deze zaal is nog een ander werk van groot belang te zien. Het is een
strandgezicht, uit de verzameling van den heer H.E. ten Cate, van den weinig
voorkomenden Jan van de Cappelle, een Amsterdamsch meester uit het midden der
zeventiende eeuw. Het is breed geschilderd en met prachtige figuren gestoffeerd; de
kunstenaar heeft in de schildering van de hooge, door regen verzadigde wolken een
majesteitelijk effect bereikt. Uit dezelfde collectie is ook een gezicht op Brussel door
Jan van der Heyden, van een geheel ander karakter, nauwkeurig bestudeerd en
zorgvuldig geteekend.
Als laatste werk uit de zeventiende-eeuwsche schilderschool is in de volgende
zaal op een ezel geplaatst een groot schilderij van den in Holland vrijwel onbekenden
Antwerpschen lundschapschilder Jan Siberechts, een landelijk tafereel met groote
figuren.
Op de benedenverdieping zijn de modernen te zien. In de eerste plaats een pastel
in zwart en grijs, door den Franschman Odilon Redon in 1900 vervaardigd, een
vrouweportret, waarvan er slechts enkele van zijn hand bekend zijn. Een voorname
geest met iets van een geheimzinnige sfeer omweven, zooals dat sterker in zijn
bloemenpastels en lithographieën tot uiting komt spreekt ook uit dit werk uit de
verzameling Bremmer. Een stilleven van anemonen, diep van toon, toebehoorend
aan den heer H.H. van Dam, uit de vroegere periode van Floris Verster, toont diens
verfijnd kleurgevoel. Is Verster in de eerste plaats schilder, bij G.W. Dijsselhof treedt
de teekening op den voorgrond, zooals zijn aquarel van visschen uit hetzelfde bezit
laat zien.
Van twee baanbrekers uit de tweede helft der negentiende eeuw, J.B. Jongkind en
Vincent van Gogh, zijn voorname werken hier geëxposeerd. Het landschap uit 1871
van den eerste, het eigendom van den beer Ph. Mees, geeft met weinig middelen in
fijne grijzen een pakkend natuureffect; het bloemstuk uit de collectie van den heer
D.G. van Beuningen, chrysanthen en anemonen in een blauw-glazuren vaas, is een
meesterwerk, dat van Gogh in een bezonken moment in Frankrijk schiep. Hier is ook
te zien een sneeuwlandschap vol stemming en teer van kleur van W. Degouve de
Nuncques.
De zaal der Haagsche school herbergt een groot riviergezicht van W.B. Tholen
uit de verzameling van den beer W. Palte, een grijze Hollandsche dag in rustige
aandacht geschilderd en een spontaan ineengeborsteld, lichtend Zwitsersch landschap
van Isaac Israëls uil het bezit van den heer A. Vles.
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Ook het tijdelijk Museum voor Moderne Kunst aan het Van Hogendorpsplein
herbergt eenige gasten. Uit de verzameling Bremmer ziet men hier een gepointilleerd
landschap uit 1897 van Jan Toorop, forsch van bouw en helder van kleur. Een
grachtgezicht, merkwaardig van compositie en met bezonken aandacht doorschouwd,
door Dirk Nijland, is het eigendom van den heer J. Mees.
(N. Rott. Crt.).

Haarlem
Frans Halsmuseum.
In het Frans Halsmuseum te Haarlem is voor het publiek weder tentoongesteld het
schilderij van Frans Hals Maaltijd van officieren van den Cluveniers-doelen,
geschilderd in 1627, dat door den restaurateur D. de Wild hersteld is, bij welke
herstelling, evenals bij de vorige schilderijen van Frans Hals, de gele, ondoorzichtige
vernislagen zijn verwijderd.
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Utrecht
Centraal Museum.
Een merkwaardige tentoonstelling ingericht door de directie omvatte XVIe en
XVIIe-eeuwsche Nederlandsche schilderijen uit het bezit van de firma Goudstikker.
Onder de vroegste is een ‘Verzoeking van St. Antonius’ door Hieronymus Bosch,
dien fantast met z'n bizarre spokerijen, die echter - een vogeltje, een tot schip
vervormde visch toonen het hier - fijne schilderkwaliteiten bezat. Niet zooveel later
wellicht, maar uit een geheel andere wereld: een portret van Lucas van Leyden. Het
is dat doorwerkt portretje van den iets ineengedrongen ernstigen man, dat vroeger
op de tentoonstelling van Noord-Nederlandsche kunst alhier is geweest. Er tegenover
hangt een portretje van een jongen monnik, fijn gevoelig vol aandacht geschilderd
door een onbekenden XVIe-eeuwschen schilder. Er is nog de aandacht voor het
bijzondere in van den XVe-eeuwer. Hoe geheel anders van opvatting is het mansportret
van den door Titiaan's invloed tot samenvattende uitbeelding gebrachten Antonie
Mor, die in Spanje werkte, doch hoezeer verschilt het in zijn gevoelige fijnheid ook
van het portret van den echt Nederlandschen Aert Pietersz, die den opkomenden
burger, - vermoedelijk een vlootvoogd -met zijn volbloedigen ronden kop hard
schildert boven het rijk satijnen wambuis. Pieter Aertsen, vader van Aert Pietersz,
vertoont in den ouden boer in het schilderij Koekenbakken karakteristieker beeld.
Deze, en het stilleven vóór hem, is in dit hard-kleurige interieur, waar de figuren nog
niet in de ruimte staan, het beste gedeelte. Ongevoelig is ook het landschap, door de
ruiten gezien. Wat afstand van dezen tot zijn kleinzoon Arent Arentz (Cabel)! In het
landschapje van dezen met de zeilende schepen is een fijn gevoel voor toon, en op
den donkeren voorgrond - donker, daar dit diende als repoussoir voor licht en
perspectief - staat buiten de figuren een klein, goed geschilderd, stilleventje. Diens
toon benadert een vroege van Goyen. Hier hangt er een latere, een bewogen water
met betrokken lucht, verlicht dorpje aan den wal. Hoe romantisch is daartegenover
de stormzee van Willem van de Velde.
Van belang onder de XVIIe-eeuwers is een vroege Rembrandt: de David, die aan
Saul het hoofd van Goliath biedt. Dat schilderijtje is vol licht en lichte kleuren, de
kleuren van de italianiseerenden uit dien tijd: licht blauw en rose. Maar hoe licht en
hoe vol beweging in praal! - zie de Saulfiguur - en wat leefden er toen in Rembrandt
al figuurtjes, die later in ander verband weer te voorschijn komen!
Twee schilderijtjes van Brouwer geven daartegenover een beeld der realiteit. Het
ééne is een goed interieur met het drietal gezellen om de herbergtafel; hij die het glas
heft, die de pijp aansteekt en de derde die converseert of toekijkt, en een vierde in
bruinig half duister van een gang; een kruikje op een ton. Jan Steen niet in de volheid
van zijn talent: een Italiaansch landschap met een waarzegster. Zooals de jonge
dichter Brederode in zijn romantische stukken, schildert hij wereldsche en kluchtige
figuurtjes in het romaniseerende landschap.
Verder zijn hier nog te zien o.a. een Jan Weenix met mooi gevederte, een J.D. de
Heem (kreeft en vruchten), een portret van Frans Hals, een Aert van Gelder en een
landschap van A. Cuyp.
(N. Rott. Crt.).
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New-York
In het Metropolitan Museum te New-York is een pas ontdekte Rembrandt ten toon
gesteld, die behoort aan M. Jules Bache. Het schilderij toon Saskia in rijke kleedij.
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Veilingen
Parijs
HETGEEN volgen gaal heeft slechts bij weerslag belang voor de Vlaamsche school.
Ter eere van Van Dijck, meen ik het nochtans niet te moeten verzwijgen, evenmin
als zij die belang stellen in Dante, Shakespeare of Racine zullen nalaten te wijzen
op een vertaling van hunnen geliefden dichter. Op 5 November werd in de rue Drouot,
door de zorgen van Mr. Flaget, een moderne kopie naar Van Dijck verkocht. Zij had
een zonderling accent. De catalogus vermeldde ze onder nr. 65 als van een onbekenden
meester zonder meer. Zij mat 50 cm. hoogte op ongeveer 40. De uitmuntendheid van
het werk viel des te meer op, dat zelfs de eenige gekende repliek van het origineel
niet van 's meesters hand is. Het is het zich te München bevindende portret van
Henriette de France aan wie een neger bloemen aanbiedt. Die meesterlijke kopie kon
van Whistler zijn. Ze bracht 200 frank op.
Op 26 November bracht Mr. Foye, ‘commissaire-priseur’, den atelier-rommel van
den op 20-jarigen ouderdom gestorven schilder Debon onder den hamer. Tusschen
eenige werken, voortskomend van verschillende verzamelaars, werd onder nr. 176
als Marine uit de school van Dupré een absoluut echt Hollandsch landschap verkocht.
Het was op paneel geschilderd, hoog 60 cm., breed 50 cm., en stamde uit de school
der italianizanten waarvan Both de meester was. Een weg door het bosch, met eenige
figuren, het onderste in balven toon, het bovenste rood gekleurd door de ondergaande
zon achter het doorschijnend gebladerte, scherp geteekend twijgenspel, een lichte
verfbehandeling, in perfecten toestand. Dit uitmuntend werk kan onmiddellijk achter
de beste stukken van het genre worden geplaatst. De Heusch is niet goed genoeg; ik
meen het te kunnen toeschrijven aan Asselyn.
Lacaze schreef aan Brouwer toe het kleine schilderijtje, Heelkundige Bewerking,
waar men een boer ziet schreeuwen onder het mes van den chirurg. In het
Louvre-museum, waar het schilderij met de verzameling van den beroemden
liefhebber terecht kwam, verbeterde men de toeschrijving en noemde het een kopie.
Moet men zeggen, naar Brouwer? In ieder geval, ziehier een geteekende repliek van
het werk. Mr. Lair-Dubreuil verkocht ze op 2 December, nr. 20 van den catalogus,
met handteeken en datum: Gerrit Lun dens 1649.
Hebben de Nederlanden Brinkman gekend? Ik weet het niet; ik noem hem pro
memoria, en zelfs niet volgens een handteeken. Op ik weet niet welk gezag was die
naam vermeld op de lijst van een bekoorlijk schilderij, verkocht op 9 December door
Mr. Pecquet te midden van meubels, zonder catalogus. Schilderij op koper, 20 cm.
hoog op 30. Landschap in den trant van Berghem, uitgevoerd met een XVIIIe-eeuwsch
Fransch tintje; een vrouw op een muilezel, twee figuren aan den boord van een rivier
met rotsen en gewas tegen een bergachtigen achtergrond. Het genre behoorde tot die
waarvan de verkoop zeker is: een schilderijen-koopman (geloof ik) nam het mee
voor 2800 frank.
Andere kopie van een Vlaamsch origineel: het portret van Rubens dat te Florence
hangt. Het werd verkocht op 11 December door Mr. Baudoin, onder nr. 139 onder
de vermelding ‘School van Rubens’. Maar het was een Engelsch werk, zooals bewezen
de weeke teekening, de hoekige lijn, met herinneringen aan Van Dijck, het te hoog
gestemde koloriet. Zoo schilderde soms Northcote; alzoo ook - indien hij zich met
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dergelijke oefeningen bezig hield - kon, nog beter, Stothard hebben geschilderd.
Dergelijke stukken, waarin men zien kan in welke mate de Engelschen door
Vlaanderen werden opgevoed, verdienen te worden aangestipt.
LOUIS DIMIER.
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Personalia
Joseph Casier
Te Gent overleed Joseph Casier, een personaliteil vol edele toewijding aan de kunst.
Het bijwonen van den leergang in christelijke oudheidkunde gegeven aan de
Universiteit te Leuven door Kan. Reusens, had in dezen doctor in de rechten die een
wakker nijveraar werd, een warme liefde opgewekt voor het kunstverleden van zijn
land, en vooral van zijn geboortestad. Hij bleef zich op kunstgebied verder
ontwikkelen door persoonlijke studie en door talrijke reizen in den vreemde: jarenlang
hielp hij zorgvuldig de jaarlijksche archeologische uitstappen voorbereiden die de
Gilde van Sint Thomas en Sint Lucas in den vreemde ondernam. Hij had een groot
deel in de belangrijke publicaties van dit genootschap, publicaties die een rijke mijn
van documentatie uitmaken. Als administrator van de Wereldtentoonstelling te Gent
in 1913 richtte hij een uitstekende tentoonstelling in van de Oude Vlaamsche Kunst;
over wat daar verzameld werd schreef hij een zeer goed kunsthistorisch werk, in drie
deelen, te zamen met den heer P. Bergmans. Gedurende jaren was hij de aangestelde
correspondent voor België van de Revue de l'Art chrétien, waarin van zijn hand goede
studiën en talrijke zeer gewaardeerde nota's verschenen. Hij was eveneens medewerker
van Onze Kunst, het laatst in 1924, toen hij zijn merkwaardige studie over den
‘Christuskop in de kathedraal van Atrecht’ publiceerde.
Casier, die reeds een eerbiedwaardigen ouderdom bereikte, viel in volle
werkzaamheid. Met een jeugdige werkkracht bleef hij een voornaam aandeel nemen
in de werkzaamheden van talrijke organismen voor de kunst. Hij was voorzitter van
de Commissie voor Monumenten en Uitzichten van de stad Gent, correspondent van
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Uitzichten, geldbewaarder van de
Vrienden van het Museum te Gent, lid van de Commissie van het Museum, van het
Besturend Bureel der Academie, van de Commissie van het Oudheidkundig Museum,
van het Besturend Bureel van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde
te Gent en voorzitter van de Vereeniging der Vrienden der Medaille. Als wij deze
titels opsommen - en wij slaan er over -dan is 't alleen om aan te toonen over welk
een ruim veld de steeds onverzwakte ijver van dezen onbaatzuchtige werkzaam was.
Hij mag gelden als een voorbeeld van deze soort van menschen, die hoe langer hoe
zeldzamer worden, en die, begaafd met vele hoedanigheden, zich, met een warm
idealisme, en zonder eenig voordeel of eenigen lof te verwachten, geheel toewijden
aan het algemeen welzijn. Als zakenman, bezat hij een bewonderenswaardigen zin
voor de mogelijkheden en de practische middelen, en deze zin maakte het mogelijk
dat hij tot uitslagen kwam, die met verwondering sloegen, vooral bij het aanwerven
van kunstwerken voor het museum en het bewaren en herstellen van monumenten.
Hij was bovendien in het bezit van een hardnekkigen wil, die alle hindernissen uit
den weg kon ruimen, en, in dit opzicht, zal de geschiedenis van de herstelling der
oude abdij der Biloke te Gent, nu tot oudheidkundig museum ingericht, een van zijn
laatste ondernemingen, als een voorbeeld blijven gelden van wat de hardnekkige
volhouding en de onbaatzuchtige toewijding vermogen, wanneer zij ten dienste
gesteld worden van de schoonheid.
L. v. P.
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Prof. Dr. W. Martin.
Op 2 Januari 11. was het vijf-en-twintig jaar geleden dat Prof. Dr. W. Martin zijn
arbeid aan het Mauritshuis begon. Die gebeurtenis is te 's-Gravenhage door een
hartelijk feest herdacht geworden, waarbij men van verschillende zijden gelegenheid
heeft gevonden de hooge verdiensten van den jubilaris te doen uitkomen.
Het werd (o.a. in een ongeteekend feuilleton in de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
waarin we echter een ons welbekende hand meenen te herkennen)
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herinnerd dat toen Dr. Martin in het Mauritshuis kwam, ‘hij juist zijn proefschrift
over G. Don voltooid had, de eerste kunsthistorische dissertatie welke in Nederland
is verschenen; een arbeid waarbij, met zijn promotor Prof. Blok, Dr. Bredius en Dr.
C. Hofstede de Groot hunne hulp verleend hadden. Door Dr. Bredius tot
onderdirecteur gekozen en door hem opgeleid, heeft de heer Martin acht en een half
jaar als zoodanig gewerkt, waarna de heengaande hem bij den Minister tot zijn
opvolger heeft aanbevolen, zoodat de heer Martin, drie-en-dertig jaar oud, reeds het
verantwoordelijke ambt aanvaardde, een taak te moeilijker, daar hij kwam na een
man als Bredius.
Het stuk herinnert de wijdloopende en dikwijls lastige taak die Prof. Martin te
beurt viel, hoe het Mauritshuis onder zijn beheer verrijkt werd met talrijke belangrijke
aanwinsten, en hoe de ijverige directeur door vele relaties en reizen belangrijke
bruikleenen uit particulier bezit wist te verkrijgen.
Bij de officieele huldiging deed M. Rutgers, minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen op zijn beurt de groote verdienste van Prof. Martin als
museumdirecteur uitschijnen. Gepaste woorden (die vooral in een dicht bij Holland
gelegen land wel eens mochten bedacht worden!) sprak de Minister, toen hij er nadruk
op lei dat ‘reeds het conserveeren van een rijke collectie een arbeid is van
verantwoordelijkheid, die hooge eischen stelt aan ervaring en plichtsbesef.’
Maar niet alleen als museumdirecteur was de arbeid van Prof. Martin vruchtbaar.
Ook als hoogleeraar te Leiden waar hij bracht wat er vóor hem niet bestond: het
onderwijs in kunstgeschiedenis. Verder heeft hij zich, door zijn colleges en lezingen
in Holland en elders, nuttig gemaakt voor de kunst en de kunstwaardeering als
bestuurder van de Volksuniversiteit in Den Haag.
Eveneens zijn schriftelijke arbeid dient hier te worden herdacht. In tal van
tijdschriften als Oud-Holland, in week- en dagbladen heeft hij
kunstwetenschappelijken arbeid geleverd. Ook Onze Kunst mocht hem tusschen zijn
vooraanstaande medewerkers rekenen, - het was bij ons dat zijn boeken over Jan
Steen en Albert Neuhuys het eerst verschenen - en dankbaar herdenken wij hier de
vriendelijke en daadwerkelijke hulp welke wij van den hartelijken, rondborstigen en
dienstvaardigen collega meer dan eens mochten ondervinden.
Van harte drukt de redactie van Onze Kunst de hoop uit dat Prof. Dr. W. Martin
nog lange jaren voor het Mauritshuis in 't bijzonder en voor de kunstwetenschap in
't algemeen van een gelukkigen werklust moge blijven genieten.
A.D.

Varia
De ‘kruisiging’ van Ant van Dijck te Gent.
De bladen melden dat men de Kruisiging van Antoon van Dijck, die hangt in de
Sint-Michielskerk te Gent, gaat herstellen. Dit is een uitstekend nieuws. Het is
ongehoord hoe men zulk een belangrijk schilderij zooverre heeft laten onderkomen:
de vocht, die in de kerk heerschte vóór men het dak heeft hersteld in de allerlaatste
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jaren, heeft de schildering, die reeds veel geleden had, zeer aangetast. Er zal een
grondige schoonmaak noodig wezen, en bovendien een herdoeking. Misschien, in
werkelijkheid, hier en daar een hertoetsing. Gewichtig en gevaarlijk werk.
De dagbladen voegen erbij dat het werk zal gedaan worden onder het toezicht van
den stedelijken opziener van schoone kunsten. Wij kennen dien opziener niet. Maar
het moet ons van het hart dat wij zulk een toezicht van één mensch, geheel
onvoldoende achten waar het geldt een werk van zoo hooge waarde. In alle beschaafde
landen belast men, bij zulke gelegenheid, een commissie van bevoegden met een
dergelijk toezicht: moeten wij hier het bekend geval herinneren van den schoonmaak
der Hals'en te Haarlem?
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Er zijn ter plaatse, te Gent, wel bevoegden te vinden, en de verantwoordelijke
overheden hebben tot plicht zich tot hen te richten opdat zij het groote gevaar niet
zouden oploopen een allerbeste werk van Antoon van Dijck niet voor altijd te laten
verknoeien.

Een van Dijck ontdekt te Montpellier.
Uit Montpellier komt het nieuws dat de departementale archivaris van de Hérault,
in den loop van opzoekingen in de kapel van het gasthuis, een schilderij van Antoon
van Dijck ontdekt heeft.
Het zou het origineel zijn van de copie, welke in de Academia te Venetië bewaard
wordt, en gekend is onder den naam van het Kruisbeeld van Van Dijck.
Documenten, die tezelfdertijd ontdekt werden, zouden getuigen van de echtheid
van dit schilderij van den grooten Vlaamschen Meester.

Rembrandt's uit Duitsch bezit verkocht.
Twee werken van Rembrandt uit de eens zoo bekende Berlijnsche verzameling van
den bankier Cappel zijn onlangs van eigenaar veranderd. Het zijn twee vaak
gereproduceerde doeken, in de eerste plaats de Grijsaard met baard. Dit werk, dat
ook als Mattheus bekend is, is door Rembrandt gesigneerd en draagt het jaartal 1659.
Het tweede werk is het zoogenaamde Kleine Hendrikje. Het is op hout geschilderd
en dagteekent uit het jaar 1646. Het eerste werk is door den Berlijnschen
kunsthandelaar Fritz Rothman gekocht en reeds opnieuw verkocht aan den heer
Baschtiz uit den Haag. Het tweede werk, dat zich te Munchen bevindt, is in de
Vereenigde Staten verkocht.
Te Munchen wonen namelijk een paar erfgenamen van Cappel en de twee werken
bevinden zich in hun bezit. De te Berlijn woonachtige erfgenamen van Cappel zijn
verder nog in het bezit van verschillende andere Rembrandt's o.a. van het beroemde
zelfportret uit de laatste levensjaren van den kunstenaar.

Een onbekend werk van Vermeer van Delft.
Op de tentoonstelling van oude kunst te Berlijn heeft Bode een tot heden onbekend
werk van den Delftschen Vermeer ontdekt, een bijbelsche voorstelling: De Gelijkenis
van den ontrouwen knecht. Het stuk, zoo schrijft hij aan de Voss. Zeitung, komt uit
Engeland; het is ongeteekend. De eigenaar hield het voor een werk uit de omgeving
van Rembrandt zelf. Het heeft echter een heel ander karakter dan Rembrandt's
bijbelsche voorstellingen, volgens Dr. Bode; en het kan ook niet van een van zijn
leerlingen zijn, daarvoor is het zoowel psychologisch als in de schildering te fijn.
Zelfs aan Carel Fabritius kan in dit geval niet gedacht worden.
Wat mij er toe brengt, het stuk aan Vermeer toe te schrijven, aldus Bode, zijn
verschillende kenteekenen van diens kunst uit zijn jongen tijd: kenteekenen van kleur
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en belichting. Niet licht voor een donkeren achtergrond, zooals Rembrandt en zijn
leerlingen doen, maar in een gesloten groep met sterke tegenstellingen van licht en
donker, zet hij zijn figuren voor een blanken grijzen wand, die licht krijgt van een
geopend venster terzijde. Deze wand is niet egaal grijs, maar in fijne nuaneen
afgewerkt, om een overgang te vormen naar de sterke kleuren van het costuum zijner
figuren. Een bijzonderheid, eigen aan veel van Vermeer's interieurs: een tafel met
een in groote vouwen vallend, veelkleurig tapijt gedekt, die een groot deel van de
ruimte inneemt, bevindt zich ook op dit schilderij. De groep bestaat uit vier personen;
een groep van sterke geslotenheid met scherp gekarakteriseerde figuren van een zoo
groote voornaamheid in gestalte en uitdrukking als slechts Rembrandt weet te
bereiken.

Een Rubens teruggevonden.
Te Dresden is een werk van Rubens herkend, namelijk het origineel van De dronken
Hercules, dat sinds 1707 in het bezit der Gemäldegalerie te Dresden is geweest, maar
geruimen tijd werd beschouwd als een door Jordaens vervaardigde copie van het
werk van Rubens. Dr. Hensler, de conservator der verzame-
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ling van de familie van den gewezen Koning van Saksen, heeft het origineel nu in
diens verzameling ontdekt. Hensler heeft het werk aan Wilhelm von Bode getoond,
die eveneens overtuigd is, dat het van de hand van Rubens is.

Vereeniging van Belgische houtgraveurs.
Te Brussel is een Vereeniging van Belgische houtgraveurs opgericht met het doel,
de houtsnijkunst te bevorderen en o.m. door middel van tentoonstellingen in België
en in het buitenland beter bekend te maken. Reeds hebben een veertig houtsnijders
zich als lid aangemeld. Secretaris van de nieuwe vereeniging is de hulpconservator
van het Prentenkabinet der Koninklijke Bibliotheek te Brussel, de heer Louis Hissette.

De Pelgrim.
Onder den titel De Pelgrim, werd door twaalf Vlaamsche kunstenaars: Herman
Deckers, Frans Delbeke, Dom Gregorius de Wit, pater Em. Valvekens, Felix
Timmermans, Ernest van der Hallen, Anton Van de Velde, Flor. van Reeth, Dirk
Vansina, Renaat Veremans, Gerard Walschap en Eugeen Yoors, een vereeniging
opgericht, die beoogt, door het bevorderen van een geest van Christen-solidariteit
onder de katholieke kunstenaars en door het steunen van elkanders werk, de katholieke
Vlaamsche kunst hooger op te voeren en ze in het kultureel leven de plaats te geven
die baar rechtens toekomt.
Naar hunne opvatting is gemeenschapskunst niet alle kunst, die door de
gemeenschap wordt begrepen, ‘maar die kunst, welke door de schoonheid den mensch
veredelt en hem nader brengt tot God.’ Als vertegenwoordigers van een volk ‘dat,
zeggen zij, in zijn breedste lagen katholiek is en dat zijn artistiek wezen het heerlijkst
door de katholieke kunst heeft uitgesproken (de geschiedenis getuigt het) zijn zij er
zich van bewust, als kunstenaars en katholieken God en hun volk niet doelmatiger
te kunnen dienen’ dan door zulk streven hunner pelgrimvereeniging.

Onze Kunst. Jaargang 23

41

Boeken & tijdschriften
Verslagen der Koninklijke Vlaamsche Academie 1925.
Onze medewerker Leo van Puyvelde deed in de Koninklijke Vlaamsche Academie
een hoogst belangwekkende mededeeling betreffende de muurschilderingen der XVIe
eeuw, ontdekt in de Biloke-abdij te Gent. Deze studie verscheen onder den titel Nieuw
ontdekt werk uit de vroege Vlaamache Schilderkunst. De stijl dezer werken zal de
tot nu gevestigde meeningen omtrent de Vlaamsche Middeleeuwsche schilderkunst
eenigszins overhoop werpen, en men zal weldra moeten toegeven dat deze kunst niet
leed aan de onvolkomenheden van een jonge en aarzelend tastende beweging, die
steeds elders voorbeelden gaat zoeken. De studie der Biloke-fresco's is voor van
Puyvelde een gelegenheid om aan te toonen dat men geen geloof meer moet hechten
aan de algemeen gangbare opvatting over de zgz. inferioriteit der XIVe-eeuwsche
Westersche kunst, d.i.t.z. de Vlaamsche kunst vóór de gebroeders van Eyck.
Deze fresco's, die een groot tafereel, het H. Avondmaal, van 10 m. breedte
omvatten, en andere die voorstellen de Zegening der H. Maagd, St-Jan-Baptist, en
St-Christoffel, dagteekenen van de eerste helft der XIVe eeuw; zij zijn, volgens van
Puyvelde, uitgevoerd op Italiaansche wijze, met waterverf vermengd met lijm, met
aardverwen die weerstonden aan de kalk waarmede men ze later bedekte. Maar indien
de techniek die der Italiaansche fresco's nabijkomt, heeft ‘de stijl den invloed van
de Italiaansche kunst niet rechtstreeks ondergaan’; die stijl is verwant aan de
noordelijk gothische kunst die haar middelpunt had te Parijs. ‘De artistieke conceptie
van het werk doet er dadelijk aan denken. Het is die van het beste tijdperk van de
Fransche gothiek. Zij neigt naar de reële vormgeving, maar wordt bezield door een
edel idealisme. Het is nooit de natuur zonder meer, en het is ook nooit een louter
abstract beeld. Het is steeds de materie vervormd door den geest. In de goed
gestyliseerde werken der XIIIe eeuw komt de uitdrukking van de persoonlijke
gevoelens nog niet tot haar recht. Hier eveneens: het penseel van den schilder was
gedwee genoeg om een gewilde elegantie te leggen in de gewaadsplooien en in de
haarlokken, doch het heeft de koude ongevoeligheid niet kunnen wegwerken op de
gelaten. Gebaren moeten de uitdrukking der physionomie vervangen. Zoo herinnert
ook nog de teekening aan de Fransche gothiek. Het is een zenuwachtige doch tevens
losse teekening... Hetzelfde rhythme en een gelijke stylisatie zijn waar te nemen in
de beste miniaturen van de eerste helft der XIVe eeuw. Er is b.v. meer dan éen gelijke
trek te vinden tusschen deze muurschilderingen te Gent uitgevoerd omtrent 1325-1330
en de verluchting in het handschrift 233 van de Universiteitsbibliotheek te Gent. Dit
handschrift bekend onder den naam Caeremoniale Blandiniense, werd geschreven
in 1322. De vervaardiger van de verluchting moet een Vlaamsch meester zijn, die
zeer den invloed onderging van de Fransche school van meester Honoré en van Jehan
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Pucelle. Dit zou ons toelaten te onderstellen dat de schilder van de fresco's in de
Biloke eveneens werkzaam was in de invloedsfeer van de Fransche gothische kunst.
Ook nog de compositie staat in verband met deze kunst... De heele compositie van
het Laatste Avondmaal wordt alleen beheerscht door de zorg voor de symmetrie en
evenwicht. Deze overdreven zorg nu voor symmetrie en evenwicht is een
karakteristiek van de groepeering
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zooals de kunst der XIIIe eeuw die verstond...

Laatste Avondmaal. (Muurschildering in de Biloke te Gent).

En van Puyvelde concludeert: ‘De muurschilderingen in de eetzaal der Biloke te
Gent, die dagteekenen uit de eerste helft der XIVe eeuw, vertoonen een
kunstvaardigheid en een bijzondere eigenaardigheid - het aanvangend realisme -die
men gemeenlijk niet wil toekennen aan de schilderkunst van vóor de van Eyck's in
onze gewesten... Bij dergelijke vaststellingen mogen wij vragen dat men met meer
eerbied de Vlaamsche schilderkunst zou bejegenen. Is zij een louter “provinciale”
kunst van zwakke beginnelingen? Hebben de Vlaamsche kunstenaars moeten wachten
tot zij aan de Fransche hoven geroepen werden, om in aansluiting te komen met de
internationale kunstbeweging, om zuiverheid van stijl te krijgen en zin voor de
werkelijkheid? Zou niet eerer het omgekeerde waar zijn: is het niet omdat onze
schilders reeds vóor het midden der XIVe eeuw zulke uitstekende artisten waren, dat
zij naar de Fransche hoven van het huis van Valois getrokken werden?’

Gazette des Beaux-Arts, Sept.-Oct. 1925.
Frits Lugt schrijft er Nota's over Rubens, nl. over zekere voorbereidende tekeningen
voor de schilderijen der Medicisgallerij in het Louvre. Max Rooses had reeds in de
mappen van het Louvre een studie opgemerkt voor de Meerderjarigheid van Lodewijk
XIII, schets met de pen, welke nu voor het eerst door Lugt wordt gereproduceerd.
Maar deze heeft ook een blad onderzocht, dat toegeschreven wordt aan van Dijck
en bewaard in de Kunsthalle te Bremen; aan den eenen kant een studie voor de
Verzoening, aan den anderen krabbels van houdingen, vermoedelijk voor de Apotheose
van Hendrik IV en het Regentschap van Maria de Medicis. Deze twee tekeningen
zouden dagteekenen van de tweede helft van het jaar 1622. Aan dit artikel dat rijk
is aan hoogst belangrijke bijzonderheden, heeft Lugt eenige commentariën gevoegd
betreffende twee andere tekeningen van het Louvre, landschapstudies, een Omgevallen
Boom, welken men ook terugvindt in een tekening in de Alhertina te Weenen, een
stu-
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Johannes de Dooper. (Muurschildering in de Biloke te Gent).
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St. Christoffel. (Muurschildering in de Biloke te Gent).
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Beeld van Godsnood. (Kerk te Bouvignes).

Beeld van Godsnood. (O.L. Vrouweklooster te Tongeren).
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die voor de Everjacht te Dresden. Deze teekening, door Rooses niet beschreven,
werd lang aan van Dijck toegewezen. Andere voorbeelden nog van gevaarlijke
verwarringen tusschen het werk van Rubens en dat zijner leerlingen of helpers,
worden door Lugt opgesomd, o.a. de teekening in het Louvre, een studie naar boomen
voor het schilderij De Zomer in Windsor Castle, teekening die niet van Rubens, maar
wel van Lucas van Uden moet zijn; deze inderdaad schilderde het landschap van het
schilderij van Windsor; vervolgens een teekening bewaard te Stockholm, onder den
naam van van Dijck, en welke niets anders is dan een studie voor het altaarstuk De
Maagd met Heiligen, in 1628 door Rubens geschilderd voor de Augustijnenkerk te
Antwerpen; en ten slotte een Bacchanaal, teekening bewaard in de Kunsthalle te
Bremen, welke zooals Lugt doet opmerken niet van van Dijck maar wel van Ruhens
moet zijn. Het belangwekkend stuk van Frits Lugt bewijst eens te meer dat het werk
van den Vlaamschen reus nog een ontzaglijk veld voor onderzoekende studie biedt.

Le Flambeau, Januari 1926.
In een hoogst belangwekkend artikel, getiteld Le Bon Dieu de Pitié bestudeert Mej.
Marguerite Devigne den oorsprong en de ontwikkeling van dit type van ‘Christus
die smartelijk en gelaten wacht tot de beulen in het kruis de gaten hebben geboord,
waarin de spijkers zullen worden geklonken welke zijn handen en voeten zullen
doorbooren, een der meest ontroerende beelden welke het mysticisme op het einde
der Middeleeuwen heeft geschapen’. Onze medewerkster maakt een overzicht van
de verschillende voorbeelden van dit type, dat zijn verschijning maakt van af de XVe
eeuw (Christusbeeld van Guerbigny van 1475; dit van Jean Bellegambe in de
kathedraal van Arras, 1529-1530), maar dat zich snel vermenigvuldigt. Deze tragisch
realistische Christusfiguur verschijnt in onze gewesten op het einde van de XVe
eeuw: voorbeeld: die van Neeroeteren (zie Onze Kunst 1925, nrs. 1-2): ‘hij heeft
eenigszins gebogen schouders, hij laat het hoofd op de borst zakken en heel zijn
houding drukt een eindelooze moeheid uit. Men heeft hem een rietscepter in de
handen geduwd, omdat van ouds reeds een verwarring was ontstaan tusschen den
Christus op den Calvarieberg en dien pas met doornen gekroond, bekleed met een
purperen lap, en blootgesteld aan den spot der beulen en der soldaten. Een
bijzonderheid nochtans bewijst dat dit beeld Christus op den Golgotha voorstelt, nl.
het doodshoofd op den grond tusschen zijn voeten, aanduiding dat de berg waar hij
zich bevindt de plaats is der strafuitvoeringen.’
Van denzelfden tijd dagteekent de groote Christus van O.L. Vrouwekerk te
Tongeren. Van de eerste helft der XVIe eeuw, die welke eertijds het eigendom was
van pastoor Nickers te Saint Hubert, en die onlangs werd aangekocht door de
Koninklijke Musea der Vijftigste Verjaring te Brussel. Hij schijnt voorts te komen
uit het zuiden der provincie Luxemburg. Mej. Devigne vergelijkt hem met den
schoonen Christus van Bouvignes, ‘minder volkomen ten opzichte der plastiek, maar
smartelijker in de uitdrukking. Daarbij dient ook te worden vermeld den O.-L.-Heer
van Gembloers.’
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In de XVIIe eeuw verandert het type weinig. Die van het Begijnhof van Tongeren
van 1656, gedagteekend, is geheel gelijk aan die van het begin der XVIe eeuw.
Andere, zooals die van St. Janskerk te Tongeren, en een andere in de
O.-L.-Vrouwekerk van dezelfde stad, hebben geen sterke uitdrukking noch stijl meer.
Ten slotte beeldhouwt een Mechelsch kunstenaar der Rubensschool, Nicolaas van
der Veken, wiens zachte, godsdienstige, teedere inspiratie tegenovergesteld is aan
het lyrisme en de kracht van Faid'herbe, zijn Christusbeelden, een in St.
Romboutskerk, een ander in het klooster der Apostolinnen te Mechelen. Hier is het
niet meer de Christus op den Calvarie, maar Christus bespot. De twee iconographische
typen, vroeger reeds zoo nader tot elkander, zijn ten slotte geheel tot éen versmolten(1).

(1) Het bestuur van Le Flambeu was zoo vriendelijk ons een paar voortreffelijke clichés te leenen
welke het artikel van Mej. Devigne illustreeren. Wij betuigen aan onze confraters hierbij
onzen besten dank.
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t.o. 45

PRATER: Herfstvuur (fragment).
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PRATER: Kelderhoek.

De schilder en sierkunstenaar Prater
Jules de Praetere, die den kunstnaam Prater draagt, staat bijna als een vreemdelin in
het eigen land, nu hij, na een afwezigheid van meer dan twintig jaar, in België is
teruggekeerd. Zijn faam als hernieuwer in de toegepaste kunst was hem lang
vooruitgeloopen; maar zijn werk kent men niet in zijn geboorteland. En nu hij zich
hier openbaart als een krachtig schilder, aanschouwt men hem met verbazing, wijl
men zijn werk niet onderbrengen kan onder een afgebakende school.
Toch blijkt deze kunstenaar véél, véél Vlaamscher dan de velen, die alleen een
Vlaamsch vaandel ophalen omdat het nu eenmaal goed staat en voordeelig lijkt. Door
zijn wezen en werk schokt de hardnekkige levenskracht van den echten Gentenaar.
Jules de Praetere is dan ook geboren in de schaduw van het Gravenkasteel te Gent
en groeide tot man op in de stad der stoere gebouwen en in de Leie-velden. En dat
hij, teruggekeerd in zijn land, zich dadelijk geschaard heeft bij de groep van
Sint-Maartens-Laathem, be-
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wijst hoezeer hij gebleven is wat hij was. Hij behoort feitelijk tot de eerste en echtste
Laathemsche groep, die, wars van academisch gedoe en van bekrompen realisme,
naar vergeestelijking en vereenvoudiging van den kunstvorm streefde.

PRATER: Vlaamsche Tafel.

Reeds in 1895 vormde hij met George Minne en Valerius de Saedeleer te Gent
een clubje van verjongers, en toen deze beiden, na een tijdelijk verblijf de eene te
Vorst, de tweede te Lissewege, weer samenkwamen en zich in het dorp aan de Leie
vestigden, was de Praetere de eerste om hen aldaar te vervoegen.
Zijn geschiedenis is die van vele begaafden. De kunst lokt, het leven dwingt. Jules
de Praetere voelde een onweerstaanbaren aandrang tot schil-
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deren, aandrang die krachtig aangewakkerd werd door de opneming van zijn eerste
werken in de Libre Esthétique (1895). Hij wilde echter een winstgevend ambacht
uitoefenen, om daarnaast vrijelijk zijn diepste zieleleven uit te heelden in zuiver
kunstwerk. Verscheidene ambachten leerde hij aan, onder meer het stoffenweven en
-verwen en het glasschilderen. Hardnekkig wou hij zijn ‘broodwinning’ in verband
houden met de kunst. Ten slotte schafte hij zich een handpers aan, en richtte in de
Korte Kalverstege te Gent een kleine drukkerij op, die hij overbracht naar Laathem.
Alleen kunstdrukken wou hij uitgeven, en hij zelf zou er de houtsneden voor
vervaardigen. Hij stuurde verscheidene uitgaven in het licht: Streuvels' Lenteleven,
Vondel's Lucifer, Gezelle's Kerkhofblommen. Het waren technisch mooi uitgevoerde
boeken, die een verjonging van de boekdrukkunst bij ons inluidden. Maar fi-nantiëel
was 't een mislukking. Van Streuvels' werk kwamen 10 exemplaren, tegen 10 frank,
aan den man.

PRATEH: Stilleven.

De waarde van het ernstig en siervol werk vond toch waardeering. Deze kwam
echter uit den vreemde. Men beriep in 1901 Jules de Praetere te Krefeld om er de
graphische kuns en boekdrukkunst te onderwijzen aan de kunstnijverheidschool. 't
Jaar daarop stichtte Gent een ‘School voor het het Boek’. Jules de Praetere kwam
terug naar zijn geboortestad om mee te
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werken aan deze school: Laathem ligt bij Gent en de loutere kunstschepping bleef
lokken. Maar de ‘School van het Boek’ te Gent werd te ouderwets opgevat, en na
een jaar was de Praetere weer te Krefeld, waar het arbeidsveld ruimer was voor zijn
ondernemenden geest. Het geheele onderwijs in de kunstnijverheid werd er
heringericht. Om het jaar ontstond een nieuwe klasse, en telkens vond men de Praetere
bereid het onderwijs in die klasse te scheppen. Zoo kwamen aan de beur de
metaalbewerking, de meubelkunst en de weefkunst. In deze jaren van innig inleven
in de techniek vond deze geboren schilder nog gelegenheid dienst te doen als assistent
aan het Keizer Willem-Museum. Van Krefeld uit ging de Praetere eveneens een
cursus geven in stofweven en batikken aan de kunstnijverheidschool te Düsseldorf.

PRATER: Stilleven met vruchtenschaal.

Zwitserland wou op zijn beurt dit onderwijs verjongen en doen aansluiten bij de
moderne kunstinrichting. Het zocht naar een leider voor deze beweging en vond die
in de Praetere. In 1905 bood men hem het bestuur aan van de Kunstambachtschool
te Zurich en tevens de leiding van de bibliotheek en van het museum voor
kunstnijverheid. Jules de Praetere nam aan. Zestien jaar lang is de Vlaamsche naam
van Jules de Praetere gemengd geworden met het meest intense kunstleven in
Zwitserland.
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t.o. 48

PRATER: Portret van Lidus Klein (1917).
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PRATER: Herfstvuur (fragment) (1917).
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PRATER: Droombeeld.

Voor een kunstenaar is scheppen een levensnoodwendigheid. Als hij zich niet
geheel wijden mag aan het uitvoeren van eigen kunstscheppingen, als hij leeraar en
leider wezen moet, dan blijft toch in hem werken de pro-duceerende kracht: hij zal
een vinder zijn van nieuwe wegen en een wekker van talenten. Jules de Praetere werd
de hervormer van het kunstambacht-onderwijs in Zwitserland en de animator van de
beweging voor hel veredelen van de nijverheidskunst aldaar.
De leidende ideeën van de verjongingsbeweging gingen uit van stevige princiepen,
vastgezet door de logica en door de ondervinding der eeuwen. Het zijn princiepen,
die wij nu, achteraf, gemakkelijk kunnen forinuleeren en beamen, doch die men,
twintig jaar geleden, aanhoudend te bewijzen en te verdedigen had. Gedurende de
e
XIX eeuw heeft de toegepaste kunst geen gelijken tred kunnen houden met de
noodwendigheden van het moderne leven en met de geweldige ontwikkeling, die de
machine en de ingenieursvakken brachten. Ruskin en Morris wendden het eerst
ernstige pogingen aan om weer stijl te brengen in het dagelijksch leven. De loffelijke
pogingen van deze pioniers gingen echter te veel in de richting van een historischen
stijl
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en van het handwerk.

PRATER Vruchtenkort.

De huidige stijl van de toegepaste kunst moet aansluiten met de
tijdsnoodwendigheden. Hij moet ook berekend zijn op de meca-niseering van het
ambacht en de productiewijze van de grootnijverheid. Geen geïmproviseerde
ornementatie, geen bijgevoegde versiering. Het goede voortbrengsel van
kunstnijverheid moet het product wezen van drie factoren, die alle drie even belangrijk
zijn: ten eerste van het oordeelkundig aanwenden van schoon materiaal, ten tweede,
van het zuiver begrip der doelmatigheid van het voorwerp, ten derde, van het verband
met de huidige technische
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ontwikkeling. Daaruit zal dan, als vanzelf, de innerlijke constructie van het voorwerp
ontstaan, en tevens de schoone vorm met zijn edele verhoudingen.

PRATER Bloemen.

Het is niet noodig, in dezen, revolutionnair op te treden. In alle goede stijl-perioden
heeft men het materiaal geëerbiedigd en het niet gedwongen iets anders te schijnen
dan het was. In alle goede stijl-perioden heeft men den vorm in overeenstemming
gebracht met het doel: een Egyptische stoel van vóór onze tijdrekening is heel wat
zuiverder opgevat dan een Louis XVe stoel en kan nog steeds tot model dienen. In
alle goede stijl-perioden heeft men ook de grondvormen gebaseerd op de geometrie:
daardoor werd een ordelijke proportie geschapen tusschen de deelen onderling, de
vlakken, de lijnen, de kleuren, en daardoor ontstaan dit evenwicht en die eenheid,
die zoo
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weldadig aandoen in een goed kunstwerk. Het aanwenden van een geometri-schen
grondvorm, die zich vrijelijk en rhythmisch ontwikkelt in de heele compositie, maakt
bovendien deze scheppingen best uitvoerbaar met de correctwerkende machine.

Ontwerp DE PRAETERE: Vruchtenschaal.

Deze en dergelijke princiepen heeft Jules de Praetere van meet af aan ingezien,
stelselmatig aangeprezen in zijn onderwijs en toegepast in zijn voortbrengselen.
Aldus is hij er in geslaagd voor Zurich een leidende rol te verwerven op het gebied
van de kunsttechniek. Deze rol is op de kunstnijverheid-tentoonstellingen te Zurich
bekrachtigd. Geen beter bewijs daarvan dan het programma, in 1912 aan deze
tentoonstellingen voorgeschreven: het programma van de groote Parijsche
tentoonstelling in 1925 lijkt er slechts de
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t.o. 52

PRATER: Portret van Charlotte Bara (1919).

Onze Kunst. Jaargang 23
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PRATER: Herfstvuur (fragment, 1919).
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copie van. De eischen van de tentoonstelling te Zurich waren, letterlijk, als vo'gt:
‘1. Vroegere stijl- vormen mogen niet aangewend worden.
2. De vorm van de tentoongestelde voor-werpen moet in de eer-ste plaats hun
bestem-ming klaar uitdrukken.
3. Alleen echte materialen en technie-ken mogen gebruikt worden.
4. De vormgeving moet op geometrische basis opgesteld zijn.
5. Versieringen mag men aanbrengen in zooverre zij den constructie-ven vorm
niet storen; zij moeten met de tectonische grondvormen in over-eenstemmig
zijn.’

Ontwerp DE PRAETERE: Guldenboek.
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Ontwerp DE PRAETERE: Guldenboek.

Jules de Praetere hervormde het kunstambacht-onderwijs. Hij hervormde eveneens
het wezen van de museums, gehecht bij het onderwijs. De nijveraars en geschoolde
arbeiders werden aangezocht modellen en raadgevingen aan te vragen. De directeur,
bijgestaan door zijn assistenten en zijn leeraarskorps, moest op alle ernstige aanvragen
uitvoerig antwoord verschaffen. Zoo sloten de school, de bibliotheek en het museum
zich intiem aan bij het practisch leven.

Onze Kunst. Jaargang 23

54

DE PRAETERE: Boekenkast (1903).
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DE PRAETERE: Theeketel, technische constructie (1906).

DE PRAETERE: Theeketel, uitvoering (1906).
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DE PRAETERE Tafellamp, technische constructie (1906).
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Ontwerp DE PRAETERE: Eerebeker (1906).

School DE PRAETERE: Eerebeker (1907).

Zullen wij alle titels aanhalen, die Jules de Praetere zich verworven heeft op de
dankbaarheid van Zwitserland? Eerst, van 1905 tot 1914, hervormde hij de school
en het museum voor kunstnijverheid te Zurich; daarna, van 1914 tot 1917, deed hij
hetzelfde te Basel, waar hij nieuwe afdeelingen stichtte voor de graphische kunst en
voor de metaal- en houtbewerking, en waar zijn school uitdeinde tot een Instituut
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met 82 leeraars en 3800 leerlingen. Hij stond verder aan het hoofd van het Museum
tot ontwikkeling van het kunstambacht. Hij is de stichter en de eerste ondervoorzitter
van de Zwitsersche Heimatschutz, hoofdzakelijk ingericht tot het voortbrengen van
kunstige souvenirs voor de reizigers. Hij richtte niet minder dan 109 tentoonstellingen
in voor bouwkunst, weefkunst, pottenbakkerij, metaalbewer king, meubelkunst,
stedenbouw. Hij is de stichter en eerste directeur van de Zwitsersche Jaarbeurs voor
Monsters (1917), die een voorlooper was van de Jaarbeurzen van Lyon en Brussel.
Als vertegenwoordiger van deze Jaarbeurs ging hij zich te Geneve vestigen in 1917.
Daar werd hij de pro-
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motor van de Cooperatie tot het voortbrengen van smaakvolle en goedkoope
meubelen.

School DE PRAETERE: Hanglamp (1909).

De dagelijksche beslommeringen waren verminderd en weer begaf hij zich
hoofdzakelijk aan de schilderkunst. Te Geneve ontstonden het kieskeurige Naakt
met den rug, op papier geschilderd, en de psychologisch diepe Violonist, vol spanning
en zindering.
In 1921 kwam hij naar België terug en werkte tijdelijk mee aan de hervorming
van het technisch onderwijs. En - hij schildert nu volop als in een furie van
voortbrenging.
***
Prater is nu weer schilder.
Het plotseling verschijnen van dezen kunstenaar in den Belgischen schilderskring
heeft verwondering, heeft verbazing verwekt. Enkelen willen wel, met een glimlachje,
erkennen dat in het aanvangen van dezen vijf-en-veertiger iets aandoenlijks ligt: zij
weten niet dat hij van in zijn jeugd schilderde. Anderen negeeren zijn werk hooghartig:
zij kunnen het niet onderbren gen bij hun school of bij een andere die zij bekampen.
Doch deze artist is niet weg te cijferen. Hij staat daar met zijn stoere zelfzekerheid.
Men ziet het best aan zijn werk: hij weet wat hij wil bereiken met zijn schilderen. Is
hij realist? Is hij impres-sionnist? Waagt hij zich aan expreesionnisme? Neen. Hij
staat buiten alle school en mode. Zijn werk is wat het is. En het imponeert zich zooals
een openbaring zich opdringt.
Wat in Prater's schilderwerk het sterkst opvalt is zijn geweldige levens-
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passie. Deze levenspassie drukt zich uit door een ruime en krachtige visie en door
een gloedvolle uitvoering.

DE PRAETERE: Vruchtenkorf (tombak) 1907.

In de eerste plaats: de visie van dezen kunstenaar is ruim en krachtig. Zijn werk
is niet de weergave van de natuur; nog minder is het een louter geestelijke abstractie.
Het is vergeestelijkte werkelijkheid. Het is de krachtuitdrukking van een idee en een
aandoening: de volheid van leven. Als dusdanig alleen kan men zijn groot Herfstvuur
begrijpen. Het gaat uit van een zorgvolle studie naar het model, maar is dan verder
gestyliseerd naar inhoud en vorm. Ik heb dit Naakt aldus zien ‘groeien’. Het was
natuur eerst, diep bestudeerd door iemand, die zich met al den ernst van zijn wezen
toelegt op zijn vak, van iemand, die, als jonge artist, ontledingslessen ging volgen
aan de universiteit. En wanneer nu nog door zoo'n Naakt het beendergestel
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en de spierenbundels ‘gevoeld’ worden, zonder dat zij zichtbaar zijn, wanneer dit
werk plastisch is, dan is dit te verklaren uit het feit dat deze kunstenaar zijn opvoeding
niet verloochende en zijn leerlingen bleef wijzen op de noodzakelijkheid van de
studie der anatomie. Maar ik heb ook gezien hoe stilaan uit dit Naakt het al te
werkelijke, de uitspringende sleutelbeenderen en de stevige spieren, allengs werden
weggewerkt, tot het vleesch ging zwellen in overdaad, tot alleen de groote vormen
van de figuur bleven spreken. Ik heb gezien hoe de kleur verstevigd werd en begon
te gloeien tegen den achtergrond van zwart, groen en bruinrood, omdat de kunstenaar
wou komen, tot de volle uitvoering van een grootsche inwendige visie van de
opbloeiende gezondheid.

School DE PRAETERE: Zilveren doos.

Dezelfde visie beheerscht de Stillevens, die Prater in de laatste jaren bij voorkeur
schildert. Vele ervan zijn slechts, naar het oordeel van den schilder, voorstudies,
preludeeringen van wat hij leveren wil nu hij zich geheel kan gaan toewijden aan
zijn geliefkoosd kunstvak. Toch zijn de beste ervan geen nabootsingen van de natuur.
Zij zijn niet eerst opgesteld geworden in een hoek van hel atelier en dan zorgvol
nageschilderd. Zij worden opgebouwd naar louter visuëele herinneringen van de
realiteit en gestyliseerd in vorm en kleur. De vergeestelijkende stijlelementen zijn
er opvallend.
Vergeestelijking, ook in een werk als De Vlaamsche Tafel, met een
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overvolle vruchtenschaal, groote wijnglazen en wijnflesschen? Ja zeker; bij de
werkelijkheidsweergave met schild rsmiddelen is het hier niet gebleven; de tafel
schittert geel, de achtergrond bloeit rood, de wijn en de vruchten broeien in oranje,
roode, blauwe, groene kleurigheid; en de geheele voorstelling - in schikking,
lijncombinatie, kleur en volumen - is een zang van zware blijde weelde, die
onmiddellijk in den geest brengt het woord van den dichter Karel van de Woestijne,
die te Laathem de heerlijkheid van zijn streek bezong:
‘O Vlaanderen, waar wij zijn als genooden
Aan rijke tafelen.’......

DE PRAETERE: Buffet (1903).

Dit is meer dan een weergave van de werkelijkheid, gezien door een temperament
heen. Er is bij den schilder geen zoeken naar analyse, maar
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een gespannen zijn op de geconcentreerde visie van zijn weelderig levensgevoel.

Ontwerp DE PRAETERE: Eerste fluweelbatik in België uitgevoerd (1897).

In de tweede plaats, helpt ook de gloedvolle voordracht tot het uitdrukken van de
levenspassie, waarmee deze kunstenaar bevangen is.

School DE PRAETERE: Zijden batik.

Tientallen van jaren gewijd aan het bestudeeren en onderwijzen van de techniek,
hebben Prater's geest geleerd zich toe te leggen op een vasten stijl, op de volheid der
plasticiteit, waar geen ruimte toegelaten wordt aan het schilderachtig toeval. De
krachtvolle opbouw van den vorm met de vlakken en de lijnen, en ook met de kleuren,
moet een suggestief geheel uitmaken. Om er toe te geraken zal Prater desnoods
afwijken van het gewone uitzicht der dingen. Hij zal zich weinig bekommeren om
het diepteproblema. In zijn schilderijen staat een vaas niet als op een werkelijke tafel.
De belichting is denkbeeldig. De kleur wordt op-
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gedreven. Alle elementen worden ondergeschikt gemaakt aan de algeheele
evenwichtigheid.

DE PRAETERE: Aanrechttafel (1903).

Vooral compositie en kleurverwerking, zijn beide ondergeschikt gehouden aan de
vaste en sprekende synthese van het geheel.
In de compositie is de synthese steeds gebouwd op enkele hoofdvormen, die
herhaald worden en elkaar in evenwicht houden. Nu is het een zwaar vierkantig
tafelblad, doorsneden met de diagonalen van visschen. Dan is het de ronding van
een schaal, die veelvormig herhaald wordt in de vruchten. Dan weer spreekt een
ellips in een schotel of een mand en in druiventrossen. Evenals Prater's scheppingen
van kunstnijverheid, zou men dergelijke composities kunnen herleiden tot de
schematiseering met cirkels en driehoeken. Maar, kwam men ertoe, men zou ook
dra merken dat
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deze geschilderde composities geen zuiver technisch werk zijn, en dat er een vrij
rhythme door heenschokt: juist het levensrhythme dat er in pulseert.

School DE PRAETERE: Bloemenbak (1909).

Ook de kleur is door haar zware tonaliteit in zuiveren samenklank met het
levensgevoel van den artist, en door haar kundige schakeering draagt zij bij tot het
ondersteunen van den architectonischen ophouw der compositie.
Haar tonaliteit. Ik zal niet zeggen dat Prater's palet rijk is. Het bezit slechts wit en
zwart, hel en middel-cadmium, natuurlijke en gebrande Sienna, ultramarijn,
smaragd-groen, vermiljoen en rood lak. Doch het tegen elkaar opstellen van deze
zuivere tonen, waarbij het register van de complementairen de toonvalheid van het
geheel nog verhoogt, maakt van deze schilderijen orchestraties, die op sonore en
harmonische wijze de levensvreugde van dezen voldane uitjubelen. En in dit opzicht
treft het hoezeer de broeierige kleurigheid van dezen modernen Vlaamschen schilder
die van Rubens en Jordaens benadert.
De kleur is hier dus niet om de kleur; zij is er om haar uitdrukkingskracht. Wie
goed toeziet, zal ook merken dat zij tevens meehelpt om de stevigheid van het geheel
te verhoogen. Dit dienstbaar zijn van de kleur aan de compositie van lijnen en
volumens is een eigenschap, die zoo zeldzaam is bij onze schilders, gekomen uit het
impressionnisme, dat wij er hier de volle aandacht op moeten vestigen. Zij helpt de
drie- dimensionale uitzichten opwekken door haar meerdere en mindere waarden.
Zij onderstreept bewegingen, die tegen andere rhythmische golven moeten opgaan.
Zij verwekt een dissonnant om de overige hoofdkleuren te doen uitkomen, als in het
Stilleven met bloemen en twee glazen, waar rose lichtvlekken en een vaalblauw boek
het groen en bruin doen opleven. Heldere vlek-
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School DE PRAETERE: Muurlamp.

School DE PRAETRE: Muurlamp.
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Ontwerp DE PRAETERE: Bureelmeubelen (1908).
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ken hoogen de kleuren op, als in het Stilleven met de tulpen, die rood gloeien te
midden donkere bladeren en waarbij de lichtglansen in het glas vibreering van
kleurleven verwekken over de heele schilderij. Prater zoekt steeds naar een
kleurenschaal, die goed afgewogen is tot een harmonie, waarbij het toeval en het
pittoreske uitgesloten zijn. Die kleurenschaal lijkt gegroeid uit de rijpheid van een
eerlijke virtuositeit in de techniek. Men kan het vaststellen in dit ééne feit. Een
geliefkoosd algemeen kleurgamma is bij hem groen-geelrood. Het is bijna het primaire
kleurgamma, het gamma der ‘warme tonen’. Met dit gamma, evenwichtig verdeeld
over het geheele doek, met een stevig tegen elkaar opwegen van de complementairen,
bereikt deze schilder effecten van zuivere en toch rijkgelede evenwichten.

Onlwerp DE PRAETERE: Tafellamp (1906).

Schildersmiddelen, en niets anders dan schildersmiddelen, open en klaar aangewend
zonder kunstgrepen, helpen dus in Prater's werk mee tot het krachtvolle uitbeelden
van zijn visie. Niet de povere middelen van onvermengde kleuren, maar die van de
lijnen en kleuren door elkaar verwerkt tot ze ruimte en ronding suggereeren, tot ze
vormen oproepen, die vast staan en schoon schijnen in de denkbeeldige voorstelling
van een schilderij. Alleen is er bij poozen wat brutale directheid, die de zuivere
geestesdracht benadeeligt. Doch dan nog genieten wij bij het zien van de frissche
vitaliteit, die alle sporen van afgematheid uitsluit, en van de gesmijdig weelderige
materie, die bewerkt lijkt met het genoegen van een ambachtsman welke pleizier
heeft bij het uitoefenen van zijn ambacht.
Ook om dit laatste is dit werk van iemand, die jarenlang in het buitenland verbleef,
zuiver Vlaamsch werk. Het is het, zagen wij reeds, om de levens-energie die er uit
spreekt. Het is het nog meer om de zorg besteed aan de ambachtelijke uitvoering.
Prater's werk is van aard om in België, waar de schilderkunst een
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groeicrisis doormaakt, heilzaam in te werken op de velen, die nog zoeken en arm
zijn aan stijlmiddelen. Het leert hun te scheppen uit de overdadige volheid van het
eigen zieleleven. Het leert hun ook dit zieleleven uit te spreken in een rijke soberheid.
Soberheid is aan Prater bijgebleven uit zijn eersten tijd te Laathem onder den invloed
van Minne; zij is hem versterkt door zijn technisch streven. Maar, evenals bij Minne,
is deze soberheid geen vervlakking geworden, die tot verdorring overslaat, is ze rijk
gebleven aan ingehouden vormenweelde. Dit kan een les zijn voor velen, die, bij
ons, nog steeds het behaagziek impressionnisme volgen, en voor de anderen, die
redding zoeken in geabstraheerde vormen.
LEO VAN PUYVELDE

School DE PRAETERE: Zilveren sieraad.
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Kunst in Industrie
WANNEER er teekenen zijn, die er op wijzen dat de ‘Nederlandsche Bond voor Kunst
in Industrie’ op tijd is gekomen, dan is dit er misschien een van: dat deze organisatie
onmiddellijk haar natuurlijke tegenstanders tegenover zich ziet. En aan twee kanten.
Dat zijn dan natuurlijk allereerst de aan het handwerk getrouwen in leven en streven,
die ontkennen dat van kunst sprake kan zijn waar het mechanisch werktuig mee gaat
doen. Die juist en alléén dat wat de onmiddellijke handgreep verraadt erkennen als
element van het schoone in een ding van kunstnijverheid. De bezielde, de gevoelige
hand, die hier het symmetrische trillend verstoort, die daar een aarzelenden of vasten
druk heeft achtergelaten, die gezocht heeft en getast, die fouten maakte maar ook
het subliem-onbewuste deed en die het voorwerp als vibreerend achterliet in de ruimte
toen de creatie was volbracht. Maar recht daar tegenover de andere consequenten:
die in plaats van de machinale voortbrenging te duchten, om een dreigende
mechanisatie van den geest, haar juist als een geestelijke overwinning zien, daar nu
de mensch zijn feilloos werktuig zonder vermoeienis heeft gevonden, dat de stof
beheerschen, en in 't groot verwerken, en zijn handen vrijmaken kan. Dien het oude
oog der schoonheid hindert, dies werpen zij 't van zich; want een nieuwe wereld is
daar die zij belijden willen; en deze zal haar eigen, ongekende schoonheid baren.
Een schoonheid zonder de sentimenteele onzekerheden en de droomzuchtige
nervositeit der half-wakkere wereld die wij verlaten hebben; maar daarom zullen wij
ons ook onthouden, vooral, - zoo zeggen dezen, - van ‘artistieke’ inmenging, die het
proces slechts vertragen kan; daarom zullen wij de machine haar gang laten gaan;
de zuiver-rationeele industrie zal haar vervolmaken, met niets dan practische
bedoelingen en met de niet gezochte schoonheid der ongerepte strakke vormen eener
nieuwe wereld tot resultaat. Ook dezen, natuurlijk, wijzen een opzettelijk verband
tusschen kunstenaars en industrieelen af. En daartusschen de gevoelig-redelijken of
redelijk-gevoeligen die het moderne werktuig niet uitsluiten willen omdat het, om
te beginnen, niet weg te denken is uit ons leven; maar die gelooven
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dat een beter beginsel dan winstbejag-alleen het leiden moet, om het te doen
beantwoorden aan zijn roeping. Het ‘massa-artikel’ moet, moet onafwijsbaar, zijn
rol spelen in ons leven; het kan in zijn vorm, bij de kenmerken van zijn mechanisch
ontstaan, een teeken dragen van den geest, die het werktuig begrijpend, er de mooiste
mogelijkheden van wint; die het menschelijke brengt in wat uit eigen wet en beweging
alleen het emotieloos-intellectueele zou produceeren.
***
Wij laten de theoretische kanten van het vraagstuk hier rusten. In het snelle en nog
niet overzienlijke gewoel van een zich vervormend leven, zooals het onze nu
geworden is, nemen de ‘standpunten’ onvermijdelijk een scherpe eenzijdigheid aan,
of zij zouden worden weggespoeld; daarom ook moet bij wijlen in onze aandacht
het veld van beschouwing omheind worden en van alle tegen-argument worden
afgezonderd. De rijpe vruchten zullen in ieder geval zijn voor een tijd die onze
strijdvragen historisch zal bezien en beglimlachen. Niemand gelooft eindpunten te
hebben bereikt; ook de jonge ‘Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie’ niet die
in October 1925 zijn eerste tentoonstelling heeft gehouden in het Paviljoen te Haarlem.
Integendeel, hij vindt zich staan aan een begin en acht daarom zijn resultaten,
waaronder een groote belangstelling in ruimen kring gewekt, te bevredigender. De
tentoonstelling werd druk bezocht en velen voelden een verademing; want wat dit
werk vooral samenbond tot een genietbaar tentoonslellings-geheel, was een naar
eenvoud gewende smaak. Men kwam hier niet om verrukkingen te beleven, maar
werd ook niet door buitensporigheid opgejaagd; men kon gaarne afzien van een
gespitste kritiek op ieder voorwerp om de weldadige sfeer van menige combinatie;
het woord kunst zou hier wellicht wat bescheiden moeten klinken in veel gevallen,
maar het wilde dat ook wel, juist om zich op zijn eigen, ware plaats te weten. Want
in deze sfeer, waar het mooie-voor-zoo-velen-mogelijk moet groeien, past de
stemverheffing van het zuiver-individualistische kunstwerk minder; integendeel er
moet een streven naar onderlinge aanpassing zijn en een klank-overeenkomst die het
bewegen naar eenzelfde doel verraadt. Van het begrip stijl zijn wij ver; een
consequente vorm is misschien in deze werkwijze nog niet gevonden; ook hier zagen
wij standpunt, en opvattingen, van dichtbij bekeken moeilijk geheel verzoenbaar; doch bereikt was een zekere harmonie, bij algemeen overzicht, waarvan het genieten
den tot rust gestemden kijker heenvoerde over een schaarsheid hier, een zwakheid
daar. Er bleef hem een positieve winst, - en dat is veel; de Bond is nog maar een heel
jonge Bond.
***
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H. WOUDA: Slaapkamermeubelen.
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Uit kunst-oogpunt beschouwd is de belangrijke kant van deze pogingen: de groei
van den vorm. Want ongetwijfeld zal de vormgeving worden beïnvloed door werktuig
en werkwijze. Duidelijk is dat wij in overgangen leven en dat van twee kanten de
verandering intreedt. Ten eerste in den kunstenaar. Hij wendt zich meer en meer naar
de samenleving en gebruikt daardoor zijn creëerend vermogen ànders; hij verrijkt
en bindt het tegelijkertijd. Hij aanvaardt nieuwe middelen én de beperkingen die
deze daad hem oplegt, Hij daalt tot een nuttige praktijk en deze stijgt daarmede tot
dat niveau waar de dingen meer dan nuttig zijn. Het ding is hem méér geworden dan
indruk-wekkende aanleiding; het is niet maar alleen mooi of leelijk als verschijning;
het is een levens-factor, een deel van oneindig belangrijk geheel dat hij, veranderend,
beleeft; hij moet het met zich zelf vervormen. En onderwijl biedt het leven hem
veranderende middelen, Hij tracht ze niet te bestendigen, gelijk de individualistische
kunstenaar intuitief geneigd is te doen, omdat deze eerder van elke van buiten
komende verandering afbrokkeling van eigen innerlijken, afgezonderden bouw ducht;
hij grijpt integendeel de verandering ook dàar aan, ook dàar eigen afkeer van het
stilstaande herkennend en belust op nieuwe mogelijkheden. De wijzigende
levenshouding van den kunstenaar moét tot sterke vorm-veranderingen leiden in de
kunstnijverheid. Een andere vraag is echter wat daarvan blijvend kan zijn en hoe
lang. Bij deze vraag staan sommigen niet stil; zij volgen snelle lusten. Andere
theoretiseeren geducht en bepalen de toekomst... door hùn venster gezien. Derden
volgen een bezonken intuitie, die hun leert dat onder géen omstandigheid de vorm
van een doelmatig ding volkomen afdwalen kan van een over-oude gestalte, die
geslachten wisselend hebben omkleed, maar die de grondkern was voor altijd, door
andere wetten dan tijdelijke kunstrichtingen bepaald. De laatsten leggen zich de
moeilijkste beheersching op, zij schijnen vooral zeer gewone voorwerpen te maken;
zij verrassen niet of zelden, en - overleven menig getij.
Voor wie met levend oog toeziet is de ontmoeting van kunst en industrie een
veelzijdig en belangwekkend schouwspel.
***
De afbeeldingen, hierbij gegeven, wekken een beeld van de tentoonstelling. Men
zag er uitgaven van Brusse, de toepassing van Van Krimpen's nieuwe letter (‘Lutetia’),
drukwerken van de gemeenten Amsterdam, den Haag en Rotterdam; tin van de
Gero-fabriek, glas van Leerdam, drukwerken van de Posterijen en Telegrafie, damast
van van Dissel, meubelen van de firma Metz en Co en van Pander; ceramiek van De
Ram, van de Plateelbakkerij Zuid-Holland en van Sheherezade (den Haag); cretonne
van van Vlissingen
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W. PENAAT: Huiskamer.
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MUNTENDAM: Meubel.

CHR. LEBEAU: Glaswerk
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en metaalwerk van Winkelman. Al deze inzendingen door of onder leiding van
Nederlandsche kunstenaars tot stand gekomen, van Duco Crop af, die jaren geleden
zijn cretonne's maakte tot Groeneveldt toe, die pas kort bezig is bloempotten te
vervaardigen. Wij vonden er natuurlijk De Bazel's glaswerk, maar ook dat van Berlage
en den jongere Copier; de nieuwe meubelen van Penaat, die voor enkele jaren deel
nam aan de pogingen een ‘Driebond’ tot stand te brengen (industrieelen - kunstenaars
- gebruikers) en nu de vader van den B.K.I. mag worden genoemd; de meubelen van
Metz en Co, Pander (Wouda) en L.O.V. (Muntendam) waren tot kamer-verband
geschikt, de kleinere voorwerpen zooveel mogelijk geplaatst in een passende
omgeving, zoodat eenigermate de illusie van bewoonbare vertrekken den bezoeker
omving. De wijze van tentoonstellen van dingen voor dagelijksch gebruik die zoo
tenvolle hun beteekenis, hun leven door óns leven verkrijgen blijft intusschen een
moeilijk probleem. Aardewerk was er van den ouden, jeugdig-productieven
Colenbrander, van Mansveld, van Lerven, de Lorm; tafelgoederen van Lebeau;
behangsels van Heukelom en Verstraten (door Goudsmit in den handel gebracht);
boeken verzorgd door de Roos, Lauweriks, van Krimpen, van de Vecht en anderen.
Wij willen echter geen afzonderlijkheden bespreken, om liever den nadruk te leggen
op het karakter van het geheel, dat in de door den architect Wouda verzorgde
inrichting zoo goed tot zijn recht kwam. Want het gemeenschappelijke mocht en
moest hier op den voorgrond worden geplaatst, getuige het tweede artikel der statuten
van den Bond: ‘De Nederlandsche Bond voor Kunst en Industrie beoogt het tot stand
brengen van onderlinge samenwerking, de behartiging van gelijke belangen en de
bevordering van gemeenschappelijke doeleinden van die Nederlandsche
ondernemingen bij welke kunstenaar en industrieel of uitgever gezamenlijk streven
naar de voortbrenging van een fabriekmatig vervaardigd schoon en deugdelijk
product.’
Den belangstellenden lezer hopen wij van de levens-ervaringen van dit jeugdig
lichaam af en toe op de hoogte te stellen, daar het zich een doel heeft gekozen dat
ons zeker allen tot aandacht lokt, de veredeling van die duizend nuttige voorwerpen
die ons in ons dagelijksch bestaan omringen en die de industrie ons verschaffen moet.
W.F. GOUWE.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Londen
Tentoonstelling van Vlaamsche kunst.
De tentoonstelling van Vlaamsche kunst, die door de Engelsche afdeeling van de
Anglo-Belgian Union en de Belgische regeering wordt georganiseerd, zal in Januari
en Februari 1927 in de Royal Academy te Londen gehouden worden. Deze
tentoonstelling is bedoeld als een representatief beeld van de evolutie der kunst in
de Zuidelijke Nederlanden van het einde der XIVe eeuw tot omstreeks 1900.
Eenige Engelsche leden van de Union hebben reeds een waarborgfonds van 4500
pond bijeengebracht.
De heer Paul Lambotte is door de Belgische regeering als haar gedelegeerde
aangewezen.

Musea
's Gravenhage
DE commissie voor de huldiging van Prof. Dr. W. Martin ter gelegenheid van zijn
ambstjubileum heeft verslag uitgebracht omtrent haar werkzaamheid.
Prof. Martin heeft voor de hem aangeboden som een kleurig en zeer decoratief
schilderij, op naam van Frans Snijders, voor het Mauritshuis aangekocht van de firma
Douwes te Amsterdam. Het doek meet 121 bij 180 centimeter.
Prof. Martin deelde aan de commissie mede, dat, terwijl nagenoeg alle Vlaanische
zeventiende-eeuwsche schilderijen in het Mauritshuis meer tonig dan kleurrijk zijn
en reeds lang de behoefte werd gevoeld om ook het koloristisch element der
Vlaamsche kunst van dien tijd in het Mauritshuis vertegenwoordigd te zien, deze
aankoop een leemte der verzameling aanvult.
Een klein bedrag der geschonken gel- den is nog overgebleven en zal vermoedelijk
worden besteed voor verbetering van de lijsten der beide portretten van Rubens'
vrouwen.

Amsterdam
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Rijksmuseum.
Van de commissie voor den fotoverkoop mocht het Rijksmuseum ten geschenke
ontvangen een kapitaal stuk van den Nederlandschen meester Willem Pietersz.
Buytewech, op het einde der zestiende eeuw te Rotterdam geboren.
Het is, zooals Buytewech zoo gaarne maakte, een symmetrische compositie: vier
figuren in de open lucht, deels zittend, deels staande, bij een tegen den wand van het
tuinhuis aangebrachte fontein. De figuren bezitten al de zwierige aanzienlijkheid,
waarmee Buytewech zijn personnages uitdost. Een familiewapen, dat nog niet is
ontcijferd, schijnt op een portretstuk te duiden; de geheele opvatting van het gegeven
doet meer denken
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aan de afbeelding van de een of andere scène uit een blijspel. Men hoopt, dat verdere
onderzoekingen meer licht zullen schenken omtrent de eigenlijke voorstelling.

Veilingen
Verzameling Binje (Galerie Giroux, te Brussel).
Constantin Meunier, Terugkoerende mijnwerkers, fr. 22,000; idem, Sevilla, fr. 12,000;
Alfred Stevens, Fees: iag, fr. 32,000; idem, Ochtend, fr. 22,000; Alfred Verwée, De
Zwarte Stier, fr. 9500; Willem Vogels, Winter in het woud, fr. 9000; Victor Gilsoul,
Vijver in Brabant, fr. 29,000; idem, Te Enkhuizen, fr. 17,000; idem, Avond te
Nieuwpoort, fr. 12,000; A.J. Heymans, Bemesting van weiden in de Kempen, fr.
17,000; Georges Lemmen. Het Atelier, fr. 8000: Hippolyte Boulenger. Na het Onweer,
fr. 6500; (aangekocht door het Museum van Schoone Kunsten te Gent); Emiel Claus,
October in Vlaanderen, fr. 24,000; idem, October-ochtend, fr. 10,000; Frans Courtens.
Schapen, fr. 22,000; Charles Degroux, Het Avondgebed, fr. 22,000; Valerius de
Saedeleer, Vlaanderen onder de sneeuw, fr. 9,500; Léon Frédéric, Avondmaal in de
Ardennen, fr. 9,000; idem, Zeeuwsch Meisje, fr. 9,000; idem, Na het Onweer, fr.
11,000; Eugeen Laermans, Na de mis, fr. 18,000; idem. de Processie, fr. 11,000;
Jacob Smits, Pieta, fr. 15,000; Alfred Verhaeren, De Landkaart, fr. 6000.

Galerie Giroux, Brussel.
No 5. Ferdinand Bol, Mansportret, fr. 24,100; no 10 en 11, Jan Brueghel, De Haven
en De Herberg, tezamen fr. 12,000; no 13, Gonzales Coques, Portret van een
voorname dame, fr. 9,400; no 14, De Heem, Stilleven, fr. 20.500; no 15, Emmanuel
de Witte, Tempelinterieur, fr. 9,600; no 16, Brugsche School, 15e eeuw, Maagd met
Kind, fr. 15,000; no 22. Hobbema, Het gehucht, fr. 103,000; no 23, De Hondecoeter,
Het Aardsch Paradijs, fr. 8,600; no 24, Isaac Koedyck, Jonge Moeder, fr. 14,000;
no 27. Nicolaas Maes, Weduwe met twee kinderen, fr. 76,000; no 29, Jan Mandijn,
De Kruisdraging, fr. 70,000 (kooper: Jacques Bernard, Parijs); no 30, Quinten Metsys,
Glorierijke Maagd, fr. 44,000 (kooper: Jacques Bernard, Parijs); no 35, Oudenrogge,
Hollandsch landschap, fr. 7,600; no 36, Ant. Palamedes Stevens, Vrouweportret, fr.
5,000; no 37, Rembrandt, Eliseus en de weduwe met twee kinderen, fr. 80,000; no 40,
Rubens, Keizer Nero, fr. 19,000; no 41, Rubens, Keizer Vespasianus, fr. 15,000; no
42, Jan Sanders, Drieluik, fr. 19,000; no 46, Ter Borch. Het liefdegesprek, fr. 40,000;
no 48, Van Beyeren, Doode Visschen, fr. 26,000; no 49, Van der Heyden, Landschap,
fr. 6,800; no 50, Van der Werff, Mansportret, fr. 6,800; no 52, Van de Velde, Hoekje
van een Hollandsch weiland, fr. 7,200: no 53, Van Dijck, Kruisverheffing (schets),
fr. 44,000; no 54, Van Dijck, De marteldood van den H. Petrus (schets), fr. 19,000;
no 55, Van Ravesteyn, Mansportret, fr. 6,000.
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Frederik Muller & Cie, Amsterdam.
Op 15-16 Juni e.k. worden belangrijke verzamelingen onder den hamer gebracht.O.a.
25 teekeningen van Rembrandt, en eersterangswerken van Rubens, van Dijck, Jacob
de Gheyn (32 stuks), Peter Breugel den Oude (o.a. de teekening voor de Nijd, uit de
reeks der Hoofdzonden gegraveerd door Petrus Ameriga en uitgegeven door Hier.
Cock, en een prachtige studie naar een boertje), Hier. Bosch, A. de Gelder.
Op 13 Juli wordt het derde gedeelte der collectie Castiglioni geveild, tezamen met
andere collecties. Er is een fraaie Madona uit de Brugsche school der xve eeuw, een
Madona met heiligen van den Brugschen meester van de Legende der H. Lucia, een
Portret van een oud man door Jacob Cornelisz, een Mansportret door Jan Gossaert
van Mabuse; verder werken van Arent de Gelder, Rembrandt, Paulus Moreelse, Jan
Steen, Gabriel Metsu, en Vincent van Gogh.
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Varia
Rubens' ‘Dronkenschap van Hercules’.
In het schilderijenmuseum te Dresden hangt een voorstelling van de dronkenschap
van Hercules, die aan Rubens wordt toegeschreven. In het particulier bezit van de
vorstelijke familie van Saksen bevindt zich een gelijk schilderij, dat tot nu toe gold
voor een herhaling in het atelier van den meester gemaakt. De laatste onderzoekingen
hebben aan het licht gebracht, dat de positie juist omgekeerd is. Het museum bezit
de kopie, de vorstelijke familie het origineel. Toen in 1748 de pendants De kroning
van de helden der deugd en De dronkenschap van Hercules voor Dresden werden
gekocht, geraakte het origineel van het laatste schilderij op den achtergrond.
Gedurende de XIXe eeuw ging het door voor een kopie door Jordaens, later heette
het een anonieme herhaling. Dat het in werkelijkheid het origineel is, wordt niet
alleen bewezen door de betere compositie, het fraaiere coloriet en de zorgvuldiger
afwerking van de details, doch tevens door de overeenstemming van de afmetingen
met die van het origineel van de Kroning van de helden der deugd, dat zich te
München bevindt. De origineelen zijn langer in de hoogte dan in de breedte, van de
kopieën is het eene het langst in de breedte, het andere vierkant. De origineelen zijn
op paneel geschilderd, de kopieën op linnen.
Von Bode heeft deze ontdekking, die men aan Erwin Hensler te danken heeft,
volkomen onderschreven en heeft verklaard, dat de beide groote paneelen
eigenhandige, bijzonder goed bewaarde schilderijen van Rubens zijn.

Jan Steen.
Dit jaar is het drie eeuwen geleden, dat Jan Steen te Leiden werd geboren. In het
Stedelijk Museum ‘De Lakenhal’ zal ter gedenking van half Juni tot begin September
een tentoonstelling van schilderijen van Jan Steen worden gehouden. Tal van binnenen
buitenlandsche verzamelaars en musea (van de laatste o.a. Berlijn, Cassel en
Göttingen) hebben reeds medewerking toegezegd.
Het waarborgsfonds is nog niet geheel bijeen.
De commissie staat onder voorzitterschap van Mr. Dr. J.C. Overvoorde.
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De houtgravuur in België
DE oorlog, welke overgrooten weerslag had op het cultuurleven van België, was
noodig om er een wezenlijke omwenteling in de houtgravuur te verwekken.
Wedergeboorte eigenlijk meer dan omwenteling, daar die kunst in onbruik was
geraakt. Niet dat ze niet meer beoefend werd: er waren boekversierders en ook enkele
beoefenaars van de afzonderlijke gravuur. Voor het meerendeel bestaan ze nog,
zonder dat men kan zeggen dat ze leven. Handige werklieden maar middelmatige
kunstenaars, gaan ze slaafs voort met een traditie die ze verraden omdat ze er den
zin van verloren hebben. Omdat het gegraverde hout gedurende eeuwen een der
meest in voege zijnde middelen van nadruk was, en van een veel meer universeele
praktijk dan de onafkankelijke gravuur, dachten ze hun kunst te dienen met de techniek
te bezigen der beoefenaars welke het reproductiehout graveerden.
Maar ze vergeten dat het onpersoonlijk karakter dezer werken - groote hoedanigheid
in dit geval - een ontzaglijk gebrek werd, als het toegepast werd op werken die geen
trouwe reproducties waren, maar wel op zich zelf staande kunstwerken.
De wedergeboorte van het gegraveerde hout is in 't algemeen bepaald geworden
door esthetische factors, namelijk door reactie tegen het anti-artistieke karakter van
de industrieele plaat. In België hebben de economische toestanden er toe bijgedragen.
Kort na den wapenstilstand hebben vooral de jonge kunstenaars, na die jaren van
stilte, doorgebracht tijdens de bezetting of in ballingschap, zich koortsachtig en
geestdriftig in 't gedrang geworpen. Het scheen of er geen middelen genoeg waren
om den verloren tijd in te winnen. Ongelukkig verslonden de duurte der materialen,
en de hooge prijs van het handwerk, de magere budgetten van de kunsttijdschriften.
Om al deze moeilijkheden te overwinnen, zochten vele schilders naar nieuwe middelen
van uitdrukking. Was niet de eenvoudigste oplossing zelf zijn werkman te worden?
Het hout was gansch aangewezen, met zijn surrogaat het lino-
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EDGAR TYTGAT: De processie van Watermael.
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leum. In het begin verkoos men het linoleum. Niet zonder reden: minder duur dan
hout, heeft het dit voordeel, gemakkelijker bewerkt te kunnen worden. Die laatste
eigenschap was kostbaar voor kunstenaars die, enkelen uitgezonderd, geen technische
kennis van den graveerstiel bezaten. Wanneer zij hun eerste wezenlijke sneden
uitvoerden, leerden ze de moeilijkheden van dien stiel kennen. Dan, zonder het
eigenlijk zelf te weten, hebben sommigen het doel voorbijgestreefd en alzoo de
beteeknis van die edele en machtige kunst weder ontdekt.

EDGAR TYTGAT: De Schilder (houtsnede).

***
De twee jaren na den wapenstilstand bevestigden den triomf van het linoleum. Een
oproerige voorwacht pratikeerde deze gravuur met een hartstochtelijke toewijding...
Ze verscheen in alle nieuwe tijdschriften, in boeken en op plakkaarten. Talrijke
albums met ‘linos’ overstroomden de boekhandels. Bewogen periode tijdens dewelke
op al de plans van de menschelijke activiteit met elkaar in botsing kwamen, ongelijke
concepties, geboren uit de verschillende manieren waarop het individu reageerde
tegenover dezelfde collectieve gebeurtenissen. Tijdperk van aanvallende kunst, en
van brandende theorieën: haastig afgeranselde maar uitdagende werken, systema-

Onze Kunst. Jaargang 23

82
tische werken vol vooroordeel, maar zwaar van esthetische en zelfs sociale inzichten.

MARCEL CARON: Verliefden (houtsnede).

Stilaan verzwakte die koorts. Alles schikte zich. Eenerzijds paste men zich aan
bij de nieuwe economische voorwaarden, anderzijds gevoelde men den sterken drang
om, na den hevigen strijd der leuzen, werken voort te brengen. De schilders, die
slechts aan de graveerkunst begonnen waren omdat ze niets beters vonden, keeren
naar het doek terug. Degenen die, bekoord door de oppervlakkige gemakkelijkheid
van het procédé, er de gewenschte voldoening niet in vonden, geven het op. Blijven
slechts over, zij die wezenlijke graveurs geworden zijn. De een na den ander verlaten
zij het linoleum. Die stof is te malsch om die nieuwe beoefenaars, begaafd met een
juiste techniek, te voldoen. Voortaan zeker van de mogelijkheden van een
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kunst welke zij hielpen vernieuwen, zullen zij in het hout alleen werken. De gravuur
in direkte snede heeft opgehouden uitvlucht of een strijdwerktuig te zijn, en is doel
geworden.

ALEXANDER LALLEMAND: Lino.

***
Vooraleer een overzicht te maken van de levendige krachten, is het noodig twee
groepen te noemen, welke buiten die sterke vernieuwingsstrooming zijn gebleven.
De eerste bevat al de oude stielgraveurs. Tusschen hen en de nieuwgekomenen, is
de scheiding volledig. Zij hebben, zonder er iets
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van te begrijpen, de nieuwe beweging der jongeren zich zien ontwikkelen en zijn
volhardend trouw gebleven aan de techniek van het hout als reproductiemiddel, die
namelijk welke het verval veroorzaakte van het gegraveerde hout, overwonnen in
de XIXe eeuw door de volmaaktheid van de industrieele wijze van nadruk. Zij hebben
een karaktertrek gemeen: hun gravuren zijn altijd gecamoufleerde teekeningen. Zij
hebben een groote voorliefde voor het landschap, waarvan ze trachten de
photographische juistheid weer te geven. Ze hebben geen persoonlijk karakter, noch
zorg voor compositie. De voornaamste zijn: Albert van Holsbeeck, A.J. Delstanche,
Adhémar F. Cosyns, Léon Perrin, Edward Pellens, Em.H. Tielemans, P.A.
Masui-Castrique, Ryb. A. Dobois, P. Collet.

ROGER VAN GINDERTAEL: Houtsnede. (Uit ‘Horeajo’ van Mercėdes-Legrand). (Uitgave ‘La
Vache rose’).

De andere groep is ontstaan uit de vernieuwingsbeweging. Maar onder voorwendsel
van modernisme, maken haar aanhangers meetkundige of abstracte gravuur. Dit toont
een totale onwetendheid van de wetten der houtgravure aan (of van het linoleum,
waaraan die groep, weinig gevend om schoone techniek, is trouw gebleven).
Inderdaad, de meetkundige teekening heeft voor gevolg een onpersoonlijkheid, daar
de ‘menschelijke’ lijn vervangen is door de lat en den passer; voor hen is het derhalve
een dwaasheid terug te keeren naar het hout (of het linoleum) vermits de huidige
wedergeboorte haar reden van bestaan juist vindt in het persoonlijk karakter, in de
‘poot’ van den kunstenaar-werkman die zelf in de stof snijdt. Tot die groep, waarvan
het niet noodig is meer te zeggen, behooren: K. Maes, J. Peeters, E. van Dooren, J.
Cockx, P. Flouquet.
De levendige krachten? Slechts diegene welke een persoonlijke noot, iets levends
in hun manier van werken brengen, hebben recht op dien naam. Dat wil niet zeggen
dat hun werken onberispelijk zijn, zelfs niet dat ze altijd tot gelukkige uitslagen
komen, maar eenvoudig dat zij een verdienstelijke poging wagen welke uiting is van
een temperament niet gebonden aan verouderde formules.
Alzoo verraden de gravuren van een Felix Timmermans onbetwistbaar
onhandigheid, maar ze zijn geteekend met een oprechtheid die hen sympa-
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thiek maakt (zie het album ‘Vrome Dogen’). Hetzelfde voor een Edgar Tytgat: de
pittige teekening vergoedt een zeer betwistbare xylographische opvatting. Zeer
eigenaardige persoonlijkheid, kan Tytgat bij geen enkele klasse worden ondergebracht.
Hij munt uit in naïve onderwerpen. Hij gaf veel albums uit: ‘Le lendemain de la Saint
Nicolas’, ‘Quelques images de la vie d'un artiste’, ‘Carroussels et Barraques’,
‘Promenades foraines’. Het zijn werken, zeer scherp en frisch, onhandig voorzeker
maar onweerstaanbaar boeiend. De dichter Max Elskamp stelt zich tevreden met
zuiver dekoratieve effekten. De gravuur van J.J. Gaillard, onhandig uitgevoerd, doet
denken aan tapijtwerk. Een ander dichter: Jean de Bosschère, brengt houtsneden
voort van een zeer beperkte compositie, maar die getuigen van een eigenaardige
fantastische vizie. Dit zijn allen tamelijk uiteenloopende pogingen, waarvan de
techniek soms te kort schiet omdat de schrijvers slechts gelegenheidsgraveurs zijn.
Wat hun werken waarde bijzet, is de persoonlijkheid van hun teekening. Wat hun
gedachten over de houtgravuur ook moge zijn, en niettegenstaande betreurenswaardige
technische fouten, overtreffen zij de traditioneele beroepsxylografen, omdat ze niet
de slachtoffers zijn geworden van een uitdrogenden stiel.

EDWARD MOREELS: Houtsnede.

Na deze groep, welke men die der teekenaars zou kunnen noemen, komt de groep
der schilders. De kunstenaars welke wij groepeeren onder dezen algemeenen naam,
zijn ook gelegenheidsgraveurs. We noemen ze schilders, omdat ze gravuren
verwezenlijken met het oog van een schilder, zonder zich rekenschap te geven, dat,
als de houtgravuur een onafhankelijke kunst wil zijn, zij slechts aan haar eigen wetten
moet gehoorzamen, wetten die niets gemeen hebben met die der andere kunsten. Bij
hen domineert het temperament. Het zijn geen versierders die zich plooien naar de
tucht van een kleine te versieren oppervlakte. Zij maken onafhankelijke gravuren,
die zij opvatten als een schilderij: stillevens, landschappen, portretten. De gravuren
van Jean Brusselmans, Géo Navez, Marcel Caron, Mambour, Fernand Wéry, W.
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M. Paerels, G. De Beer lijken niet op elkaar, maar ze zijn volgens dezelfde formule
opgevat. Het hout is ruw besneden. De onstuimigheid vult aan waar de stijl te kort
schiet. De samenstelling blijft impressionistisch, zoekt voordeel te trekken uit
lichteffecten. Diezelfde impressionistische herinneringen vinden we terug bij vele
andere kunstenaars, die zich vast meer rekenschap geven der noodzakelijkheden van
het gegraveerde hout, maar die soms niet aan de verleiding weerstaan van het spel
van schaduw en licht. Het zonderlingste geval is dat van Lempereur-Haut. Werkende
met breede vlakken van wit en zwart, voert hij zijn zin voor synthese zoo ver, dat
hij vervalt in een eenvoudigheid, die bijna onmacht wordt. Die sterke wil, dien wij
te sterk vinden, wordt verzwakt door picturale effecten, zeer verbazend soms. (Zie
zijn vijf platen in album uitgegeven.) Dezelfde opmerkingen zijn toepasselijk, in
mindere mate, op Lallemand. Zijn teekening is minder schetsmatig, alhoewel
systematisch neigend naar een zekere stijfheid, welke niet altijd stijl beteekent. De
verdeeling van wit-en-zwart-partijen getuigt van een realistische opvatting. Tamelijk
ongelijk, heeft Walter Sauer eenige goede houtsneden gemaakt, welke doen denken
aan Hermann-Paul, naast andere van zeer betwistbare techniek (zie ‘La Danse
Macabre’ van Raymond Limbosch). Een zeer jonge, Victor Delhez, die bij zich zelf
het houtsnijden leerde, na het linoleum te hebben bewerkt, geeft zich goed rekenschap
van de eischen der stof, alhoewel hij zich soms nog vergist, vooral in de samenstelling
welke meestal te photographisch is; de aanwezigheid van enkele lichteffecten is
eveneens af te keuren. Meer traditioneeler in de uitvoering, maar meer ordelijk in de
compositie, hebben de werken van René Leclercq evenwichtseigenschappen.
Wat van Uytvanck betreft, zeker heeft hij kloek evenwichtige houtsneden
voortgebracht, zonder eenig verdorrend systeem. Ware het niet dat hij soms gebruik
maakt van breede plans in vorm van vlekken, hij ware verder te citeeren te zamen
met het kleine groepje zuivere graveurs.
Eenigszins aarzelend temperament, heeft Roger van Gindertael, na gravuren te
hebben gemaakt van het arme realistische genre, zich bekend gemaakt als een der
verdienstelijkste jongeren, als in een reeks kleine houtsneden ter illustratie van
‘Horcajo’ door Mercédès Legrand. Zonder twijfel is zijn kunst nog eenigszins gewild,
maar de richting is voortreffelijk. Al is de teekening niet van de beste, toch moet
men bekennen dat het evenwicht der zwart-en-wit-partijen volkomen geslaagd is,
volgens de wetten der xylographie.
Edward Moreels, al is hij een armzalig teekenaar, en daardoor zeer belemmerd,
weel zijn plans uitmuntend te verdeelen. Zijn gravuur is zeer verdienstelijk. Jammer
echter staat hij te veel onder den invloed van Jan Fr. Cantré.
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PIERRE DE VAUCLEROY: Badende Vrouwen.

Houtsnede in 2 kleuren).
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PIERRE DE VAUCLEROY Landschap.
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JOZEF CANTRÉ: Houtsnede, uit ‘De Historie van Grisòstomo en Marcela’ van Cervantes. (Uitgave
‘De Sikkel’).

En nu komen we aan de laatste vertegenwoordigers van den schildersgroep.
De gravuur van Pierre de Vaucleroy is zonder twijfel de meest decoratieve van de
jonge Belgische xylographie. De techniek is meer lijnvormig, wat haar een weinig
doet lijken op de krachtigste Fransche graveurs; de verlichting is soms te realistisch,
maar de samenstelling is uitnemend, degelijk, volkomen in evenwicht. Gedurende
een zekeren tijd werd de kunstenaar in verschillende richtingen aangetrokken, maar
zoodra hij een hoek te illustreeren kreeg, kon hij de volle maat van zijn kunnen geven.
De houtsneden welke hij maakte voor ‘Marthe et le Perroquet’ van Léon Werth,
beteekenen een beslissende evolutie van zijn talent Geen aarzelingen meer en het
spel van wit en zwart is kundig verdeeld.
Charles Counhaye, machtig teekenaar, weet zijn gravuren kundig samen te stellen.
Hij kent de eischen van het gegraveerde hout en past ze toe zonder aarzeling. Maar
het is te betreuren dat bij hem de ambachtsman niet op dezelfde hoogte als de
kunstenaar staat. Zijn wijze van houtsnijden is eenigszins onhandig. Hij zou de
ongedwongenheid van sommige zijner confraters moeten bezitten om een der beste
hedendaagsche graveurs te worden. Gansch anders zijn Gustaaf de Smet en Fritz van
den Berghe die - zoowel in graveeren als in schilderen - met elkaar zeer verwant zijn.
Om de compositie zijn ze niet bezorgd. De juiste verdeeling van wit en zwart
bestudeeren zij niet. Er is daar alleen een gelijk vlak, een stuk hout waarop de
kunstenaar een teekening gekrabbeld heeft en in hetwelk die kunstenaar deze
teekening gesneden heeft. Geen enkele decoratieve betrachting. Alles is opgeofferd
aan de expressie. De teekening is vereenvoudigd en vervormd, wat aan dit werk het
primitief en quasi-barbaarsch uitzicht geeft, een der hoofdtrekken van het Duitsche
expressionisme, waarvan de invloed zich ontegenzeggelijk in
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JAN FR. CANTRÉ: Lente.
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deze platen doet gevoelen. De snede is beperkt: eenige witte vlakken en ruwe
arceeringen in het overheerschende zwart. Dit bewijst een gezonde opvatting, welke
echter niet tot een voldoende verwezenlijking komt, ten gevolge van de al te brutale
factuur en van de romantieke verachting welke deze graveurs koesteren ten opzichte
van de schoone stof. Naast het voorbeeld der Duitsche graveurs zijn ze niet afgeschrikt
door hout van onmogelijke hoedanigheid. Ofschoon hij de gravuur op dezelfde wijze
uitoefent schijnt het dat Fritz van den Berghe Gustaaf de Smet nog overtroeft wat
betreft de wrangheid der factuur en het primitieve der teekening.
Het is tamelijk moeilijk het algemeene karakter van al deze werken te bepalen.
Elk kunstenaar zoekt zelf zooals hij kan zijn middelen tot uitdrukking.
Niettegenstaande dit meer oppervlakkig dan wezenlijk anarchisme, stellen wij vast,
dat de invloed der Vlaamsche houtsnijders overwegend is. En als gevolg daarvan:
de afwezigheid van vreemde invloeden. Wij hebben reeds gesproken over de Duitsche
influencie bij Gustaaf de Smet en Fritz van den Berghe.
De Fransche invloed, altijd zeer sterk bij de Belgische kunstenaars, bestaat hier
heelemaal niet. Slechts bij een enkelen talentvollen kunstenaar vinden we ze terug:
bij Victor Stuyvaert. Zijn houtsneden zijn scherp en zuiver geteekend, ietwat precieus
in een vaste maar eenigszins magere uitvoering. Zelfs de Waalsche kunstenaars, zoo
verschillend van de anderen, blijven trouw aan de xylographische opvatting der
Vlamingen.
Die opvatting is zeer zuiver: het hout in zijn rechthoekigen of vierkanten vorm is
de juiste oppervlakte voor de samenstelling. Het hout moet de bazis van de gravuur
blijven. Op zijn zwarte vlakte teekenen zich de witte trekken en plannen, maar ze
mogen den vorm van het hout niet veranderen. Kortom, het gegraveerd hout is de
tegenstelling van de teekening: wit op zwart tegenover zwart op wit. Het is daarom
dat een houtsnede gelijkend op een teekening, een ketterij is. Eveneens zijn al de
geduldig uitgevoerde sneden dienend om het gansche gamma van grijzen weer te
geven, verbannen als behoorend tot de schilderkunst. Geen schakeeringen. Alleen,
met scherpe contrasten, blijven de wit-en-zwart-partijen tegenover elkaar geplaatst.
Geen licht meer ontleend aan de buitenwereld. De witte en de zwarte vlakken zijn
verdeeld volgens de wetten van evenwicht en harmonie. Dit rhythme van wit en
zwart, vrank toegepast, heeft den enkele kunstenaars toegelaten een lyrische expressie
te bereiken welke men te vergeefs zou zoeken bij de getrouwen der oude technieken.
Het zwart, prachtige kleur maar ongekend door traditioneele houtsnijders, vrij van
zijn netwerk van arceeringen, heeft dingen van machtige schoonheid voortgebracht.
Met die opvatting is de houtgravuur niet de zaak van een theorie of van
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een groep. Ze heeft zich langzaam opgedrongen aan zeer verschillende kunstenaars
en bijna op hetzelfde oogenblik. Masereel te Genève, Jan Fr. Cantré te Gent, Jozef
Cantré te Blaricum in Holland, van Straten en Minne te Antwerpen, hebben bijna
samen hun doel bereikt. Zeker heeft Masereel, de machtigste van allen, den weg
gewezen. Hij heeft van Straten en Minne sterk beïnvloed, zonder de anderen, van
minder belang, te rekenen. Maar de broers Cantré, die steeds het hoofd boden aan
Masereel's invloed, zijn niettemin tot hetzelfde resultaat gekomen. Het moet overigens
gezegd worden dat onmiddellijk na den wapenstilstand, die opvatting zich niet met
zulke juistheid bepaalde. Bij den Masereel van dit tijdstip, hadden de houtsneden
dikwijls uitzicht van teekeningen in Oost-Indischen inkt. Van Straten, verbazend
knap, gebruikte een goed halfdozijn verschillende manieren. En Minne bestond nog
niet. Op dit oogenblik toonden de gebroeders Cantré zich de getrouwsten aan wat
men later zou noemen: ‘de’ opvatting der Vlaamsche graveurs.
***
We vernoemden reeds de vijf voornaamste Belgische houtsnijders: Frans Masereel,
Jan en Jozef Cantré, Henri van Straten en Joris Minne. Meest allen zijn ook schilders,
behalve Jozef Cantré die beeldhouwer is, maar ze zijn vóór alles houtsnijders. Dat
merkt men in vele dingen op. Ze brutalizeeren de stof niet, ze bewerken ze met liefde.
Ze hebben zorg voor de technische volmaaktheid. Ze houden van mooi papier en
illustreeren met lust, met de vreugde van den werkman die zijn ambacht lief heeft
en gelukkig is te kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van een fraai werk.
Het vizioen van Jozef Cantré is verwant aan dit der neo-primitieven Gustaaf de
Smet en Fritz van den Berghe. In de houtsneden die hij maakte voor ‘La Lumière’
van Duhamel, drukt hij zich uit met een soms wat linksche frischheid, maar met een
minder barbaarschen stijl dan dien van de kunstenaars met wie hij verwant is. In
latere werken, is de afstand meer in het voordeel van Jozef Cantré. De houtsneden
voor den bundel ‘Opgangen’ van den dichter Wies Moens en die voor ‘De historie
van Grisostomo en Marcela’ (fragment uit Don Quichotte) getuigen van een vrankere
vaardigheid, een tegelijk strengere en harmonieuzere schikking. Zijn eerste gravuren
leken soms teekeningen in Oost-Indischen inkt, doordien de kanten der zwartpartijen
niet stram genoeg waren. Dit gebrek is verdwenen in de laatste werken. Jozef Cantré
maakt gebruik van tamelijk groote zwarte vlakken, van breede trekken waarmee hij
decoratieve effecten bereikt, zonder te trachten de vormen in diepte te modeleeren.
Het hout bewaart duidelijk zijn twee afmetingen met een zeer merkbare
overheersching der zwarte vlakken. Zij die gewend zijn aan de liflafferijen der gewone
graveurs zullen door deze illus-
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JAN FR. CANTRÉ: Naakt (houtsnede)
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traties zeker worden afgeschrikt, maar voor hen die zonder vooroordeel kunnen
toekijken, gaat er van die platen een tegelijk zachte en sterke poëzie uit. Ze zijn van
een kunstenaar die de wereld heeft bekeken met de heldere oogen van een kind en
die er in slaagt zijn vizioen aan u mede te deelen. Uit dit oogpunt beschouwd is de
manier waarop hij de zoo bekende figuur van Don Quichotte heeft weergegeven,
waarlijk typisch.

JAN FR. CANTRÉ: Het Dorp.

Jan Fr. Cantré, broer van den voorgaande, is zonder twijfel de man die de zuiverste
gravuren verwezenlijkt heeft, volgens de wet van het rhythme der plans. Alle gebruik
van arceeringen verwerpend, zoekt hij vooreerst een harmonie van wit en zwart te
verwezenlijken. Die harmonie moet ontstaan uit het evenwicht der plans van
tegenovergestelde kleur. Hij verwerpt met kracht elk effect van diepte. De
samenstelling bestaat steeds uit twee afmetingen.
Van dit tijdstip dateeren zijn ‘Narinnenspiegel’ welke onuitgegeven
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bleef en de ‘Cinq chansons païennes’, vijf houtsneden in album uitgegeven.

JAN FR. CANTRÉ: Uit ‘Le Pol de fleurs’ van André Baillon. (Uitgave ‘Lumière’).

Rusteloos zoeker, drijft hij zijn proefnemingen verder om te komen tot zijn meest
doctrinaire manier, maar die - in tegenstelling met alle gewoonte - een der
merkwaardigste is. Hij verwerpt de lijn al evenzeer als de afzonderlijke trek. De lijn
moet bepaald worden door een plan, waarvan zij de natuurlijke grens uitmaakt. Men
beseft hoe moeilijk het is een rechthoek, een samenstelling te verwezenlijken waarvan
de witte en zwarte vlakken verdeeld zijn op een zoodanige wijze dat de kunstenaar
geen enkele afzonderlijke lijn moet gebruiken. Jan Fr. Cantré voert dit kunststuk uit
al spelend, zonder dat het werk een teeken van inspanning of van formule draagt.
Gravuren zooals zijn ‘Fruitvrouw’ zijn verbazend goed gelukt. Van ditzelfde tijdstip
dagteekenen groote muurplaten, ook gebaseerd op het volmaakt evenwicht der witte
en zwarte plans. Maar dit geeft hem geen voldoening. Spoedig verbreekt hij dit
evenwicht in het voordeel van het zwart dat overheerschend wordt. De ‘Tuinier’,
een zijner beste gravuren, is grootsch als een wandtapijt, waaraan ze verwant is door
een minder stijve, zachtere, sensueelere teekening. Van denzelfden aard zijn de
houtgravuren voor de versiering van ‘L'abdication des pauvres’ een boekje van Louis
Emié. Van dan af verliest Jan Fr. Cantré veel van zijn strengheid. Hij is teruggekomen
tot een meer realistische opvatting. Hij modeleen in diepte, derhalve aanvaardend
deze derde
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afmeting welke destijds als oogbedriegend werd verworpen. Hij heeft zelfs eenigszins
afgezien van de gerangschikte compositie, zich beperkend tot het behandelen van
eenvoudige voorwerpen, die in overeenstemming zijn met moeder natuur. De zwarte
vlakken zijn verscheurd en verdrongen. Zijn gravuur wordt meer lineair en hij gebruikt
arceeringen waaruit hij soms impressionistische effecten trekt. Maar een zoeker als
Jan Fr. Cantré kon op dat punt niet blijven stilstaan. In zijn laatste houtsneden,
voornamelijk in die welke dienden om ‘Le pot de fleurs’ van André Baillon te
versieren, heeft zijn realisme zich ten dienste gesteld van een opmerkenswaardige
compositie, de arceeringen zijn verdwenen, de wit-en-zwart-partijen zegevieren om
beurt, de plans worden grooter, of verdeelen zich volgens den zin dien hij aan zijn
houtsneden wil geven. Het evocatievermogen van zijn werken is zeer groot, daar de
kunstenaar, buiten het onderwerp, een vizueel effect zoekt van kalmte, afzondering
of gedrang, door een techniek eigen aan elke plaat. Er bestaat, meenen we, geen
edeler manier van tekst-illustratie. Het talent van Jan Fr. Cantré heeft diepe en vele
veranderingen ondergaan, maar hij bleef steeds buiten elken vreemden invloed. Er
moet nadruk worden gelegd op de eenheid van zijn inspiratie. Jan Fr. Cantré is de
dichter der landlieden. Roept hij ons soms dorpjes voor den geest, toch bezingt hij
voornamelijk de boeren. Vlaamsche boeren, ruw en eenvoudig, grijsaards, oude
vrouwen, kinderen. Markten en feesten. Hij bekijkt de dingen niet op kinderlijke
manier, zooals zijn broer Jozef. Hij is mannelijker. Hij beziet zijn onderwerpen met
een openhartige klaarheid. Hij schept met liefde tronies die geen verdichtsels zijn,
maar trillen van werkelijk leven. Als ware Vlaming, houdt hij van kracht en
gezondheid.
Joris Minne is het wonder in de Vlaamsche gravuur. In 1919 dacht hij er nog niet
aan om het even wat te graveeren. Hij had geen vaag idee van dit ambacht. In 1925
is hij een der karakteristiekste houtsnijders van België en heeft hij een aanzienlijk
werk achter zich. Hoe is dit gebeurd? Het psychologisch feit, de levenwekkende
vonk was het ontstaan te Antwerpen, korts na den oorlog, van de groep ‘Lumière’
waarvan Joris Minne, onbekend schilder in dien tijd, van den beginne af deel
uitmaakte. Daar die groep een tijdschrift uitgaf dat linos en houtsneden publiceerde
begon Joris Minne moedig in het eerste het beste stuk linoleum te kerven. Na eenige
maanden van slechte proeven, nam het bestuur van het tijdschrift, zijn eerste ‘lino’
aan en publiceerde ze. Niet schitterend! Maar men had er hem al zooveel geweigerd
en deze scheen, op dit oogenblik, oneindig beter dan de andere.
Gesteund door een geestdriftige vlijt en door het geloof in de kunst (dit geloof dat
bergen kan verplaatsen) is zijn leven niets anders meer dan een reusachtige inspanning,
onophoudelijk hernieuwd. Op het linoleum leert hij
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JAN FR. CANTRÉ: Grijsaard (Houtsnede).
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zijn ambacht dat hij zal volmaken op het hout. Eerst beproeft hij alleen de illustratie.
Het zijn houtsneden voor ‘De derde Nacht’ van Frank van den Wijngaert en voor
‘La Conjuration des chats’ van den ondergeteekende. Hij verlaat het impressionisme
en maakt zich vrij van die lastige formule door zich hals over kop in een overdreven
verward en ultra-litterair expressionisme te werpen. Hij is zichtbaar bevreesd niet
oorspronkelijk te zijn. Dus: te veel. Die eerste gravuren zijn zeer verschillend, maar
de boekillustratie legt hem een gezonde tucht op. In ‘Cornemuse’, een reeks
houtsneden voor oude Vlaamsche liederen, is er een zekere vooruitgang, welke men
ook terugvindt in de houtsneden voor ‘Belijdenis’ van Frank van den Wijngaert.
Harmonieën van wit en zwart beginnen zich te toonen, verwezenlijken zich soms,
maar de teekening is onvoldoende en de techniek te arm. Het zijn de houtsneden
gemaakt voor ‘Comédiens en tournee’ die een beslissend moment in zijn loopbaan
aanduiden. Landschappen zonder personen. Joris Minne vond een gansch persoonlijke
wijze om die landschappen weer te geven. Breede zwarte vlakken tegenover breede
witte vlakken. Een teekening in enkele hoofdzakelijke details. Van dit thema
uitgaande, verwezenlijkte hij zijn eerste groote houtsneden, waarin hij zich voordoet
als een echt lyricus van het landschap. Hier zegeviert, wat zoolang de eigenaardige
trek van zijn manier was, namelijk: de gebogen lijn. Uit die krullen zijn wolken en
rook, riolen en fabrieken, booten en treinen ontstaan. Hij maakt de illustraties voor
‘Le Miracle de vivre’ van L. Charles Bandon in, voor ‘De Schuld’ van Frank van
den Wijngaert, voor ‘Een Model-Echtgenoote’ van schrijver dezes, eindelijk nog
voor ‘L'Enfant de Margueline’ van Gaston Picard. Elk boek beteekent een vooruitgang
op zijn voorganger, zoowel in de compositie als in de uitvoering. In de laatste werken
is zijn techniek verbazend lenig geworden. De rechte lijn vereenigt zich met de
gebogen. Menschelijke figuren bevolken de landschappen. Kalm, volkomen
evenwichtig, munten die gravuren uit door hun over weelderige zwarten. Joris Minne,
die, niettegenstaande zijn inspanningen, zich in den beginne niet kon onttrekken aan
de tyrannieke invloed van Masereel, heeft nu zijn eigen stijl, welke hem gansch
afzonderlijk plaatst in de huidige xylographie. Hij geeft vooral in zijn werk het
moderne leven in zijn materieele vormen, hooge gebouwen, transat lantiekers, kranen,
fabrieken en bruggen, al die indrukwekkende dingen door den mensch vervaardigd,
door den mensch gebruikt, maar naast dewelke hij verdwijnt als een onnoodige
bijzaak.
Henri van Straten heeft een regelmatige ontwikkeling gehad, maar het
schoolonderwijs bekommerde hem niet lang. Hij publiceerde in 1919 zijn eerste
album: ‘L'après-midi d'un faune’, een reeks van 8 lino's opgehoogd met waterverf.
Van een zeer lijnige techniek, waren die gravuren bijna
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JAN FR. CANTRÉ: Bedelares.
(Houtsnede).
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JORIS MINNE: Stoomscnıp.

JORIS MINNE: Madona.
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JORIS MINNE: Houtsnede. (Uit ‘Een voorbeeldige Vrouw’ van Roger Avermaete). (Uitgave
‘Prometheus’).

JORIS MINNE: Houtsnede, uit ‘L'enfant de Margueline’ van Gaston Picard. (Uitgave ‘Lumière’).
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JORIS MINNE: Houtsnede uit de reeks ‘Synthèse d'Anvers’ (In voorbereiding).

gecamoufleerde teekeningen. Het volgend jaar, geeft hij ‘La Tentation de
Saint-Antoine’, een reeks in den expressionistischen smaak, waarin eenige prachtig
evenwichtige gravuren voorkomen, naast andere welke onleesbaar zijn. De abstracte
kunst trekt hem voor eenigen tijd aan, maar daar komt de onthulling van Masereel:
Van Straten staat er als begeesterd voor. Langen tijd kan hij zich niet aan het juk van
dien invloed onttrekken. Zuiver technische invloed overigens. De twee mannen
hebben een te zeer verschillend temperament, opdat een inspiratieinvloed mogelijk
zij. Van Straten die een verbluffend technieker is, van een kunde op zijn minst gelijk
aan die van Masereel, kan ondanks zichzelve aan de verleiding niet weerstaan,
sommige vondsten van zijn collega na te bootsen. Het type ervan is de man met het
jasje, zoo geliefd door Masereel. Van Straten heeft alles beproefd om niet te komen
tot deze oplossing welke hem innerlijk de meest rationeele voorkwam. Het album
‘La Dormeuse’ is een typisch voorbeeld van dit tijd-
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JORIS MINNE: De Onderwijzer,
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HENRI VAN STRATEN: Zonzon Pepette. (Linoleumsnede).
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HENRI VAN STRATEN: Houtsnede uit de reeks ‘Foires et Dimanches’.

HENRI VAN STRATEN: (Houtsnede uit de reeks ‘Foires et Dimanches’).
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perk. Om Masereel te ontvluchten, onderging hij andere invloeden: de Dufy van de
‘Bestiaire’ en de Duitscher Hans Orlowski. De vrijmaking kon niet ui blijven. Een
reeks groote platen, welke voor het meerendeel een erotisch karakter hebben, zooals:
‘Les Assassinées’ en ‘Les raffinées et le soûlard sarcastique’ bood daartoe de
gelegenheid. Hij bezigt er, onder andere, een vereenvoudigden kop - welke in gansch
zijn werk terugkomt - met een zeer intense uitdrukking. Hij maakt
gemoderniseerdarchaïstische, zeer sappige houtsneden voor ‘De Gulsigheit’ stuk
van den Vlaamschen klassieker Willem Ogier. Hij versiert ‘Europa Hotel’ van Lode
Baekelmans, ‘Het Gesprek in Tractoria’ van F.V. Toussaint van Boelaere, ‘De Pastoor
uit den Bloeyenden Wyngaert’ van Felix Timmermans, ‘Voyage’ van Bob Claessens,
‘Doppelschnsucht’ van F.M. Huebner, ‘Quand les enfants se battent’ van uw dienaar.
Dit vormt een werk van grooten omvang. Blijft hij steeds herkenbaar door zekere
kleinigheden - zijn koppen, een bloem, een kolom - toch heeft hij het middel gevonden
om in zijn manier verscheidenheid te brengen. Zijn techniek doet vooreerst zijn
teekening, waarvan de man en de vrouw de uitverkoren onderwerpen zijn, waarde
krijgen. De stad schenkt hem slechts het decor en heeft minder belang - dat voelt
men aan die kat die hij op het dak geplaatst heeft. Het overheerschend karakter van
die kunst is de bevalligheid. Henri van Straten is gracieus zonder week te zijn, zooals
het dikwijls voorkomt. Hij heeft kracht zonder de scherpte van een Masereel. Deze
laatste is tragisch en kan op gothische afkomst wijzen. Van Straten is van de
Renaissance. De Jezuieten zijn daar langsheen gegaan. Hij is verfijnd, ietwat satanisch
en pervers, met een licht canailleuse ondergrond. Hij is een libertijn van wie
Beaudelaire zeker zou gehouden hebben. Hij bezit een onuitputtelijke fantazie, zeer
zeldzame deugd bij een Vlaming, welke gesteund wordt door bewonderenswaardig
teekentalent.

HENRI VAN STRATEN: De vrouw met den spiegel.
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Er blijft ons nog over te spreken over Frans Masereel, den meester-graveur bij
uitnemendheid. Met een wonderlijke werkkracht begaafd, heeft hij in enkele jaren
een reusachtigen arbeid verwezenlijkt.
Hij heeft veel en belangrijk illustratiewerk geleverd, namelijk voor de
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uitgaven van ‘Le Sablier’, hij heeft romans zonder woorden samengesteld, reeksen
en albums van groote afmetingen, in overweldigend aantal. En alhoewel graveur in
de eerste plaats, is hij niet uitsluitend graveur. In dit overvloedig werk is er geen
zwakheid. De lijn van zijn zeer zuivere evolutie ontwikkelt zich harmonisch in een
stijgende beweging. Vooreerst komt zijn manier voort van zijn teekeningen in
Oost-indischen inkt. Er zijn scherpe tegenstellingen van wit en zwart, de vlakken als
vlekken behandeld. De visie blijft realistisch. De teekening is bondig, zelfs brutaal
(illustraties voor ‘Hôtel Dieu’ van Jouve, ‘Zwang’ van Stefan Zweig, ‘Lilluli’ van
Romain Rolland). Langzamerhand verandert zijn manier van uitvoering. Zijn witten
en zwarten zijn volkomen evenwichtig in scherp afgebakende plans. De teekening
krijgt een meer gestyleerd karakter. Terzelfdertijd wordt de vizie vrijer; de perspectief
is gebroken. Kort daarna, door een mooie synthese worden vele gebeurtenissen naast
elkander geplaatst en vermengd in de omlijsting van een enkele plaat (b.v. ‘Calamus’
van Walt Whitman). Onvergelijkbaar technieker, verlevendigt Frans Masereel kleine
stukjes hout door een krielende menschheid, zonder echter peuterig of verward te
worden.

HENRI VAN STRATEN: Houtsnede, uit ‘Quand les enfants se battent’ van Roger Avermaete.
(Uitgave ‘Lumière’).

Masereel is een groot dichter, niet alleen door persoonlijke opvatting van zijn
illustraties - die soms wonderlijke grafische herscheppingen zijn van het geschrevene
- maar vooral door zijn persoonlijk werk, door al die houtsneden welke zijn eigen
gedachten illustreeren. Het is altijd als dichter dat hij het leven van wezens en dingen
weergeeft: in ‘Vingt-cinq images de la passion d'un homme’, in ‘Mon livre d'heures’,
‘Le Soleil’, ‘Histoire sans paroles’, ‘Idée’, of in ‘Souvenir de mon pays’ - om slechts
de voornaamste te noemen - vertelt hij een eenvoudig dagelijksch leven of in een
schitterende droom wekt hij de gedachte van een mensch op of het uitzicht van een
gansch land.
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Dichter met helderziende oogen, dichter doordrongen van het moderne leven,
wordt hij nooit verteederd noch declamatorisch.
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FRANS MASEREEL: Houtsnede. (Uit ‘Dwang’ van Stefan Zweig). (Uitgave ‘Prometheus’).

Hij is voor alles, een getuige. Een getuige die dikwijls partij kiest. Hij voelt zich
trillen van verontwaardiging, doch beheerscht zich. Hij zal er zich op toe leggen te
‘getuigen’ in den meest scherpen zin zonder, zooals een George Grosz, in een
wanhopige wreedheid te vervallen, maar ook zonder iets te verliezen van dit diepe
evenwicht dat een wapen is voor degenen, die sterk zijn doordien zij niets van de
menschen verwachten en die er toe komen het leven lief te hebben, met al het
grootsche en het lage dat het vereenigt. Alhoewel de herinnering aan het klokkenspel
hem doet droomen, toch detailleert hij als een detectief al de wederwaardigheden
van een gebeurtenis, en maakt een geschiedenis met de juistheid van een primitief.
Hij heeft een frischheid en terzelfdertijd een lyrisme dat doet denken aan de oude
bouw-
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meesters van kathedralen. Hij is geen decadent zooals van Straten, hij is alleen een
opbouwer. Zijn werk is een monument dat al het pathetische van de zwoegende
menschheid der groote steden bevat. Niemand heeft, zooals hij, de eenzaamheid van
den mensch naast de ontzagwekkende wolkenkrabbers geschilderd, noch de jacht
van den man achter de onschuldige vrouw, noch de monumentale buiken van de
machtigen dezer aarde, noch de groote mierenhoopen van druk doende menigten.
Door dit diep menschelijk karakter in gansch zijn werk voelbaar, is Frans Masereel
meer dan een groot graveur, hij is een groot kunstenaar, een van de zeldzamen die
de synthese van inhoud en vorm verwezenlijken.

FRANS MASEREEL: De Redenaar.

***
Men maakt dikwijls misbruik van het woord ‘school’ door de beteekenis van dit
woord met opzet te verkleinen, te meer nog daar het een zeer
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FRANS MASEREEL: Houtsnede. (Uit het album ‘Visions’, (Uitgave ‘Lumière’).

FRANS MASEREEL: Houtsnede. Uit het album ‘Visions’ Uitgave ‘Lumière’).
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juiste beteekenis heeft in de kunstgeschiedenis. De school heeft niet gemeens met
de kapelletjes die zich gaarne deftige benamingen toeëigenen. Men maakt geen school
op het enge plan van een esthetische formule. De school wil een eenheid van
opvatting, eenzelfde houding tegenover sommige voorname vraagstukken, met als
gevolg, een zelfde stijl. Het is zeker dat België op dit oogenblik een Vlaamsche
graveursschool bezit. Zij is ontstaan zonder voorafgaande overeenkomst, zonder
vooropgezet idee, zonder manifesten en zonder theorieën, maar logisch, onvermijdelijk
omdat een groepje kunstenaars zijn begonnen het hout te bewerken, elk volgens zijn
eigen gedachte met een gelijkloopende krachtinspanning en dat daaruit een breede
strooming is ontstaan. Om ervan overtuigd te zijn, hoeft men slechts een reeks
houtsneden te overzien. De Vlamingen toonen duidelijk hun zelfden oorsprong
niettegenstaande de verscheidenheid der technieken en de verschillende onderwerpen.
Het is niet mogelijk de Vlaamsche graveurs met hun Fransche, Duitsche of
Hollandsche confraters te verwarren. Ze zijn zeer duidelijk van eenzelfde school.

FRANS MASEREEL: Houtsnede uit ‘Mon Livre d'Heures’.

De Vlaamsche gravuur onderscheidt zich door haar mannelijk ongekunsteld
karakter. Van Straten, de fijnste der Vlaamsche graveurs, moet hard schijnen aan de
Franschen. De houtsneden zijn sterk gebouwd met groote zwarten en de witten
schitteren er aıs zonnestralen. Het is een machtige, ge-
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zonde en goed geordende kunst. Geen enkele van die brutaliteiten waarvan de
Duitsche graveurs zooveel houden en welke een onevenwichtige compositie geven,
met een terugstootend uiterlijk, niettegenstaande de vele hoedanigheden. Bevrijd
van alle banden met gelijksoortige kunsten als de schildering en de teekening,
herbouwt de Vlaamsche gravuur de werkelijkheid der wezens en der dingen, niet
volgens vreemde wetten van perspectief en schaduw, maar volgens eigen harmonieuze
noodzakelijkheden. Vandaar haar stijl die zich vestigt in de meest overtuigende
manier op de platen van groote afmetingen. Er zijn houtsneden van Masereel, Jan
Cantré, Joris Minne die rijker zijn aan kleur dan vele schilderijen.
Het is nog niet lang dat de houtgravuur, welke altijd als een mindere kunst
beschouwd werd - en met reden, daar zij haar uitdrukkingsmiddelen aan andere
kunsten ontleende - den naam van onafhankelijke kunst verdient. De Belgische school
kan er zich op beroemen er voor haar deel veel toe bijgedragen te hebben.
ROGER AVERMAETE.
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Philibert Cockx
OP sommige oogenblikken lijkt het wel zoo of ons leven minder aan het aardsche
gehecht is en dat wij menschen, voortgejaagd door den wervelwind van een duizelende
vaart, naar het onbekende schijnen te snellen...
En op het gevaar af van zich uit te putten spant de menschheid haar uiterste krachten
in.
Maar als min of meer geamericaniseerde Europeanen leven wij grootendeels in
oppervlakkigheid en wij kunnen onzen geest niet meer concentreeren op het innerlijke
wezen der dingen.
In stee van na te denken en zich te verdiepen vergenoegt de mensch zich nog met
een oppervlakkige aanraking.
De ware energie wordt verdrongen door den snelheidswaanzin, die haar echter
niet in het minst kan vervangen.
Wel hebben wij alles afgelegd wat ons nog vasthield aan het verouderde en
uiterlijke impressionisme, maar toch blijkt het, dat waar eenmaal onze duizenden
verschillende richtingen elkaar ontmoeten, we slechts wat geofferd hebben aan den
schijn.
Slechts zelden schrijdt de dichter verder dan den uiterlijken zin van het woord.
Hij delft niet meer door tot op het graniet van het onzegbare mysterie en zijn vers
is niet meer bij machte er een blakend getuigenis van te geven.
Hij speelt met zijn woorden als met de pions van een of ander spel, waarvan hij
in de eerste plaats de regels kennen wil.
Maar zijn hart klopt reeds samen met het huidige levensrhythme. Zijn lenige geest
heeft zich aangepast en is afgeleid door sportprestaties en musichallnummers.
Ons lyrisme is ontaard in onzinnig gebabbel, dat de autobus zoowel als het
handelskantoor tracht te bezingen.
Een zonderlinge drijfveer wekt bij onze tijdgenooten de gedachte alsof het hun
mogelijk ware in snelheid met den tijd te wedijveren.
En de groote afstanden, die zij op zulken korten tijd afleggen, zijn wel
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in staat hen dronken te maken, maar het ware geluk brengen zij hun niet.
Onze ziel wordt er niet minder om gekweld door onze onbeteugelde instincten.
Toch is het wellicht te voorzien, dat zij die na ons zullen komen, slechts diegenen
als werkelijk groot en boven hun eigen generatie uitgegroeid zullen beschouwen,
welke zich te midden van den stortvloed hebben geplaatst en met al hun mannelijke
kracht zijn onzinnige vaart hebben gestuit.
Hiermee bedoel ik juist die sterke persoonlijkheden, welke zich niet laten
meesleepen door den druk der massa, die zich steeds schrap zetten en enkel hun eigen
doelwit op het oog hebben.
Zonder zich om een tijdelijke mode te bekommeren, kunnen zij met kalmte en
vastberadenheid het schouwspel van hun tijd bekijken.
De aanleg, dien zij ontvouwen, vertoont een duurzaam karakter en is opgegroeid
uit het diepste wezen van de menschelijke natuur zelf.
Door een waakzame oplettendheid, een scherpen ontledingszin, die vasthoudt en
doorgrondt, dringen zij door tot in het diepste der dingen en halen er niet een
spiegelbeeld of een spoor uit te voorschijn, doch het substantiëele merg. Ziedaar hoe
hun observatie dient verstaan.
Zoo deden al de groote mannen wier memorie wij eerbiedigen en die door de
wondere en nauwkeurige kracht van hun perceptie er in geslaagd zijn, die momenten
vast te houden en te vereeuwigen, welke de tijd onmeedoogend meevoert.
***
Door den eenvoud van zijn leven, door zijn mooie zelfbeheersching, zijn zelfcritiek
op alle doen en laten, door de eenzaamheid waarin hij verkiest te leven, den stillen
kant van zijn karakter, door zijn volledige kalmte en het gevoel van krachtige sereniteit
dat hij wekt, bekoort ons Philibert Cockx en doet hij zich gelden.
Men zou zeggen, dat deze zwijgzame en raadselachtige kunstenaar het problema
der wijsheid en der philosophische leeringen heeft opgelost...
Cockx bezit een buitengewoon denkvermogen en een uitzonderlijken zin voor
evenwicht.
Bedaard en als instinctmatig heeft hij tusschen de samenleving en hemzelf een
bijna onoverkomelijken wal opgeworpen.
Soms verraadt hij zijn ontvankelijke sensibiliteit voor de buitenwereld onder den
vorm van een goedsmoedige ironie....
Maar, beschut als hij is tegen de aanrakingen van de buitenwereld en de
kinderachtige verstrooing van het lichtzinnige leven der hooge wereld, heeft Cockx
onafhankelijk daarvan den kring voor zijn eigen levensbeschouwing getrokken.
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PHILIBERT COCKX: Vlaamsche Boerin. (Museum van Brussel).
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PHILIBERT COCKX: De Werkplaats (krijtteekening).
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Zijn geheele leven is een voortdurend en hard werken. De zware stiel, die hij in zijn
jeugd uitoefende en zijn krachtige gestalte hebben Cockx voor het werk gestaald.
Daar hij vooral een denker is, overweegt hij eer hij handelt. Hij zoekt de plaats op
waar hij zijn kracht zal inspannen en wanneer deze eenmaal is gevonden laat hij niet
meer af.
Zijn werk is als het verhaal van een moedig en gestadig streven, dat schuchter
aanvangt, doch tot de meest onverwachte uitkomsten leidt.
Cockx behoort niet tot diegenen, welke lusteloos worden, alle wegen opgaan en
van alles weerkeeren, omdat ze niet doorgedrongen zijn.
Zijn kunst is het getrouwe beeld van zijn ziel. Niets oppervlakkigs is er in te
bespeuren, alles echter getuigt van den ernst van zijn gedachten-leven.
Nooit zoekt hij naar het gemakkelijke of kortstondige van de concrete
werkelijkheid, die hij weergeeft, doch steeds haar dieperen zin, haar innerlijke
eigenschappen.
Zijn beschouwende natuur hoopt al de verschillende levensinzichten in zich op en
uil het diepste van zijn geweten groeit het droombeeld en verheerlijkt den kostbaren
spiegel van zijn werken.
Philibert Cockx is een geestelijk krachtige persoonlijkheid, die zijn eigen weg
gaat, ondanks de koortsige drift der massa.
Hij schijnt bij machte om heel zijn tijd te omvatten en om hem zoo langen tijd tot
stilstand te dwingen tot hij de diepten er van heeft doorzocht.
Zijn werk is als een vertraagde omzetting van het bonte leven langs zijn nadenkende
en ernstige ziele om.
***
Wanneer hij aanvangt met schilderen richt Cockx zich beslist naar een zeer concrete
werkelijkheid. Hij beseft, dat daar de basis rust, die genoegzaam stevig is om zijn
droom te dragen.
Dit is het eerste rythme van zijn innigheid.
Noch het mysticisme van het woord, noch een oppervlakkige ideologie kunnen
hem boeien en meesleepen.
Aandachtig kijkt hij toe en nederig bestudeert hij zijn omgeving.
Hij zoekt naar den juisten vorm, de ware toonwaarde, en het stipte plan van de
dingen, die zijn intimiteit verlevendigen.
Hij schrijdt onfeilbaar voort naar de gezonde beheersching van de buitenwereld,
naar de eerlijke en nauwgezette verovering van zijn techniek.
Hij verwerft de meesterschap van het oog en van de hand.
De boomen, de huizen en de menschen, zooals ze zijn voor een kalmen
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geest, in volle licht en op het voorplan van het leven, vormen het gebied van zijn
geduldige opsporingen.
De schilderijen van die eerste baanstreek, die hij eenvoudig als Landschap of
Stilleven betitelt, staan reeds boven de doorsnee-productie van dezen tijd door de
stoutmoedigheid van de schikking, de ongemeene pracht van het koloriet en de
vastheid van den penseelstreek, die in hem een meester doet voorvoelen.
Hier zien we reeds den tragen doodstrijd van het impressionisme een aanvang
nemen.
Deze groote school wordt nu te eng en gaat ten onder aan middelmatigheid. Op
de tentoonstellingen krioelt het van onvoldragen werken.
Met Cockx verschijnt opnieuw een aanzienlijke poging, die tevens doordringend
en constructief blijkt, zonder rationneel of brutaal te wezen.
Zijn schilderwerk verwekt zoo dadelijk bij den toeschouwer een gevoel van
stevigheid.
Nog herinner ik me, onder andere een Bloemenstudie, welke ons door den luister
van de kleuren en den adel van de lijnen aan waarachtig groote kunst deed denken.
Buiten onbestreden meesters als Ensor en Oleffe of enkele andere schilders,
bewogen tal van artisten zich nog op luchtig, impressionistisch terrein.
Toen ook waren er vele, die met enkele penseelstreken een doek aaneenflansten.
Soms zag men het linnen tusschen de verf doorschijnen; men vondt er zelfs een
zekere bekoorlijkheid aan en het gaf leven aan het schilderij.
Feitelijk stond men in dien tijd tegenover twee verschillende kunstrichtingen, die
alle twee sterk aan de copie waren gehecht; ofwel aan de getrouwe, afgewerkte en
gelikte copie, ofwel aan de zenuwachtige, vluchtige en oppervlakkige.
Het was net of de schilders op de loer zaten om den eersten en levendigen indruk,
dien de visie der dingen op hen maakte, vast te houden en op het doek te brengen.
Tusschen hun bewustzijn en de buitenwereld was er een verrukkelijk spelletje aan
den gang.
Het is wel niet noodig er op te wijzen, dat die manier van werken de schilderkunst
een poos kwam verjongen en zelfs vernieuwen, doch te langen laatste werd het tot
een systeem en ging zelfs elk verband met de werkelijkheid te loor.
Als een zacht windje kon zij niet meer de diepte van het gevoel bereiken...
Een schilderij was niet langer het resultaat van een overweging.
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PHILIBERT COCKX: Loge.

PHILIBERT COCKX: Het zijden kleed.
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Van het grootste aantal van de kunstenaars van dien zielloozen tijd eischte de kunst
een vluggen kijk, een groote behendigheid om de toonwaarden als het ware
stenographisch weer te geven en een besliste vaardigheid in het ontbinden der
kleurelementen, doch feitelijk niets meer.
Slechts enkele zeer zeldzame meesters hadden nog het voorrecht een werk in hun
binnenste te laten rijpen kunnen, het leven van de ziel uit te drukken in stee van haar
zenuwachtige uitingen, en heelemaal op te gaan in het werk, zoodat het gansch
eenklinkend werd met de gevoelswereld van den schilder.
Wel zag men ontelbare persoonlijkheden zich op kunstgebied bewegen, doch
meestal waren zij enkel knappe of behendige lui, die een vaste hand en een juisten
blik bewezen te bezitten.
De jongere talenten werden letterlijk verlamd door de dogma's van dit
impressionisme, dat zijn eigen bestaan overleefde.
Juist als het kind dat met een vinger het deuntje op het klavier zoekt, zoo trachten
zij de wereld-melodie uit te drukken.
Weldra werd die vurige ijver van de luministen een afgezaagd deuntje, waaraan
niemand nog acht schonk.
Abstractie en idee vonden hun uitdrukking in zouteloozen boekenpraat, in
kunstmatige schilderachtigheid...
Doch de voorname tentoonstelling van zijn werk, die Cockx op dit oogenblik bij
Giroux inrichtte, deed vermoeden, dat de schilderkunst nieuwe wegen opging.
Nochtans wou Cockx heelemaal niet ‘verbluffen’ zooals sommigen zulks reeds
met veel brio hadden gepoogd.
Hij toonde ons vruchten, bloemen, een open venster, een ver landschap, de schets
van een kop, portretten zooals men die toen verstond, doch het geoefend oog beleefde
er een ongekende vreugde bij door de aangrijpende oprechtheid.
Elke penseelstreek lijkt wel het resultaat van een doordachte overweging; elke
kleurvlek zit op haar plaats. Alles in evenwicht en verbazend eenvoudig. Elk element
heeft zijn belang, brengt het gepaste en juiste argument aan en zou door geen ander
kunnen vervangen worden. Het summum van waarheid en expressie wordt bereikt.
We hebben hier niet te doen met een vluchtige impressie of een goocheltoertje,
doch met een zuivere synthesis. De contrasten zijn niet de vrucht van een behendigen
omgang met het toeval, doch zijn voorgeschreven door een vlekkeloozen smaak, die
hun een opzettelijk gezochten luister verleenen.
De kleur van de doeken, die Cockx in dien tijd ten toon stelt, blijft in het geheugen
vastgeankerd door een zekere distinctie in de hevigheid, die ons
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PHILIBERT COCKX: Winterlumlschap. Museum van Namen.

PHILIBERT COCKX: Het Mirakel.
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wel verrassen mocht op het oogenblik, dat de meest vooruitstrevende schilders met
een kleine aarzeling de harde kleuren in de mode brengen, doch dikwijls slechts ruwe
en leelijke dingen voortbrengen.
Cockx vergenoegt er zich niet mee onder het voorwendsel van modernisme zijn
rood, groen of blauw, dat juist uit de verftube komt, op het doek open te strijken.
Reeds dan toont hij een zeker raffinement in zijn vermetelheid en zelfs zijn
buitensporigheid verraadt nog bewuste kennis.
Behalve tot de kleur en den toon, wil Cockx ook geraken tot mooie stofuitdrukking,
tot juweelenschittering, tot den glans van het lakwerk.
Zijn werk ontspringt uit dezelfde bron als ons leven en daarom zal het in ons
midden zijn plaats vinden.
Al wat hij schildert draagt het kenmerk van de onberispelijke wijze der meesters
bij wie de kleur zoo direct de innerlijke aandoening weergeeft, dat men ze beide niet
uit elkaar kan houden.
Zulks is daardoor te verklaren, dat Cockx zoowel in zijn materieele leven als in
zijn fantazie steeds de kleur en haar harmonieën ziet.
Door de overvloedige weelde van zijn palet en de aangrijpende soberheid van zijn
teekening staat Cockx ver boven het algemeen peil.
Door zijn energie krijgt het dilleiantisme van vóor den oorlog een mannelijk
uitzicht.
Aan zijn eenvoudige middelen, zijn kleur en zijn teekening, heeft zijn
persoonlijkheid reeds genoeg om tegenover tal van krijtachtige prenten zijn stevige,
duurzame en dichte producties te plaatsen.
Zijn schilderijen vervullen ons met een jeugdige frischheid, die steeds het voorrecht
is van den waren artist.
Hij heeft een wereld van zuiver menschelijke teederheid in ons wakker geroepen
en reeds alleen daardoor voelen we vooruit waar deze schilder heengaat, na de
moeizame en geduldige verovering van zijn stiel, na zijn vurig verlangen naar het
concrete.
***
Slechts nadat Cockx in het reine was met het problema van licht en schaduw en dat
hij de meesterschap over den juisten vorm der dingen had verworven, drong hij dieper
door in zijn kunst en waagde hij zich in minder gekende en meer duistere sferen van
zijn eigen ziel.
Weet hij zelf wat er toen in zijn binnenste omging? Spoedig echter ontplooit zich
zijn personaliteit, zij zoekt grootere ruimte, zij straalt verder uit.
Wellicht overweegt hij het mysterie der kleuren en volgt hij aandachtig hun
eindelooze mogelijkheden...
Kortom, er greep in zijn ziel een beslissende ommekeer plaats.
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En zij die zijn zwijgzamen weg volgden verkeerden in angst als voor een
stoutmoedigen zwemmer, die te lang onder water blijft.
Doch Cockx duikte weer op, ditmaal te midden van een nieuw licht en een
prachtigen schaduw.
Van toen af, en om zijn nieuwe richting wel te onderscheiden, plaatst de schilder
naast zijn handteekening op al zijn doeken een hamer en een nijptang, als zinnebeeld
van zijn eerste werktuigen(1).
Philibert Cockx geeft ons voortaan een aanzienlijke keus van grootschopgevatte
doeken, waarover een zonderling geconcentreerd gedempt licht hangt en een
ondoordringbare inkeering verraden.
Wel vinden we reeds de heele concrete werkelijkheid der zeldzame voorwerpen,
der bloemen en vruchten, der oude meubelen en onnoozele beeldjes; het zijn dezelfde
mooi gekleede vrouwen met plechtstatige houdingen, dezelfde boomen, huizen en
dezelfde bleeke buurten, doch wij ondergaan als het ware den occulten invloed van
die vormen, die lijnen, die achtergronden en die hemelsche lichten.
Die schilderijen vertoonen een duidelijk karakter en een hartstochtelijke waarheid,
die den gewonen slenter van onze alledaagsche visie ver achter zich laat.
Wij voelen wel, dat de artist door een gespannen aandacht de buitenwereld in zich
opgenomen heeft, dat zij in zijn verbeelding een diepen indruk heeft nagelaten en
dat zij in hem een heele gamma van visueele aandoeningen heeft verwekt, welke
door hun hoedanigheid op de hoogte staan van de meest verheven zedelijke
beschouwingen.
Wanneer ze op dit plan zijn gebracht beteekenen zien en denken hetzelfde.
Het onbeschrijfelijk gevoel, dat elk nieuw werk van Cockx verwekt, is juist als de
duizeling, die zich van ons meester maakt wanneer wij ons voelen meegesleept tot
aan de verste grenzen van het geweten.
De blik van Cockx is zoo scherp en zoo doordringend, dat hij nooit vermoede
waarden bespeurt achter het uiterlijke der dingen.
Daar hij volledig zijn kunst beheerscht, hoeft hij slechts te zien om te scheppen.
Er is als een wisselwerking tusschen het leven en hemzelf. Door zijn impulsie verplicht
hij ons de natuur zoo te zien zooals hij ze heeft beleefd.
De rijkdom van het koloriet blijft werkelijk zichtbaar onder een fijnen

(1) Sommige kortzichtige kunsteritici namen dit smedersblazoen voor het kenteeken der
Soviet-regeering en tal van menschen liepen er daardoor in. Zijn het niet altijd dezelfden die
de maan voor een Edammer kaas aanzien?
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PHILIBERT COCKX: De Kaartlegster.

PHILIBERT COCKX: De Trap.
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nevel, waardoorheen het licht sijpelt en glinstert als de zilvere buiken van visschen,
die in het zeegroene water op- en nederduiken.
Maar die kleur wordt nog rijker door de ontelbare gammen, waarin de halftinten
en de schaduwen weergegeven worden als den glans van zekere juweelen.
Hoe langer zoo meer vormen de schilderijen van Philibert Cockx een weelderig
plastisch weefsel, waarin werkelijkheid en fantazie dicht in elkaar zijn gevlochten.
Over zijn visie van het heelal zweeft een reine en godsdienstige voornaamheid.
Het lijkt wel zoo of wij hier getuigen zijn van de ontluiking van den geest, wiens
vlucht zich gansch boven de stof verheft.
Behalve die portretten en landschappen dienen nog genoemd: de Trap, waar de
schilder de substantie van die groote, zware schaduwen heeft weergegeven, die als
het ware door onzichtbare vleugels zijn verwekt en uitgespreid liggen in de
eenzaamheid van den trapmantel; het Dorp, waar een oud vervallen huizengroepje
uitsteekt boven het dichte loof van een oud Brabantsen hoekje; de Vrouw met de
meeuw, waar hij zonder de minste ‘logica’ een vraagteeken plaatst boven het
levensmysterie. De kleur en de mooie decoratieve vorm hebben hem onmerkbaar tot
dit diepe en ontroerende onderwerp gevoerd; ook de Kaartlegster, waar in de
atmosfeer van een lage en ziekelijk verlichte kamer een vrouw uit den schaduw
opduikt zooals het beeld verschijnt op de lichtgevoelige plaat.
Met strenge bewegingen legt zij de kaarten voor zich en in het halfduister wordt
het lakwerk nauwelijks zichtbaar terwijl de kamerruimte vervuld wordt door een
onuitdrukkelijken geheimzinnigen luister.
Somtijds neemt Cockx ons mee tot aan de uiterste grenzen van de werkelijkheid
en wekt hij in onze ziel een heelen wereld van suggesties.
Doch daartoe hoeft hij niet terug te grijpen tot de wijze van werken der
ideeënschilders; alleen dank zij de kleur bereikt hij dit, zonder geschipper, zonder
zijn toevlucht te nemen tot allegorische hulpmiddelen, zonder steun te zoeken bij
een andere kunst en daarin schuilt, naar onze meening, een voornaam element van
zijn kracht.
Zie b.v. het kleine schilderstuk, dat Mirakel heet, dat door een onvergelijkelijke
climax in het levendige groen naar de regenboogkleurige schuimkoppen, zonder
overtollig commentaar, het tafereel weergeeft van Christus, die op de golven gaat.
Dit doek zal ons beter doen begrijpen hoe zijn ontvankelijke en gezonde sensibiliteit
steeds zijn smaak leidt deor het gewriemel van de tallooze uiteenloopende
stroomingen.
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Steeds schrijft hem zijn zeker en delicaat oordeel de juiste grens voor, leidt zijn hand
op het doek en beheerscht overigens de ontwikkeling van geheel zijn werk.
Cockx gaat met opzet juist die wegen op, welke zoo vele anderen vóor hem links
lieten liggen uit vrees voor het gewilde, voor het kunstmatige, voor het valsche.
Zonder er den schijn van te hebben zulks met opzet te doen, drukt hij als 't ware
den verborgen en abstracter, zin der dingen uit, zonder te vervallen in droogheid of
in het onevenwichtige van een waanzinnige, cerebrale kunst. Hij blijft steeds zich
zelf getrouw en verhangen aan stevig geteekende vormen en mooie kleuren.
Hij heeft een zeer ruime opvatting van de kunst en wanneer hij werkt, spant hij al
zijn krachten in om een ‘werk’ te produceeren, in den volsten en blijvendsten zin
van het woord.
Zooals men ziet zijn we reeds ver van het atelier-werkje of van het bevallige
liefhebbersschetsje, die de tentoonstellingen vulden.
Zonder daarom elke oprechte richting te misachten blijft Cockx vasthouden aan
zijn schoonheidsdroom, onafhankelijk en taal.
Zijn krachtig temperament doet hem steeds in voeling blijven met al wat actueel
is, van onzen tijd, dus levend, en dit is een der redenen waarom hij zoo verbazend
modern mag heeten.
Af en toe brengt de schilder ons dan een of ander getuigenis van onmiddellijk
leven.
Zulks is het geval met zijn prachtige Vlaamsche Boerin, welke terecht door den
Staat aangekocht werd voor het Museum te Brussel.
Binnen de grenzen van een zeer sober folklorisme, heeft Cockx, waarschijnlijk
buiten zijn weet, eenvoudig door zijn neiging tot observatie, heel de ingehouden
passie, de ruwe en opgesloten fierheid van ons ras verheerlijkt.
Reeds is het werk van Cockx aanzienlijk. Deze artist, welke weinig schijnt te
werken en veel na te denken versnippert zijn krachten niet. Steeds verzamelt hij zijn
krachten tot het uiterste. Bedaard zoekt hij zijn doel doch elke dag brengt een treffer.
De werken, die hij van tijd tot tijd op de groote kunsttentoonstellingen van dezen
dag te voorschijn brengt, beteekenen dan ook een werkelijke gebeurtenis.
Als een zijner merkwaardigste schilderijen mag zijn Naakt figuur genoemd worden,
dat hij tentoonstelde in het XVIIe Salon van ‘Pour l'Art’, en later in de Driejaarlijksche
te Gent.
Dit werk sluit onmiddellijk aan bij de reeks der beroemde werken, die de
kunstgeschiedenis afbakenen.
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PHILIBERT COCKX: Het witte gordijn.

PHILIBERT COCKX: Naakt.
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Het spreekt van zelf, dat het wel van aard is om het groot publiek uit zijn lood te
slaan evenals zekere achterblijvende critici, die nu pas beginnen te twijfelen aan de
dood van het impressionisme.
Doch de uitbuiters van het vak zorgen wel bijtijds voor lieden van zulk slag en
leveren hun in serie, knap gemaakte chromo's, die door een stipje pointillisme of
luminisme misleiden.
De Naaktfiguur van Cockx verwekt alleszins een hevige beroering en verwondert
zeer den toeschouwer.
Echter niet omdat ze niet onmiddellijk duidelijk is voor het minst geoefend oog;
maar omdat die verwondering van zulk een bijzonderen aard is, is het de moeite wel
waard er even bij stil te houden.
Maar al te dikwijls hebben ons in den loop van de laatste jaren zekere schilderijen
met verbazing geslagen door hun buitensporige pretenties, die overigens hun eenige
eigenschap waren en door hun koel berekende en uitgevoerde overdrijvingen; meestal
leek het wel of onze verbazing het eenig doel geweest was, dat de schilder zich had
voorgesteld.
Het was dus heelemaal overbodig het waarom er van te zoeken. Vermits de
vluchtige emotie, welke de verrassing met zich meevoert, het eenig nagejaagde doel
was, werd er van ons niet de minste krachtsinspanning gevergd en, schokschouderend,
gingen wij voorbij.
Doch vóor het doek van Cockx is onze verbazing van veel gewichtigeren aard.
Hij treft niet alleen physisch het oog of zelfs het gezond verstand, neen, hij weet ons
door zulke ver-reikende middelen te boeien, dat wij er angstig om worden en geneigd
zijn de vreemde ontroering te bepalen, die ons aangrijpt en in ons binnenste trilt.
Men kan onmogelijk onverschillig blijven. Wanneer men dit werk bekijkt ondergaat
men dadelijk, brutaal zelfs, zijn geheimzinnige kracht, waartegen wij moeten
reageeren, ofwel door het onmiddellijk te veroordeelen en te verwerpen, ofwel door
er zich gansch aan over te geven en in zijn ban te geraken.
Dan wordt het tot een ware betoovering. Onze verbazing neemt andere vormen
aan en groeit tot een gelukkige ontdekking, een ontluiking van ons eigen ik.
Dan begrijpen en voelen wij het streven van den artist; wij zijn voor zijn zaak
gewonnen en hebben de schoonheid bereikt.
Tot zulke emoties brengt ons het voorname schilderij van Philibert Cockx en zulks
kan niet gezegd worden van om 't even welk ander werk ook. Het levert ons het
bewijs van een buitengewone begaafdheid, die ontwijfelbaar sterk verbonden is aan
een verheven en krachtige kunst.
En toch is er niets gezwollen in dit schilderij. Integendeel: de schilder
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wendt slechts de eenvoudigste en klaarste middelen aan; zoowel in de algemeene
schikking als in de kleur legt hij een groote soberheid aan den dag en zijn onderwerp
is doodgewoon en eeuwig: een naakte vrouw, die op een divan uitgestrekt ligt.

PHILIBERT COCKX: Het Burgslot.

Daaraan heeft Cockx genoeg gehad om een pathetisch werk voort te brengen.
Het geheel maakt een levendigen en zeer modernen indruk dank zij die stevige
synthese en die bijna ruwe contrasten, die een kenmerk zijn van heel zijn werk.
De lijnen van het lichaam zijn zoo sober en de houding tegelijk zoo kuisch, dat
de atmosfeer alleen door reinheid, licht en sierlijkheid is vervuld.
De ligstoel, de mantel en de gordijnen zijn weergegeven door enkele breede panden
van doorschijnende kleur, welke echt betooverend werkt en ons andermaal wijst op
de uitzonderlijke gaven van den colorist.
Op het achterplan, achter het slapende aangezicht, te midden van een geheimzinnige
groene kleur, voelt men de onmiddellijke tegenwoordigheid van het onbekende.
De artist denkt niet aan een sensueele weergave van het vleesch of van
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een gemakkelijke golving van het lichaam, doch zijn streven wordt ons duidelijk
door een zeldzame kracht en een indrukwekkende juistheid.
In hun eenvoud voelen wij de waarde en de verhevenheid van zijn esthetische
betrachtingen en bezorgdheden.
Te midden van deze sombere kleurensymphonie behouden de vormen al hun
sierlijkheid en hun deftigheid, juist omdat ze zoo meesterlijk beheerscht werden.
Met dit buitengewone werk levert de artist ons geen koude en ziellooze copie van
het leven, doch hij overgoot het doek met een warmen stroom, een vurige lava, een
bedwelmend sap.
***
Het voorbeeld van Philibert Cockx is in de hoogste mate heilzaam en troostend.
Ver van alle geraas en beroering streeft hij een van de aandoenlijkste pogingen na
om onzen ontredderden tijd weer op het rechte pad te helpen.
Te midden van een chaos van verbitterd zoeken en wanhopig reageeren blijft hij
door de taaiheid van zijn zwoegen steeds in het smalle spoor, dat hij zich heeft
voorgeteekend.
In zijn lijnen en vormen zoekt deze visionnair zijn droom en weet hem ons op te
dringen. Voor hem is de droom geen fantasma of de vrucht van een ziekelijke
verbeelding, doch gezonde en blijvende waarheid.
Cockx is innig verbonden aan zijn land en zijn ras, wier wezenlijke hoedanigheden
hij in zijn persoon vereenigt; daardoor ook is het hem mogelijk geweest het verleden
aan het heden vast te knoopen en de meest moderne sensibiliteit te vereenigen met
de wetenschap der oude meesters.
Cockx legt zoowel moreele als physieke kracht aan den dag; zijn kunst leeft
evengoed van onstuimige drijfveeren als van verfijnde teerheid; zijn drift weet zich
best met voornaamheid te verstaan, in zijn overvloed schuilt soberheid en zijn
stoutmoedigheid houdt gelijken tred met zijn kennis; zijn ingehouden geestdrift maakt
evenwicht met zijn bedachte onstuimigheid: ziedaar de verschillende krachten, die
zijn persoonlijkheid vormen en die hij eenvoudig door het mirakel van zijn penseel
weet uit te drukken.
DANIEL VAN DAMME.

Onze Kunst. Jaargang 23

129

Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Amsterdam
Buffa en zoon, te Amsterdam. - Permeke's Studies.
Permeke's werk is in Holland nog te weinig bekend, dààrom was het oordeel over
zijn Noordzee-studies te voorzichtig. Dit was in dit geval zeker een fout, want zóó
over een schilder een gewisheid der opinie kan bestaan, is dat over den sterken,
eenvoudigen, diepzinnigen Permeke. Hij is een van die schilders, die de groote, want
dagelijksche, daden der menschen een nieuwen en toch eeuwigen zin heeft gegeven,
en die de plechtigheid, de eenvoudige plechtigheid der dagelijksche daden opnieuw
heeft erkend. Hij is een figuurschilder ten eerste, en de figuren van dezen Permeke
hebben een zoodanige kracht, ik heb dit meer geschreven, dat zij het werk van d'andre
schilders, die hij hem hangen, van alle ‘realiteit’ berooven, en ze als ijle verhalen
doen worden tegenover de waarheid, die dan Permeke is. Op de tentoonstelling te
Amsterdam waren alleen zee-impressies, als groep ‘de Noordzee’ geheeten. Deze
werken, dat behoeft toch niet gezegd te worden, de innerlijke voltooiing der
figuurstukken, maar toch waren zij in hun eenvoud, directheid en openheid zóó sterk,
dat ge ze, na eenmaal beziens, alle kondt herzien in uwe herinnering. Dat is niet
weinig; dat is ruim genoeg; het bewees de onstuimige kracht van den schilder. Voor
hemzelven was deze tocht over 't water wel een zuivere verfrissching voor de oogen;
een noodzakelijke verfrissching, want wat ge tegen Permeke soms kondet zeggen,
dat het werk, als verf, te zwaar en te zeer samengesmolten was, was hier in de drift
der snelle noteering zoo goed als altijd vermeden.
Ik twijfel niet er aan, ten slotte, dat wanneer eens in Holland een sterk-gekozen
verzameling Permeke's als tentoonstelling zal zijn te zien, dat dan de voorzichtigheid
van sommigen zal blijken geweest te zijn een verkeerde voorzichtigheid tegenover
een zeer groot schilder.

Raoul Hynckes, stillevenschilder.
Ik heb altijd een eerbied behouden voor iemand, die op een oogenblik, wanneer hij
vol vlotheid werkt en vol succes, tot diepen inkeer komt, en begrijpt, dat zóó voortgaan
als hij bezig is te gaan, aan het eind van het leven beteekent arm en ontevreden voor
zich zelf te staan, en het heele leven te zien als vergooid om eenige ijdelheden,
alledaagschheden. Zoo'n inkeer tot het diepre zelf is Hynckes gebeurd - en het is
geen gemakkelijken tijd voor hem geworden - dààrna. Het heeft hem een vijf jaren
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zwoegen gekost, vóórdat hij in staat was, dat te geven, wat hij voelde, dat hij moest
en kon geven - een scherp-gedefineerd stilleven, van vormen strak, van kleuren zeker
en zelfs wanneer schijnbaar licht, toch met de intensiteit van een gespannen snaar,
ijl of trager dreunend. En bij sommigen dezer laatste, te respecteeren stillevens is de
naam van Braque genoemd. Niet ten onrechte. Maar ik meen, dat zelfs deze stillevens
een voorbijgaand iets zullen zijn in zijn werk - een Vlaming houdt meer van de drie
dimensies, van een breede realiteit dan van alles te douwen in het platte vlak, geschied
dat ook

Onze Kunst. Jaargang 23

130
dan op savante wijs. Het is om die reden der natuurlijkheid dan ook, dat twee zijner
laatste stillevens mij in het bijzonder troffen, en genoegen deden. En het eerste was
dat met de bruine kan etc. op de tafel, dat een fragment haast leek uit een zwaar,
primitief, oud schilderij en het andere was het visschestilleven, subtiel van kleur,
sterk-gespannen van vorm, en waar achter, subtiel weer en kantig, (dus juist gekozen
door des schilder's lust!) scherp gevouwen papier ge zaagt achter dien pot met
visschen, achter de peren, het glas en de flesch. Hier was het schilderij minder
fragmentarisch en het lijkt mij toe, dat deze weg Hynckes' vol verder ontwikkeling
is te gaan.

's Gravenhage
Toon Kelder bij Kleykamp, en te Dordt.
Het is altijd aardig om te bezien en te zien, hoe sommige schilders, betwist door uw
vrienden (die soms niets zijn dan verdoken vijanden) en door uw vijanden (uw
openbare tegenstanders!) en die tevens met den schilder, dien ge verdedigt, te gelijk
u zelven willen aanvallen - hoe zulke schilders langzamerhand dien tegenstand
overwinnen, en hoe ge daar zelf het genoegen gevoelt eens gelijk te hebben gehad
met zulke verdediging. Dit alles is mij bij Toon Kelder overkomen, en daar ik hem,
niet zonder stoutmoedigheid, een Inleiding wijdde in ‘Onze Kunst’. toen hij nog
evolueerend was, en uit de zware materie zich omhoog vocht tot klankvoller peil,
lijkt het mij niet ongepast nog enkele woorden hem te gunnen, nu zijn voortgang zoo
duidelijk werd, dat tegenstanders werden tot aarzelende voorstanders (één werd
slechts zijn tegenstander, maar deze kritikus, die een barsch oordeel velde over de
schoonste Zoogende Moeder van Sluyters en niet zag, dat die moeder zoogde, dus
het kind niet zag, kunnen we bij zijn idyllen laten). Het werk van Kelder vertoonde
in Dordt en bij Kleykamp duidelijk zijn vooruitgang. Bij Kleykamp vondt ge dien
winnenden voortgang in zijn ‘Zoogende vrouw’, in zijn ‘Toorop’, en in het stilleven
met de appelen en de beschuiten; in Dordt, waar ongeveer een goed jaar werk van
hem was naast de bekende St., en een ‘Zoogende moeder’, naast ‘het Gezelschap’
en het visschestilleven, naast ‘Zonnebloemen’, een naakt, en figuren voor
stadsgezichten of voor havengezichten, was deze vooruitgang even gewis. En de
schilderijen, groot van formaat en waar de schilderende drift als een diepe toon waren,
een zangtoon, bewezen dat wij hier een belangrijk schilder kun nen tegemoet zien
in de komende jaren... Er zijn zeker hier en daar nog rauwheden, soms een slordigheid,
soms is er de materie meer dan de klank, maar dit gaat meer en meer tot de
uitzondering behooren; vroeger waren deze fouten regel. En met de diepere noteering
van de psychologie is het snel-helpend paletmes verlaten voor het nauwer-volgend
penseel. Niet dat daardoor de vormen werden kleiner, maar binnen die vormen kreeg
het leven meer schakeering en dracht; de gezichten kregen meer beteekenis; het
primaire verdween niet (anders kunt ge geen Moeders met kinderen schilderen, geen
zoogende moeder met een eigen kind). Maar het was innerlijk geworden, de brute
aandrang werd tot een dwingender overreding.
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De versieringen van den Bijenkorf, Den Haag.
Ge kunt een modern architekt zijn, en Kramer, die de ‘Bijenkorf’, een groot magazijn
voor allerlei, bouwt in den Haag is dat, en toch sommige elementaire zaken verkeerd
inzien. Het is immers de gewoonte, zoo mogelijk, een gebouw te laten zetten door
één bouwmeester, opdat daardoor een der noodige zaken, de eenheid, het eenvoudigst
wordt bereikt. Wanneer de architekt Kramer en ik het hierover eens zouden zijn, is
het verder logisch, dat de versieringen ook met zooveel mogelijk kans van éénheid
worden aangebracht; dat als er beeldhouwwerk te maken, of in beton is te gieten,
één beeldhouwer dat doet of althans de volstrekte leiding heeft, en dat wanneer er
glazeniers noodig zijn, makers van glas-in-lood, dat één glazenier de ramen ontwerpt
en de uitvoering daarvan inderdaad in de hand heeft. Dit alles is niet gebeurd. Bij
het beeldhouwwerk zijn een groot getal beeld-

Onze Kunst. Jaargang 23

t.o. 130

C. PERMEKE: Naaktstudie.

Onze Kunst. Jaargang 23

t.o. 131

RAOUL HYNCKES: Stilleven (1925).

TOON KELDER: Portret van Jan Toorop (1925).

Onze Kunst. Jaargang 23

131
houwers betrokken en tusschen deze medewerkers is geen kleiner afstand dan be
staat tusschen het beeldhouwwerk van John Raedecker en Mejuffrouw Beyerman.
(Ik maak hier geen kritische vergelijkingen, ik constateer alleen afstand). Deze
handelwijze van Kramer moet aanleiding geven, dat het beeldhouwwerk één
verwarring zal zijn. Wat het glas-in-lood aangaat, hierbij doet zich het zelfde voor.
Kramer heeft opnieuw uit ijdelheid, of zucht tot populariteit (onkunde is niet aan te
nemen) een aantal glazeniers (mijns inziens volstrekt niet de juiste) uitgekozen, om
per verdieping hun teekenkunst te vertoonen (ik schrijf teekenkunst, omdat zij buiten
de glas-in-loodtechniek gewend zijn zich te bewegen). De uitgekozenen zijn, naarmate
van hun voortreffelijkheid gerangschikt door een onbekende jury of geheim comité:
Linse, van der Stok en Hoffmann etc., zeer verschillende temperamenten, als ik dat
woord hier gebruiken mag! Ook hier is dus de simpele eisch der eenheid niet
gehandhaafd; en moeten benieuwd wij afwachten, wat uit deze diverse feesten in
één gebouw met een bepaalden(?) stijl zal ontstaan. 't Principe alleen, of d'afwezigheid
van principes, waarmee hier gehandeld werd, is wat ik in deze positie wilde aanduiden.

Kon. Kunstzaal Kleykamp, Den Haag. - Willem van Konijnenburg.
Ik durf wel zeggen, dat ik een der eerste ben geweest, die op de waarde van dezen
schilder gewezen heb, en nog pas repte ik van het merkwaardige, dat de schilder, die
zoo gaarne zóó straf modelleert, toch een romanticus is, en daardoor zijn modelé
gemakkelijker dan ge meenen zoudt, houdt binnen de omtuiningen der schilderkunst.
Maar was ik dan ook een vroeg verdediger van wat ik als een waarde voor Holland
erkende, toch kan ik niet zeggen, noch wou ik zeggen, dat het portret van Prinses
Juliana en wat hij zond als wandsier naar Parijs tot zijn beste werken behoort, of tot
goed werk voluit mag worden gerekend. Het is niet onjuist te constateeren, dat een
portret als dat van Juliana, de prinses, de uiterlijkheden vertoont van zijn techniek,
maar niet zijn romantische innerlijkheid. Evenmin vind ik die innigheid, de groote
bekoring zijner ‘omhulde’ figuren in dien wandsier, waar alleen de te ranke, en naar
geslacht wat onbepaalde jongeling in het midden iets van den werkelijken
Konijnenburg inhoudt. Maar één teekening bij Kleykamp maakte goed wat wij misten
in de andere, en dat was de teekening van de Overgave, waar de vrouw zich stil in
haar begeerte keert naar den man. Daar was juist dat wat ik zoek bij dezen schilder:
een blijvende waarheid tot een werkelijkheid der schilderkunst geworden, een Idee
kreeg gestalte en werd schilderkunst, bleef dat, want een lust tot sculpturaal
modelleeren werd verteederd door een licht, dat den aard had van wat de Idee ook
in vorm wou geven.

Jan Sluyters, hier en daar.
‘Wat ik in “Mijn Familie” wou schilderen, bekende Sluyters mij, is een burgerlijk
milieu en als zoodanig ook niet ontkend, en daarin mijn vader en moeder en zusters,
maar niettegenstaande al het burgerlijke, alles met teederheid gezien en gegeven. En
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dat is moeielijk. Moeielijk is alleen al zoo'n pendule op een schoorsteen; ik moet
daar een nauwkeurige studie van maken, want zulke dingen kan ik niet en nooit uit
mijn hoofd’. Sluyters, gewiekst en vol van een snellen geest, zooals allen, die met
zachte stem spreken, en wier gezicht, al is het als bij hem ver scholen achter te veel
haar van zijn baard, dan onwillekeurig glimlacht, het zij mij vergund dat hier eens
en voor altijd neer te schrijven, is een hartelijk zoon en een hartelijk broeder, en die
hartelijkheid bestaat niet bij hem alleen in woorden, zij is sterk in daden geopenbaard.
Ik hoorde ook, dat toen hij dit bekende, Sluyters argeloos was te aanvaarden, wat ik
niet met al zijn woorden doe, want ik heb nu eenmaal dat, dat ik meer oplet soms
hoe de stem komt dan wat zij formuleert, en dat is soms een aardige, stille bezigheid
(vrouwen verstaan deze bezigheid beter dan ooit eenig man, en half haar leven is
zeker door het scherpe luisteren naar ‘de ziel’ van de stem). Ik wist, dat de schilder
van menig triom-
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pheerend naakt (zijn laatste leek op een ijler Breitner!) van menig Venusdierken en
van menige mondaine vrouw, van moeders en van vrouwen, die als idolen worden,
en wier sensualiteit omging tot een zelfaanbidding, wier zinnelijkheid werd als tot
een orchidee, die zij zelf zonder verder verlangen bezagen, dat de meedoogenlooze
toomelooze realist zijner kinderportretten (waar de kleur alleen zijn vaderlijke
teederheid verried) dat de schilder van stillevens als dat der Zonnebloemen, en dat
van de ijle chrysanten voor het venster, of van de negers, zooals hij, dan een moderner
Breitner, ze maakt, hier in zulk schilderij, meer ook dan in het verfijnde cubistisch
naakt, meer dan in den moedwilligen Musch, en argeloozeı dan in de prachtige
Moeder met kind, waar het blauw zoo rijk is, zich met zijn hart had willen geven,
dan te voor. En dat is misschien wat een nieuwe kanteling zal neven, een nieuwe
schakeering aan dit werk, dat eens triomphant, op later leeftijd niet dien hartstocht
meer kan ontwikkelen die het in zijn jeugd en vroeger leeftijd opjoeg; de zinnelijkheid
zal dan vervangen worden door subtieler teederheid, die de innigheid is. Vindt ge
dat soms niet reeds in Sluyters' kleur?
PLASSCHAERT.

In den Cirkel, Genootschap van R.K. kunstenaars.
De Cirkel is de plaats, waar de Roomsch-Katholieke kunstenaars van den Haag het
eigen centrum moeten vinden. Dit kan belangrijk zijn, zulk middelpunt, zóo het getal
der katholieke kunstenaars in een stad als den Haag groot is, of zóo katholieke
schilders en beeldhouwers en sierkunstenaars van over het geheele land zich daar
gaarne groepeeren. Tot nog toe is dat niet het geval, het laatste tenminste niet. Dat
kan gebeuren door verschillende oorzaken, en de eene is wel, dat de beste katholieke
schilders het niet noodig vinden, of het niet noodig meer hebben, zich in afzondering
als groot te vertoonen. De tentoonstelling in den Cirkel van de Roomsch katholieke
kunstenaars was dan ook alleen maar belangrijk door de welwillende medewerking
van Toorop en door de intimiteit in de bouwwerken van Kropholler; het overige was
zeer middelmatig en soms zeker nog minder. Het is ook om een andere reden
voornamelijk, dat ik over deze tentoonstelling dit artikel begonnen hen. En dat is het
probleem der katholieke kunst, dat in sommige der jonge bladen van de jonge
katholieken met jeugdigen hoogmoed wordt gesteld, en door sommigen in hun gevoel
reeds als opgelost wordt ervaren. Het spreekt van zelf, dat iedere ware uiting van
kunst in mij een medestander vindt, en dat ik een herbloei van het katholicisme,
waarom toch niet, met genoegen zou begroeten. Ik heb dat meer dan eens laten
blijken, omdat een groote rijkdom aan kunst voor altijd een natie, en de wereld
verderop, verrijkt. En het is zeker, dat vele der belangrijkste schilders van de
tegenwoordigen van katholieke geboorte en belijdenis zijn. Maar dat sluit niet
noodzaaklijkerwijs in dat zij als specifiek-katholiek kunnen gelden. Voor dat is nog
noodig, dat zij zich bepalen tot werkelijk katholiek onderwerp, of elk onderwerp,
dat zij weergeven, bezien van uit het katholiek standpunt alleen. Iedereen zal mij
toegeven, dat zoo iets bij de belangrijksten niet het geval is, noch Sluyters, noch
Matthieu Wiegman, noch Piet kunnen als zoodanig gelden; zeker niet wanneer hun
geheele werk wordt beschouwd? En bij Toorop? Van zelf valt er reeds een deel van
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zijn werk buiten het katholieke werk, en van het latere is slechts een deel daarbij te
rekenen (Toorop's portretten staan buiten elk geloof in de eeuwigheid). Wilde men
in Holland een typisch Roomsch kunstenaar noemen dan zou dat Derkinderen zijn,
maar die stierf reeds. Raedecker, de groote beeldhouwer, toont in zijn koppen evenmin
het merk van 't katholicisme duidelijk, of overduidelijk. De eenige, die dat wel deed,
doet, en een talent is, is Joep Nicolas, de glazenier. Maar, nadat ik dit toegegeven
heb (hij exposeerde ook niet op den Cirkel), acht ik hem, vol vitaliteiten, even goed
in staat tot profaan werk - dat buiten zijn katholicisme om kan gewaardeerd worden.
Ik vrees ook, daarom, dat het genootschap der R.K. Kunstenaars, in den Haag, het
meer moeten hebben van het katholicisme dan van het kunstenaarschap, en dat is
toch lastig voor hen, die
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zich kunstenaars noemen, en zich als zoodanig groepeerden. Dat zet hun ten tweede
grootendeels buiten mijne besprekingen. Ik vond het heel interessant te hooren, laatst,
van een katholiek auteur, dat hij niet van vreemden te hooren had wat katholieke
kunst is, maar ik vrees, niettegenstaande deze boudheid, en door de namen, die naar
voren werden geschoven (Piet van der Meer de Walcheren heeft ook schuld aan zulke
onjuistheden!), dat de kritikus, die dat beweerde, wellicht weet, wat het katholieisme
verwacht, maar dat hij niet weet wat kunst is, dus ook niet wat katholieke kunst is.
Het is jammer - en armelijk.

Kon. Kunstzaal Kleykamp. - Dr C.H. Dee.
Het werk van Dr Dee, 't zijn allegaer bloemen!, lijkt het gevonden solaes van een
bejaarde weduwe. Ge voelt, dat het nauwkeurig naspeuren van de sentimenteele ziel
dezer bloemen, die weduwe, i.e. Dr Dee, afhelpt van veel pijnen en van veel
eenzaamheid. En dat niet alleen! Deze weduwe i.e. Dr Dee, vergat de overledene
niet, maar ging met berusting aan het werk, en wat zoudt ge niet bovenal afbeelden
in zulke smart, waarvóór geen volledig vergeten bestaat? Natuurlijk, de liefelijke
vergeet-mij-niet in ongekend getal; dit symbool, dat ge in alle poëzie-albums vele,
vele keeren vindt, zóo groot toch is de kracht van dit symbool, en zóó menschelijk
is het, dat iedere burgerman het verstaat! De bejaarde weduwe, i.e. Dr Dee, begaf
zich dan ook op het gebied der vergeet-me-nieten, en hij teekende deze nederige
bloem op een langwerpig formaat. Maar zulke bejaarde weduwen, (hoe bedrieglijk
eender is Dr Dee aan zulke weduwen!) hebben ook wel oogenblikken van trots in
de herinneringen aan hun overledenen. Zij zijn dan niet meer tevreden met de bedeesde
vergeet-me-niet, maar rozen, orchideeën en pioenen zijn op zulke momenten hun
nauwelijks goed genoeg om den gloed van hun leed te vertolken. Maar toch, dat leed,
die gloed van dat leed blijft nog liefelijk. En, welken mathematischen omtrek zouden
zij dan kunnen kiezen, om dat liefelijke en toch gloedvolle te begrenzen, dan de
ovaal? Ge zoudt zelfs in het algemeen kunnen beweren, dat de ovaal de psychische
bekentenis steeds moet begrenzen van wat het leed zulken bejaarden weduwenaar
aan schilderkunst doet voortbrengen?
Bij Dr Dee vindt ge deze ovaal. Ook dat versterkt mijn inzicht in het wezen van
dezen Doctor; hij moet op de een of andere onverklaarbare wijs de ziel bezitten van
de bejaarde weduwe, die in haar jeugd ter Akademie ging, toen huwde, toen, vrij
onverwacht haar ouderen echtgenoot verloor, en in, om, door en na dat verlies begreep,
dat wat zij in haar jeugd met zeekre speelschheid leerde, nn door het leed, dat haar
overviel, tot een grootere functie geraakte, en trooster werd, en openbaarder van
innerlijk eer dan vlotte, mondain tijdverdrijf.
En daar wij niets meer noodig hebben in dezen tijd dan zulk tijdverdrijf, dat tot
selaes werd voor bejaarde weduwen, kunnen wij de N.V. Kleykamp's Koninklijke
Kunstzaal niet dankbaar genoeg zijn, met hem, die haar aanzette tot zulke expositie,
voor het ons zoo onverwacht geboden genot. Wij wenschen Doctor Dee nog vele
ovalen toe, al of niet met vergeet-mijnieten, crocusjes en lelietjes-van-dalen gevuld,
al of niet als tuinhoekje of als decoratief medaillon gegeven, en wij hopen, wij zijn
zeer eenvoudig en zeer vol goeden wil, dat de bejaarde weduwe i.e. Dr Dee den
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noodigen troost moge vinden in zijn leed, door het teeder afbeelden van deze nederige
natuurlijke schepselen. Zelfs zouden wij hem in overweging willen geven meer profijt
te trekken van zijn gave, en op zijn deur een bord te laten vastschroeven, waar naast
zijn andere functies, hij ons allen liet weten, dat hij voor albumbladen zich aanbood,
en vooral bij verzen op overledenen den passenden bloemensmuk wist aan te brengen.
Ik geloof, dat zijn toekomst dààr ligt! Ik kan ten slotte bij voorbaat hem verzekeren,
dat ik voor dezen wenk geen enkele dankbaarheid wensch; deze wenk is ganschen-al
belangeloos gegeven.

Zaal d'Audretsch. - Hildo Krop.
De beeldhouwkunst heeft in Holland zelden tijden gekend van werkelijke grootheid,
of overrompelende algemeen-
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heid. Dat spreekt van zelf. Wat was er te versieren dan nu en dan nog eens een gevel,
nu en dan een schoorsteen (en dat was werkman's werk); wat was er te maken dan
nu en dan een portret, te maken van iemand wiens klassieke herinneringen hem
verleidden zich te laten bootsen in 't levend marmer, dan nu en dan een idyllische
voorstelling, waar de beschroomde aard der burgers zijn gevoeligheid in dorst
openbaren, en die gaarne buitenslands werd gekocht, waar het vreemde land de
gevoelens vrijer liet. Maar tegenwoordig is dit anders; we hebben beeldhouwers als
John Raedecker, de meest innerlijke en geestelijke, Hildo Krop, de meest werkzame,
en Polet, die nog in ontwikkeling is; we hebben Altorf, den maker van het
Todjanamasker en van Toorop's kop; we hebben nog belovende beginners, en anders
geaarden, wien talent eigen is en niet af te strijden.
Krop is een der beeldhouwers, die het meest aanpakt en het hardnekkigst voltooit;
hij is daarvoor gezeggelijk-ongezeggelijk genoeg. Hij mist het van geest doortrild
zijn in zijn brons, wat Raedecker alleen kan maken; hij is de maker van hen, die met
hun handen en hun lichaam werken, meer dan van hen wier geest de heele aard op
innerlijke wijze weergeest. Het zijn dus schoone aanvullingen wederzijds: Raedecker,
en Krop. Maar ik was aan liet twijfelen geraakt omtrent Krop; ik zag een achteruitgang
beginnen, en dat was een verlies constateeren, dat verdroot. Maar op de tentoonstelling
hij d'Audretsch was weer winst. Ten eerste waren en zijn de bronzen maskers van
Yeats' spel, indertijd in een andere materie natuurlijk door den tooneelspeler van
Dalsum gebruikt, belangrijk. Zij hebben kracht en uitdrukking. Invloeden zijn er
genoeg, maar ook persoonlijkheid. Dan was er een langneuzige kop, in groengekleurd
aardewerk, een portret van Krop's kind en een moeder Aarde of zoo iets, een
vrouwe-figuur, die een weelde torst, en van wie alleen de rug te zwak was in
verhouding tot de macht van het aanzicht van voren. Kleine, vlotte dierestudies
voltooiden deze tentoonstelling, met nog een oudere figuur, en geven weer hoop, dat
de werkman in Krop, den kunstenaar niet over mocht.

Toorop's portret van Mevrouw Kleykamp (1926).
Toorop's belustheid op het afbeelden van menschen is eindeloos, en onverflauwd.
Als iemand's vleesch maar geworden is tot een symbolum, een saamvatting van zijn
innerlijk; als het vleesch dat innerlijk vertoont als ware het er van door trokken; als
de signatuur van het leven gegrift is in gezicht, in schijnen en kwijnen van oogen,
in onrust of strakheid van lippen; als de handen mat zijn reeds of grijpgraag nog naar
het leven, en dààr door zijn gekenmerkt; als de bouw van het skelet in den kop is
openbaar als een kracht, een stoutmoedigheid, of als een vasthoudendheid; als het
vleesch onverwelkt het aankomen van het leven verwacht, of de wederlagen en de
diepere vreugden daarvan tastbaar maakt, dan is Toorop gelukkig, bewogen, en
kundig. Dan ontstaat het portret, dat naast het algemeen aanzicht van den mensch
(van binnen-uit gegeven toch steeds, want alle vleesch is het uiteinde van hart en
van geest!) de verborgen trekken, den verholen trots of d'eeuwig verdoken zachtheid
openbaart, of de mindere eigenschappen, 't dagelijksch réezijn tot de daad van allen
dag, niet om den geest, niet om het hart, maar om de haat; dan ontstaat ook het portret,
dat naast die zucht tot baat, een grooten gang openbaart of een bewogen treurnis,
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een spilziek-zijn met zichzelf, een gezondheid en een gulheid, een slimmigheid en
toch geen kruideniers-per-onsgewiekstheid. Dan ontstaan bij Toorop die weet, die
wou vergeten; die zich herinnert, en die verbergt (die zich lang verborg, maar dat
niet kon voor den teekenaar); dan ontstaat het portret van een mensch. En een portret
van een mensch is dat van Mevr. Kleykamp uit 1926; eenvoudig hoewel vol
schakeering; juist, krachtig - een leven!

Monnickendam, op arti.
Een schilderij in grijs en geel; Joden met hooge hoeden op, d'een achter een lessenaar;
om een kist Jodeweesjes; een zelfportret van Monnickendam (met de hand met de
zwarte handschoen tegen den

Onze Kunst. Jaargang 23

137

JAN TOOROP: Portret van Mevr. Kleykamp.

Onze Kunst. Jaargang 23

138

A.W. KORT: Anthurium.

C. PERMEKE: Garnnalverkoopster.

Onze Kunst. Jaargang 23

139
rechterwang) een effen muur met Hebreeuwsche texten; in den rechterhoek vooraan
de kist, vlak-bedekt; verschillende wezen, verschillende uitdrukkingen, dat was het
schilderij, dat op de laatste tentoonstelling van Arti trof. En waarom? Monnickendam
had, van uit zijn ras, altijd een leven in zijn werk, hetzij hij een groep schilderde,
gebonden door één belangstelling, hetzij hij zichzelf koos als een model, als kok of
wat ook, die opdook tusschen een overmatig stilleven van vruchten, wild, en visch
en kreeft om te eten, hij had het leven erin, dat Joodsche schilders onverwoestbaar
eigen schijnt te zijn. Maar er waren onregelmatigheden in de kleur, een gebrek aan
richting (geestelijke richting!) soms in het schilderij, er was geen kern, waarnaar
alles wees, met andere woorden gezegd, er was pronk van kleur, onmatigheid van
kleur soms. Maar in dit eenvoudiger schilderij, met een veelstralig wezen (dus meer
dan één belangstelling), met een eenvoudig kleur-samenstel, werd hier gevonden,
wat ten slotte hij Monnickendam te verwachten was?

Kon. Kunstzaal Kleykamp. - Haagsche school.
De Haagsche school is, wie weet dat niet?, een school van landschapschilders. Maar
zij wordt begeleid door twee schilders (bij voorkeur) van figuur, en dat zijn Matthijs
Maris en Jozef Israëls. Thijs Maris heeft wel eens, en meer landschap geschilderd
dan Jozef Israëls ooit deed (ten minste als hoofdzaak), maar meer en meer is Thijs
toch de schilder gebleken te zijn van een ‘romantische’ figuur, evenals Jozef Israëls
dat was. Ge zoudt kunnen zeggen, dat Thijs van een meer openbaarvaardige, van de
jeugd af bewezen schilderkunst (die een realistische leek!) zich langzaam-aan
voltooide tot een romantisch schilder, en dat Jozef Israëls in zijn vroegen tijd met
meer tekortkoming in kleur en inhoud zich eveneens ontwikkelde tot een
waar-romantisch kunstenaar. Beiden vertoonen toch op zeker oogenblik de
kenmerkende romantische schilderkunst, in den grooten en waren zin van dat woord
‘romantisch’. Ik heb meer dan eens geschreven dat er een totaal verschil bestaat
tusschen het realisme en het werkelijk-romantische, en dat het dààrom ook niets
verwonderen kan, dat de wijzen van schilderen geheel-en-al verschillend moeten
zijn. Het romantische, de idee der gemeenzaamheid van alle dingen, zal, om die
gemeenzaamheid uit te drukken, zoo eenvoudig mogelijk van kleur moeten zijn, het
wordt haast éénkleurig bij de ware ‘romantici’, het realisme, dat de liefde voor de
verscheidenheid juist is, zal wat wij noemen (dààrom) van zelve meer ‘colorist’ zijn.
Ge ziet dat bij Kleykamp inomwonden in De Koningskinderen van Matthys Maris,
waar het heele schilderij schakeeringen is van één kleur (hier eer paars), en waar de
vormen leven, zooals een adem leeft, want, ik zei u: het romantische erkent de
gemeenzaamheid der dingen, het erkent alle dingen als door levend-zijn verbonden;
als levend. Het heele schilderij, met de M. Maris zeer eigen figuren, is als een worden
van vormen, van menschen-vormen, en van haast weer deinzen van die vormen. Niet
zoo kenmerkendromantisch is nog het schilderij van Jozef Israels met de aangekomen
schuit, waaraan de manier aanhangt als trossen aan een boom, met het paard etc., en
met den hond. Hij zou later romantischer, gemeenzamer, voorstellingen nog
schilderen, maar toch ook in dit schilderij erkent ge al de idee, (dat bij Israëls als een
gevoelen is) dat alles niet los van malkaar leeft, zooals de ware realist dat feitelijk
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vindt, maar ook voor Israëls waren de dingen maar tijdelijke stollingen uit een
algemeenen geest, die de ware wereld is.
Om deze reden zijn deze twee werken mij belangwekkend.

Pictura. - Edmee Broers.
Een achteruitgaand werk; een kleur, die sprankeling en frischheid verloor. Noch in
het landschap, noch in het stilleven eenige bekoring, en zelfs geen levendigheid in
het portret bezit, wat vrouwen met de lust tot haast kwaadwillige observatie, hun
eigen, dikwijls hebben. Het meest picturaal nog in de etsen.

Ernst Leyden (Cirkel).
Leyden is hier zonder twijfel het best in twee
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kleine schilderijen, in een Christuskop, en in een kop van Maria naar een beeldje in
zijn bezit, en dat Jan Sluyters eens schilderde bij het portret van Leyden's vrouw. In
het landschap, etc., is hij weinig overtuigend; er zit geen drang achter vorm noch
kleur.

Cirkel. - Permeke.
Het werk van Permeke komt, met tusschenpoozen, voor op tentoonstellingen in
Holland. Ge vondt in den Rotterdamschen Kunstkring de voorstellingen met de
figuren, die een bezonnen menschelijkheid zijn; ge zaagt te Amsterdam bij Buffa de
studie-cyclus de Noordzee, 't vorig jaar gemaakt, toen de schilder snel zijn impressies
noteerde van water, lucht en vaartuig, en die zijn sterk-gespannen spontaneïteit
vertoonden. Ge vindt thans in ‘den Cirkel’ weer Permeke's impressies van luchten,
wolken, water en schip. Natuurlijk zijn deze zware, sterke indrukken opnieuw voor
oneen bevestiging, van wat we in Permeke erkenden, toen wij zijn volledige?
tentoonstelling zagen in Kunst van Heden. Ze zijn niet de grootste bevestiging van
dit talent; in de figuurstukken, met hun zeer groote menschelijkheid en innerlijkheid
vindt ge den Vlaming op zijn overtuigendst. Dààr erkenden wij, dat Permeke
Vlaanderen naar den diepsten aard vertegenwoordigt, zooals eens dat Bruegel deed.
Niet als een nabootsing van Bruegel, maar alsof opnieuw, in een ander tijd, dus
anders! Maar wijl zóó raseigen weer, toch met elkaar verwant, Vlaanderen zijn wezen,
daad, landschap en zee ziet geformeerd in een groote, menschelijke schilder kunst.
En, ik herhaal, het wordt tijd, dat meer dan er thans zijn dit in Holland erkennen; de
zeestudies kunnen daartoe een aanleiding zijn, maar een rijke, gevarieerde
tentoonstelling (ze behoeft niet zoo overgroot te zijn) van figuurstuk, landschap en
intérieur is daarvoor, en meer dan eens gehouden, gewenscht. Wij kunnen de zoo
volledig-mogelijke kennis van zulke schilderkunst niet lang laten ontgaan.
PLASSCHAERT.

Groningen
Kort.
Het werk van Kort bestaat grootendeels uit de voorstelling van planten: zonnebloemen,
cactussen en van de felle Anthuria. Hij heeft daarnaast, naast deze teekeningen, wel
eens, zorgzaam, een stilleven geschilderd en houtsneden gemaakt, van wie een
Drentsch boerenhuis niet zonder grootschheid is, maar hij heeft zich toch vooral een
specialiteit geschapen van de anthurium, die dikwijls wreed, en soms maar als
vermoeid, een lidvormig deel naar voren steekt, of zich neer laat hangen. In deze
anthuria zoowel als in de teekeningen der cactussen vindt ge menigmaal de vormen
gezien als verwant met de voortbrengende organen; ge zoudt kunnen zeggen, dat
voor Kort veel vormen in de natuur telkens ons de procreatieve kracht willen doen
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herinneren. Dat is, wat ge zoudt kunnen noemen, een bedoeling - met leven er in.
Dus te aanwaarden; want het bleef niet bij bedoelingen, ze zijn in een donker gamma
ook als leven geopenbaard.
Wat wij, verwenden door de ‘gebouwde’ schilderijen bij Kort nog zouden
wenschen, was dat de teekening meer ‘geslotenheid’ vertoonde, wilt ge het in de
tegenwoordige terminologie, meer gebouwd was.
PLASSCHAERT.
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Christus op den Calvarie. - Begin der XVIe eeuw.
(Kon. Musea van het Jubeljaarpark, Brussel).
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Christus op den Calvarie.
(Klooster van Colen, Limburg).

Christus op den Calvarie.
(Begijnhof van Ste Catharina, Tongeren).

Onze Kunst. Jaargang 23

143

Musea
Brussel
Koninklijke musea van het Jubeljaarpark.
Gebeeldhouwde houten Christus van het begin der XVIe eeuw(1). - Het fraaie
Christusbeeld dat wij hierbij reproduceeren heeft pas, dank aan een gelukkigen
aankoop, de verzamelingen van het Museum van het Jubeljaarpark op ongemeene
wijze verrijkt. De heer Marcel Laurent die dezen aankoop tot een goed einde wist te
brengen, gelast mij er de lezers van ‘Onze Kunst’ van op de hoogte te brengen, en
ik ben hem daarvoor zeer dankbaar.
De toestand van het beeld laat weinig te wenschen. Moderne herstellingen,
overigens met opzet zeer zichtbaar gelaten, komen alleen voor aan het grootste
gedeelte van de kroon, aan de banden, en aan bijna de geheele linkerhand. Het overige
bestaat alleen uit een lichte samenvoeging. Het beeld is 0.89 m. hoog. Het werd in
twee stukken gebeeldhouwd, men kan haast zeggen in twee vertikale sneden, volgens
een lijn die het geheele lichaam doorsnijdt van het hoofd tot het midden van het
voetstuk. Die twee stukken naderhand samengevoegd, zijn eenigszins van elkaar
losgeraakt; de spleet werd opgevuld met een dunne laag nieuw hout, overigens zeer
zichtbaar, zooals wij zegden.
De Christus zit op een houtblok welke zelf op een aardhoop rust. Hij is met doornen
gekroond, zijn lokken vallen hem op de schouders en omlijsten zijn smartvol
aangezicht, zijn hoofd neigt naar links met een uitdrukking van treurnis en medelijden.
Handen en voeten zijn gebonden. Een doek ligt hem om de lenden. Lager, aan zijn
voeten, is zijn kleed neergevallen en de plooien bedekken ten halve een doodshoofd.
Deze korte beschrijving was noodig, ofschoon het beeld niet onbekend is. Het
behoorde destijds aan den heer pastoor Nickers, deken van St-Hubert, die het in 1913
naar de Tentoonstelling te Gent zond, te welker gelegenheid de heeren Casier en
Bergmans het publiceerden(1).
Het is oorkomstig, zegt men, van Vieil-Salm.
Men noem: dergelijke beelden doorgaans ‘Christus bespot’, ‘Beeld van Codsnood’
of ‘Ecce Homo’. In werkelijkheid is het, zooals de heer Mâle het heeft aangetoond.
Christus die op den Calvarieberg getuige is van de toebereidselen tot zijn marteling(2).
Inderdaad, hij draagt niet den mantel waarmee de Zaligmaker getooid was vooraleer
aan het volk te worden getoond; en hij vertoont niet, zooals de deerniswekkende
Christus, die aan St. Gregorius verscheen toen hij het misoffer opdroeg, de doorboorde
handen en de gewonde zijde; maar de aardhoop, het doodshoofd en het afgerukte
kleed wijzen op het oogenblik dat de kruisiging voorafgaat. Een prent, door den heer
Mâle gepubliceerd, laat daaromtrent niet den minsten twijfel meer. Ik teeken hierbij
aan dat het Museum van Edinburg een schilderij bezit, dat toegeschreven wordt aan
Gossaert, en waar men eveneens den Christus ziet, wachtende tot de beulen de gaten
(1) Deze studie werd in December 1915 medegedeeld aan de Maatschappij van Oudheidkunde
te Brussel.
(1) J. Casier et P. Bergmans. L'Art ancien dans les Flandres, pl. 57.
(2) E. Mâle. L'Art religieux de la fin du Moyen-Age en France. 2e uitgave. Parijs 1922, blz. 94
en vlg., fig. 44, 45, 47, 48.
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in het kruis hebben geboord: Maria. Johannes en de heilige vrouwen weenen naast
hem. Dergelijke Christusbeelden komen talrijk voor in Frankrijk, en dagteekenen
van het einde der XVe en van het begin der XVIe eeuw. O.a. die van Rouen. Beauvais.
Vernésy, Troves. Salèves, St-Pourçain. Pont-Arey, Marville(3). Maar van de xve eeuw
af ook, komt deze Christus op den Calvarieberg voor in de Nederlanden, met hetzelfde
uitzicht en dezelfde bijzonderheden als in Frankrijk. De beelden van beide landen
stammen af van een gemeenschappelijk prototype, dat wat betreft zijn oorsprong
nog niet bepaald is. De heer Mâle meent dat het ontstaan is uit de voorstelling der
mysteriespelen.
Beelden van dit soort zijn in België, het zeer mooie van Bouvignes, dit van Colen,

(3) Deze twee laatste werden mij door den heer Bomer bekend gemaakt.
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van Tongeren (Begijnhof, klooster van O.-L.-Vrouwe), van St-Truiden (Museum
der Minderbroeders) en van Neeroeteren in Limburg. Men vindt er te Brussel
(Ste-Goedele), te St-Quintens-Lennick, en te O.-L.-Vrouw Lombeek, te Corbais, te
Mellery, te Brain e l'Alleud en te Leuven (St-Jacobs), dit alleen voor Brabant. Er is
er een te Brugge in St-Salvatorskerk, twee te Bergen (St-Nicolaas en Ste-Wandru).
De heer de Mol, pastoor te Hofstade, trok mijn aandacht op dit van zijn parochie.
Het Museum van het Jubeljaarpark bezat van dit soort Christusfiguren slechts een
weinig belangrijk beeldje. Het pas aangekochte exemplaar behoort tot de beste welke
men kent. De kunstenaar die het uitvoerde, wist de smart zonder leelijkheid uit te
drukken, de ziel weer te geven zonder den vorm te verwaarloozen. Verbazend is de
virtuoziteit waarmee hij het geraamte en het spierensamenstel weergaf.
Dergelijk werk dagteekent van het begin der xvie eeuw.
Het weze ons toegelaten hier de aandacht te trekken op een bijzonderheid eigen
aan deze Christusbeelden bewaard in de Zuidelijke Nederlanden.
In 1653, werd een dergelijk beeld, sinds lang aanbeden te Gembloers, vereerd als
zijnde mirakuleus. Het gaf aanleiding tot een devotie, waaivan de heer De Wert de
geschiedenis schreef(1). In Brabant, in Henegouwen, in Vlaanderen en zelfs in Picardië
rezen talrijke kapellen en heiligdommen op ter eere van ‘le Bon Dien de Djiblo’ of
‘de Gyblou’ (Gembloux); zijn beeld werd herhaaldelijk nagemaakt (Rijsel, Bergen,
Gent). Dit verklaart het karakter van vele Calvarie-Christusbeelden in onze streken:
zij schijnen archaïstisch, maar zijn in werkelijkheid volgens archaïstischen trant, en
dagteekenen van de xviie of de xviiie eeuw. Het spreekt van zelf dat de beelden van
hetzelfde type ouder dan 1653 begrepen werden in de vereering van den Lieven Heer
van Gembloers overal waar deze populair was, en dat zij ook zijn naam kregen. Deze
naam ging vervolgens verloren en deze beelden kregen, evenals al degenen dien den
Christus voorstelden wachtende op de marteling, den naam van Ecce Homo, Christus
bespot, Beelden van Godsnood, men hing hun een mantel om de schouders en men
gaf hun een rietscepter in de hand.
Graaf J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA.

Varia
HET Comité van het Congres der Belgische Federatie voor Oudheidkunde en
Geschiedenis heeft besloten nog dit jaar een gedenkplaat aan te brengen in den gevel
van het huis Ste-Clarastraat te Brugge, waar de historicus James Weale gedurende
vele jaren heeft gewoond. - Geldelijke bijdragen kunnen worden gezonden aan den
heer Cam. Tulpinck, Waalschestraat, 1, te Brugge.

Doodsbericht
Louis Maeterlinck
(1) J. de Wert. Folklore brabançon, 1923, nr 11.
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oud-conservator van het Museum te Gent, is aldaar overleden den 2 Juni 1926 in den
ouderdom van 80 jaar. Hij was schilder, en van hem bestaan enkele goede officieele
portretten. De hervorming van het museum te Gent tot een museum dat tot voorbeeld
gesteld wordt van meer dan een groot museum, werd onder zijn leiding naar de
voorschriften van een besturende commissie uitgevoerd. In de laatste twintig jaar
van zijn leven liet Louis Maeterlinck zich ook in met de kunstgeschiedenis. Hij
schreef o.m. Le genre satirique, fantastique et licencieux dans la sculpture fla-
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mande et wallonne, verschenen in 1910, en verder een aantal artikels, brochuren en
hoeken, waarin hij aanhoudend opkwam voor de belangrijkheid van de oudste
Gentsche kunstschool en, op het laatste, voor het verbinden van deze school met de
Fransche kunst. Hij deed dit met beminnelijke hardnekkigheid van een grijsaard en
gebruikte daarbij veelal zwakke en goede argumenten door elkaar, die telkens maar
opnieuw en zonder wetenschappelijke methode voorgehouden werden.
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Boeken & tijdschriften
Old masters drawings.
Meer en meen groeit tot een specialen kunstwetenschappelijken tak de studie der
oude teekeningen, overrijke maar nog te weinig geapprecieerde bron van gegevens
voor de studie der oude kunst. Verheugend is daarom het feit dat de firma B.T.
Batsford Ltd. te Londen de uitgave aankondigt van een tijdschrift dat onder den titel
Old Masters Drawings vier maal per jaar zal verschijnen. Het is bestemd voor
verzamelaars en studeerenden en omvat de geheele Europeesche kunst van het begin
af dei teekenpraktijk tot de XIXe eeuw. Tot nu toe bestond er geen tijdschrift dat
speciaal aan de studie der oude teekeningen was gewijd. Het eerste nr. zal einde Juni
verschijnen en zal evenals de volgende afleveringen, ongeveer twintig monochroom
platen met circa twaalf blad, zijden artikels en kortere nota's bevatten Het tijdschrift
staat onder de redaktie van Dr. K.T. Parker. In het uitvoerend comité zetelen de
heeren Campbell Dodgson, A. Paul Poppé, Arthur M. Hind, A.G.B. Russell. Daarbij
is gevoegd een raadgevend comité bestaande uit de heeren Louis Demonts, Gustav
Falck, Oskar Fischel, Max J. Friedländer, Paul Ganz, Detlev von Hadeln, Raymond
Henniker Heaton, Charles Loeser, Frits Lugt, Joseph Meder, Charles Ricketts, Paul
Sachs, F. Schmidt-Degener, Hans Tietze, Friedrich Winkler. Prijs per jaar 21 sh.
Afzonderlijke nrs. 5/6 sh.
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Inhoud van deel XLIII
drie-en-twintigste jaargang - 1926
AVERMAETE (Roger)

BLZ.
De Houtgravuur in België 79

DAMME (Daniel van)

Philibert Coekx

113

GOUWE (W.F.)

Kunst in Industrie

67

HOOGEWERFF (G.J.)

Jeachim Patinir in Italië

1

Kunstberichten
Tentoonstellingen
ANTWERPEN:

Koninklijk Kunstverbond. ‘Lumière’. Zwart en Wit

(A.D.)

27

ANTWERPEN:

Koninklijk Kunstverbond. - ‘Ça (A.D.)
Ira’

28

AMSTERDAM:

Buff a en Zoon. - Permeke's
studies

(Plasschaert)

129

AMSTERDAM:

Raoul Hynckes, stillevenschilder (Plasschaert)

129

's-GRAVENHAGE:

Haagsche Kunstkring. Kunstnijverheid

28

's-GRAVENHAGE:

Kon. Kunstzaal Kleykamp. - Toon (Plasschaert)
Kelder

130

's-GRAVENHAGE:

De Versieringen van den
Bijenkorf

(Plasschaert)

130

's-GRAVENHAGE:

Kon. Kunstzaal Kleykamp.
Willem van Konynenbarg.

(Plasschaert)

131

's-GRAVENHAGE:

Jan Sluyters

(Plasschaert)

131

's-GRAVENHAGE:

De Cirkel. - Genootschap van
R.K. Kunstenaars

(Plasschaert)

132

's-GRAVENHAGE:

Kon. Kunstzaal Kleykamp. - C.H. (Plasschaert)
Dee

135

's-GRAVENHAGE:

Zaal d'Audretsch. - Hildo Krop

135

(G.)

(Plasschaert)
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's-GRAVENHAGE:

Toorop's Portret van Mevrouw
Kleykamp

(Plasschaert)

136

's-GRAVENHAGE:

Arti. - Monniekendam

(Plasschaert)

136

's-GRAVENHAGE:

Kon. Kunstzaal Kleykamp. Haagsche School

(Plasschaert)

139

's-GRAVENHAGE:

Pictura. - Edma Broers

(Plasschaert)

139

's-GRAVENHAGE:

De Cirkel. - Ernst Leyden

(Plasschaert)

139

's-GRAVENHAGE:

De Cirkel. - C. Permeke

(Plasschaert)

140

GRONINGEN:

Kort

(Plasschaert)

140

MAASTRICHT:

Limburgsche Kunstkring

29

LONDEN:

Tentoonstelling van Vlaamsche
Kunst

76

PRAAG:

Tentoonstelling van
Nederlandsche Kunst

29

PITTSBURG:
Musea
ANTWERPEN:

Carnegie Institute

29

Kon. Museum van Schoone
Kunsten

30

BRUSSEL:

Kon. Musea van het Jubelpark
(Graaf J. de Borehgrave d'Altena)

143

ELSENE:

Gemeentemuseum

30

GENT:

Museum van Sehoone Kunsten

30
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AMSTERDAM:

Rijksmuseum

76

's-GRAVENHAGE:

Mauritshuis

32, 76

ROTTERDAM:

Museum Boymans

32

HAARLEM:

Frans-Hals-Museum

34

UTRECHT:

Centraal Museum

35

PARIJS:

Het nieuwe ‘Musée
du Jeu de Paume’
(Paul Fierens)

30

NEW-YORK:

Metropolitan
Museum

35

Veilingen
BRUSSEL:

77

AMSTERDAM:

77

PARIJS:
Personalia
JOSEPH CASIER †

(Louis Dimier)

36

(L.v.P.)

37

LOUIS
MAETERLINCK †
Prof. Dr. W.
MARTIN
Varia

144
(A.D.)

37

35, 78, 144

Boeken & tijdschriften
41,
146

Platen
N.B. - De cijfers met *gemarkt duiden de bladzijden nan waar tegenover de
buitentekstplaten moeten worden ingelascht.
BOSCH (Jeroen):

Landschap voorkomende
op zijn ‘St Hieronymus’

2
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CACHET (Lion):

Rug, stoelbekleeding

*28

CACHET (Lion):

Zitting, stoelbekleeding

*28

CANTRÉ (Jan Fr.):

Lente

90

CANTRÉ (Jan Fr.):

Naakt

93

CANTRÉ (Jan Fr.):

Het Dorp

94

CANTRÉ (Jan Fr.):

Uit ‘Le Pot de Fleurs’ van 95
André Baillon

CANTRÉ (Jan Fr.):

Grijsaard

97

CANTRÉ (Jan Fr.):

Bedelares

99

CANTRÉ (Jozef):

Uit ‘De Geschiedenis van 89
Grisôstomo en Mareela’
van Cervantes.

CARON (Mareel):

De Verliefden

82

CLEEF (Joos van) en Joachi Drieluik met de Kruisiging 3
I PATINR:
CLEEF (Joos van):

Detail uit het triptychon in 4
de kerk van San Donato te
Genua

CLEEF (Joos van):

De H. Maagd, Ste Anna en 5
het Kind

COCKX (Philibert):

Vlaamsche Boerin

*114

COCKX (Philibert):

De Werkplaats

*115

COCKX (Philibert):

Loge

117

COCKX (Philibert):

Het zijden Kleed

117

COCKX (Philibert):

Winterlandschap

119

COCKX (Philibert):

Het Mirakel

119

COCKX (Philibert):

De Kaartlegster

122

COCKX (Philibert):

De Trap

122

COCKX (Philibert):

Het Witte Gordijn

125

COCKX (Philibert):

Naakt

125

COCKX (Philibert):

Het Burgslot

127
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GINDERTAEL (Roger van): Houtsnede

84

HYNCKES (Raoul):

Stilleven

*139

KELDER (Toon)

Fortret van Jan Toorop

*139

KORT (A.W.):

Anthurium

138

KROP (Hildo):

Aarde

134

KROP (Hildo):

Het Paar

134

LALLEMAND (Alexander): Lino

83

LEBEAU (Chris.)

Glaswerk

74

MASEREEL (Frans):

Uit ‘Dwang’ van Stefan
Zweig

108

MASEREEL (Frans):

De Redenaar

109

MASEREEL (Frans):

Uit ‘Visions’

110

MASEREEL (Frans):

Uit ‘Mon Livre d'Heures’ 111

MINNE (Joris):

Stoomschip

100

MINNE (Joris):

Madona

100

MINNE (Joris):

Uit ‘Een voorbeeldige
Vrouw’ van Roger
Avermaete

101

MINNE (Joris):

Uit ‘L'Enfant de
Margueline’ van Gaston
Picard

101

MINNE (Joris):

Uit ‘Synthèse d'Anvers’

102

MINNE (Joris):

De Onderwijzer

103

MOREELS (Edward):

Houtsnede

85

MUNTENDAM:

Meubel

74

PATINIR (Joachim) en Joos Drieluik met de Kruisiging 3
van CLEEF:
PATINIR (Joachim):

Landschap met de Rust op 9
de Vlucht naar Egypte

PATINIR (Joachim):

Landschap

9

PATINIR (Joachim):

Landschap met den H.
Hieronymus

10

PATINIR (Joachim):

Landschap met den H.
Hieronymus

*18
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PATINIR (Joachim):

Landschap met den H.
Hieronymus en met vele
figuren

*19

PATINIR (Joachim):

Landschap

21

PATINIR (Joachim):

Landschap met de Vlucht 21
naar Egypte

PATINIR (Joachim):

Landschap met de
Prediking van Johannes
den Dooper

23

PATINIR (Joachim):

(of Navolger) Rust op de
Vlucht naar Egypte

25

PATINIR (Joachim):

(Vlaamsche Navolger van) 23
Landschap

RENAAT (W.):

Interieur

68

RENAAT (W.):

Huiskamer

73

PERMEKE (C.):

Garnaalverkoopster

138

PERMEKE (C.):

Naaktstudie

138

PRATER:

Herfstvuur (fragment)

*45

PRATER:

Kelderhoek

45

PRATER:

Vlaamsche Tafel

46

PRATER:

Stilleven

47

PRATER:

Stilleven met
Vruchtenschaal

48

PRATER:

Portret van Lidus Klein

*48

PRATER:

Herfstvuur (fragment)

*49

PRATER:

Droombeeld

49

PRATER:

Vruchtenkorf

50

PRATER:

Bloemen

51

PRATER:

Portret van Charlotte Bara *52

PRATER:

Herfstvuur (fragment)

*53

PRAETERE (J. de)

Boekenkast

54

PRAETERE (J. de)

Theeketel

55

PRAETERE (J. de)

Tafellamp

55

PRAETERE (J. de)

Vruehtenkorf

58

PRAETERE (J. de)

Buffet

69

PRAETERE (J. de)

Aanrechttafel

62
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PRAETERE (J. de)
(Ontwerp)

Vruchtenschaal

52

PRAETERE (J. de)
(Ontwerp)

Guldenboek

52

PRAETERE (J. de)
(Ontwerp)

Eerebeker

56
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150

PRAETERE (J. de):
(Ontwerp)

Fluweelbatik

61

PRAETERE (J. de):
(Ontwerp)

Bureelmeubelen

64

PRAETERE (J. de):
(Ontwerp)

Tafellamp

65

PRAETERE (J. de): (School) Eerebeker

56

PRAETERE (J. de): (School) Hanglamp

57

PRAETERE (J. de): (School) Zilveren doos

59

PRAETERE (J. de): (School) Zijden batik

61

PRAETERE (J. de): (School) Bloemenbak

63

PRAETERE (J. de): (School) Muurlampen

64

PRAETERE (J. de): (School) Zilveren sieraad

66

SLUYTERS (Jan):

Stilleven

133

SLUYTERS (Jan):

Naakt

133

STOK (A.E. van der):

Circe, gobelin

*28

STRATEN (Henri van):

Zonzon Pepetle

*28

STRATEN (Henri van):

Uit ‘Foires et Dimanches’ 105

STRATEN (Henri van):

De Vrouw met den Spiegel 106

STRATEN (Henri van):

Uit ‘Quand les Enfants se 107
battent’ van Roger
Avermaete

TOOROP (Jan):

Portret van Mevr.
Kleykamp

137

TYTGAT (Edgard):

De Processie van
Watermael

80

TYTGAT (Edgard):

81

VALCLEROY (Pierre de):

Badende Vrouwen

87

VALCLEROY (Pierre de):

Landschap

83

WONDA (H.):

Slaapkamermeubelen

70

WONDA (H.):

Interieur

72

Ongekende of ongenoemde kunstenaars:
Smyrna; textielwerk van het Instituut voor *29
Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam
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Perzisch ‘à-jour’; van het Instituut voor *29
Kunstnijverheid te Amsterdam
Laatste Avondmaal; muurschildering in 42
de Biloke te Gent
Johannes de Dooper; muurschildering in *42
de Biloke te Gent
St Christoffel; muurschildering in de
Biloke te Gent

*43

Beeld van Godsnood

43

Beeld van Godsnood

43

Christus op den Calvarie

141

Christus op den Calvarie

142

FOTOGRAFISCHE OPNAME: ‘La Sainte Baume’ in Provence
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[Prospectus]

Onze Kunst
Maandschrift voor beeldende en decoratieve kunsten (Gesticht in
1902 door wijlen P. Buschmann)
HOOFDREDACTEUR-BESTUURDER: H.A.J.J. DELEN, adjunct-conservator
van het Museum Plantin-Moretus.
REDACTIERAAD: HH. PIERRE BAUTIER, adjunct-conservator van het
Koninklijk Museum van Schoone Kunsten van België; EDMOND DE BRUYN,
leeraar aan het Hooger Instituut van Schoone Kunsten te Antwerpen; LOUIS
JACOBS-HAVENITH, secretaris van ‘Artibus Patriae’ te Antwerpen; MARCEL
LAURENT, conservator van de Koninklijke Musea der Vijftigste Verjaring
te Brussel; LEO VAN PUYVELDE, leeraar aan 's Rijks Hoogeschool te Gent.
ONDER alle Nederlandsche zoowel als buitenlandsche tijdschriften neemt ONZE
KUNST een afzonderlijke plaats in. Het heelt een eigen programma, en brengt dit
naar eigen inzichten ten uitvoer. Zijn gebied omvat de Nederlanden in den meest
uitgebreiden historischen zin: Holland, Vlaanderen, Walenland - de in karakter,
godsdienst en politiek soms zoo zeer van elkaar verschillende provincies, welke
echter in geografisch en kunsthistorisch opzicht tot één groep verbonden zijn.
Zijn stof is de kunstgeschiedenis binnen deze grenzen, d.w.z. de geschiedenis der
beeldende kunst door de eeuwen heen tot op onzen dag. Noodzakelijk wordt aan de
kunst, welke op dit gebied tot den grootsten bloei kwam: de schilderkunst, de meeste
aandacht gewijd. Maar de beeldhouwkunst, de architectuur, de ambachts- en
nijverheidskunsten, wier ontwikkeling steeds zoo nauw met die der schilderkunst in
verband staat, worden daarbij geenszins miskend, en met bijzondere belangstelling
wordt de heropbeuring dezer kunsten in onze dagen gevolgd.
De willekeurige scheiding tusschen ‘oude’ en ‘nieuwe’ kunst wordt hier niet
toegepast. Waar in de kunst, evenals in de natuur, alles zich geleidelijk aaneenschakelt,
wil Onze Kunst aan geen tijdsgrenzen gebonden zijn en trachten het oude door het
nieuwe, het nieuwe door het oude te verklaren.
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VINCENT VAN GOGH: Stilleven, (Verzameling Kröller, Den Haag).

Bij hel ten uitvoer leggen van dit programma wil ONZE KUNST in de eerste plaats
de kunstgeschiedenis door bevoegden beoefend zien, en zich onmeedoogend schrap
zetten tegen het zoo welig woekerend dilettantisme. Zooals op kunsthistorisch gebied
door schoolgeleerdheid niets te bereiken valt, wanneer aangeboren gaven ontbreken,
blijft kunstgevoel onvruchtbaar, wanneer het niet met ernstige studie samengaat.
Maar bij het beoefenen der kunstgeschiedenis volgens wetenschappelijke principes,
wil ONZE KUNST allerminst uit het oog verliezen waar het ten slotte om gaat: het
verklaren en genieten van schoonheid. Zuiver archivalische of archeologische
opsporingen liggen dus niet op zijn weg.
Met niet minder kracht wil ONZE KUNST opkomen voor de volkomen
onafhankelijkheid der kunsteritiek: tegenover het groote publiek, waarvan het den
smaak geenszins vleien wil, maar leiden en voorlichten; tegenover de kunstenaars,
die het gaarne wil waardeeren, maar niet met goedkoope loftuigingen overladen;
tegenover verzamelaars of kunstkoopers, wier bezittingen het gaarne wil doen kennen,
waar de kunstgeschiedenis daarmede gebaat is, maar wier particuliere belangen het
niet te behartigen heeft.
Vrij van financieele ambities - een winstgevende exploitatie is nooit de drijfveer
der uitgave geweest - legt ONZE KUNST er zich op toe, de
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FRANS SNIJDERS: Vischmarkt. (Museum van Gent).
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TOON KELDER: Kinderportret.
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Nederlandsche kunst naar beste weten te dienen. Kunsthistorici en critici geeft zij
de gelegenheid, de vrucht hunner Studie in den meest verzorgden vorm, met
overvloedig illustratie-materiaal te publiceeren; onze kunstkennis tracht zij met
nieuwe ontdekkingen en gegevens te verrijken; onze opvattingen te verruimen of
nieuwe gezichtspunten te openen; de ontwikkeling der kunst in haar verschillende
uitingen te doen begrijpen; het werk onzer groote meesters te doorgronden en toe te
lichten; de hedendaagsche beweging in haar nieuwste uitingen te volgen. Zoo wordt
mettertijd een schat van gegevens in woord en beeld verzameld, die voor de
beoefening onzer kunstgeschiedenis, nu en later, van grooter waarde zal kunnen zijn.

Olie- en Azijnstel uit de fabriek van Adriaan Pijnacke. (Collectie Loudon, Nederlandsch Museum,
Amsterdam).

Maar ook buken de studeerkamer en het atelier wil ONZE KUNST trachten door te
dringen, om in ruimer kring belangstelling en liefde voor de Neder-
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landsche kunst op te wekken. Onverschilligheid en wanbegrippen wil het tegengaan,
gezonde inzichten helpen verspreiden en aldus een opvoedenden invloed uitoefenen
bij het hooger ontwikkelde publiek.

WALTER VAES: De Inval van de monsters (ets).

En ten slotte wil ONZE KUNST het zijne bijdragen, om ook buiten het land de faam
der Nederlandsche kunst, onde en nieuwe, hoog te houden, en hare beoefenaars beter
te doen kennen en waardeeren; door de uitgave eener Fransche editie is ONZE KUNST
in de gelegenheid daartoe, meer dan eenig ander Nederlandsch tijdschrift, bij te
dragen.
Vier en twintig jaar lang heeft de uitgave thans hare niel steeds dankbare taak in
dezen geest voortgezet. Vele moeilijkheden vielen daarbij te overwinnen, maar de
steun harer lezers zoowel als de toewijding eener uitgelezen Schaar medewerkers
hebben haar nooit ontbroken. Het verder
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MATTHIJS MARIS: Stadsgezicht. (Collectie van Randwijk, Rijksmuseum. Amsterdam).
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JUSTUS VAN GENT: De Aanbidding der Konirgen.
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Ste Goedelekerk te Brussel.
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volgende, zeer verkorte overzicht der tot nu toe gepubliceerde bijdragen toont aan,
op welke wijze het hooger omschreven programma ten uitvoer werd gebracht, en
spreekt luid genoeg voor zichzelf.
De rol welke ONZE KUNST te vervullen heeft, wordt steeds belangrijker. De
behoefte aan kunst wordt thans door ieder ontwikkeld mensch sterker dan ooit
gevoeld; kunst bevrijdt en verkwikt den geest en verhoogt de moreele kracht die ons
thans, in deze moeilijke na-oorlogsche crisisjaren, meer dan ooit, noodzakelijk is.
ONZE KUNST brengt den lezer iedere maand een sprankeltje schoonheid, leert hem
telkens wat nieuws, verrijkt en verruimt zijne kennis. Daarom alleen reeds diende
ieder fijngevoelig mensch het tijdschrift te bezitten, of althans geregeld in te zien.
Maar ook omdat daardoor een uitgave gesteund wordt, die dezen steun noodig heeft,
om de Nederlandsche kunst te blijven dienen, zooals zij dit tot nu toe heeft gedaan.
DE UITGEVERS.

Rik Wouters: Houding.
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Verkort overzicht van in Onze Kunst verschenen bijdragen
Oude kunst
P. BAUTIER: Een schilderij van Scorel. - Drie Vlaamsche Madonna's in Italië. Portretten van J. Suttermans. - De Christus aan den Paal van Jan van Mabuse.
N. BEETS: Dirick Jacobsz. Vellert. - De Tentoonstelling van Hollandsche
Primitieven te Utrecht, 1913.
OTTO BENESCH: Werk van Maarten De Vos. - Een schilderij van Pieler Coecke.
P. BERGMANS: De Tentoonstelling van Onde Kunst in Vlaanderen, 1913.
J.M. BLOK: Het Nederlandsch Stilleven.
J. DE BOSSCHERE: Beschilderde Glasramen te Lier en te Antwerpen. - De Techniek
der Antwerpsche Teekenaars.
A. BREDIUS: Een Rubens te Montauban. - Een onbekende Jordaens. - Een jonge
Wouwermans in het Museum te Brussel. - Een onbekende Siberechts le Berlijn.
†P. BUSCHMANN: Rubens en Van Dijck in het Ashmolean Museum le Oxford. Cornelis Floris' Schoorsteenmantel. - Het Oxaal van 's Hertogenbosch.
F. COENEN: Het Museum Willet-Holthuysen te Amsterdam.
C.H. COLLINS BAKER: Nederlandsche Portretten in de Dulwich Gallery.
Jos. DESTRÉE: Oud Koperwerk (Dinanderies) te Dinant en le Middelburg. Oude
Brusselsche Kunst. - Een Schilderij van Van der Goes - De Portretten van Gerard
David. - Justus van Gent. - De Maagd met het Kind van Oignies.
M. DEVIGNE: De Luiksche Beeldhouwkunst in de 16e eeuw. - Beeldbouwersateliers
in het land van Luik. - Het werk van Godecharle te Wespelaer.
A. DUBRULLE: Een albasten ligbeeld door Jac. Dubroeucq.
Frans DÜLBERG: Lucas van Leiden.
A.J. FINBERG: Marcus Gheeraerts de Jonge.
M.J. FRIEDLÄNDER: De Verzameling Richard von Kaufmann te Berlijn.
A. GERMAIN: De Invloed der Nederlanden in Bourgondië.
JOH. GOEKOOP-DE JONGH: Een ‘oude Tronie’ van Van Eyck. - Een
Rembrandtianum.
A. GOFFIN: De Werken van Dirk Bouts te Leuven. - De Tentoonstellingen van
Oude Kunst te Charleroi en te Doornik. - Vlaanderen in Italië. - Rubens in Italië.
G.D. GRATAMA: De Tentoonstelling van Oude Kunst te Haarlem, 1915. - Jan
Mandijn.
†P. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK: Jan Porcellis.
A. HEINS: Oude Vlaamsche Haarden. - Koffers en kisten.
†J. HELBIG: Oude Kunst le Luik.
C. HOFSTEDE DE GROOT: Nieuw ontdekte Rembrandts. - Twee aan het licht
gekomen portretten van Frans Hals.
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G.J. HOOGEWERFF: Portretten van Suttermans. - De Werken van Gerard Honthorst
te Rome - Een Schilderij van Jacob Grimmer.
H.M. HOOGEWERFF-TAMMINEN: Vlaamsche Goudsmeden te Rome.
†HENRI HYMANS: De Tentoonstelling der Fransche Primitieven te Parijs. - De
Tentoonstelling van het Gulden Vlies le Brugge.
F. HUDIG: Zestiendeeuwsche Ruiten.
H. JANTZEN: Hollandsche Kerkportretten. - De ruimte in de Hollandsche
zeeschildering.
J.O. KRONIG: Een Portret van Karel Fabritius. - Thomas Hendricksz, de Keyser.
- De schilder Mancadan. - Nieuwe attributies in het Gentsche Museum. - Nieuwe
Rembrandts. - Joannes Cordua.
P. LAMBOTTE: Eenige werken van David Teniers III. - De Miniaturen.
† G.H. MARIUS: De schilderijen van den Delftschen Vermeer in Hollandsche
Musea en Verzamelingen.
W. MARTIN: Het meisje met de fluit door Jan Vermeer van Delft. - Oude
Teekeningen in het Prentencabinet te Amsterdam. - Jan Steen.
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J. MESNIL: Over de betrekkingen tusschen Italiaansche en Nederlandsche
schilderkunst. - Het Getijboek van den hertog van Berry te Chantilly. - De
Sforzatriptiek te Brussel. - De Mysteriespelen en de Plastieke kunsten. - Het Musée
Jacquemart André te Parijs. - De Tentoonstelling van uit Vlaanderen geredde
kunstwerkeil te Parijs, 1915. - Open brief aan Prof. Dr. P. Clemen. - De Oorsprong
van de Nederlandsche kunst in de 15e eenw.
E. NAARDENBURG: De Collectie John F. London (Delftsch Aardewerk).
J.A.F. ORBAAN: Ons aandeel in de kaarten van Rome.
A. PIT: De Grafmonumenten van Jan van Polanen en van Adolf VI.
A.E. POPHAM: Vlaamsche Teekeningen.
CAMILLE POUPEYE: De Schilderkunst en de Tooneelvertooningen op het einde
der Middeleeuwen.
LEO VAN PUYVELDE: Een Bijdrage tot de geschiedenis der Noord-Nederlandsche
Beelhouwkunst - Onde Kunst te Gent.
TH.M. HOEST VAN LIMBURG: Vier ‘cartons’ van Barend van Orley. - De
Verzameling Van Gijn te Dordrecht. - Onde Nassausche Paleizen in België.
†MAX HOOSES: De Teekeningen der Vlaamsche Meesters. - De Verzameling
Huybrechts te Antwerpen. - Jordaens' werk in de Oranjezaal. - Van Dijck's reis- en
leerjaren. - De Tentoonstelling der Vlaamsche kunst in de XVIIe eeuw te Brussel. Een nieuwe Rubens.
F. SCHMIDT-DEGENER: De ‘Zeven Deugden’ van Joh. van Eyck. - Adriaen Brouwer
en de ontwikkeling zijner kunst. - De Tentoonstelling van Rembrandts' teekeningen
te Parijs. - Rembrandt's Eendracht van het Land. - Rembrandt's Portret van Gerard
de Lairesse. - De Portretten van Titia van Uylenburch en F. Coopal. - Portretten van
Mennisten - Het genetische Probleem van de Nachtwacht. - Een onbekend portret
van Constantijn Huygens. - De Ringkrans van Ruytenburch.
J. SIX: Paulus Potter. - Rembrandts' Etsen van Jan Six en Abraham Francen. - De
plaatselijke gesteldheid in het Getijboek van Willem van Beyeren. - De
Rommelpotspeler te Genève. - Een werk van W.D. van Tetrode - Rembrandt's
Eendracht van het Land.
W. STEENHOFF: Jan van Goyen. - De Tentoonstelling van onde Portretten in Den
Haag. - De verzameling Six en den aankoop daaruit voor het Rijksmuseum. - Pieter
Aertsz, en Joachim Beuckelaer.
W.R. VALENTINER: Opmerkingen over enkele schilderijen van Rembrandt.
†EMILE VERHAEREN: Jac. Verberckt.
F. VERMEULEN: De Tentoonstelling van kerkelijke kunst te 's Hertogenbosch,
1913. - Het zelfportret van Lucas van Leyden.
A. VERMEYLEN: In memoriam het Turijnsche Getijboek.
†JAN VETH: Een Inleiding tot Rubens. - Rembrandtiana (10 opstellen).
W. VOGELSANG: Amsterdamsche Bruggen. - De Tentoonstelling van Onde Kunst
te Dusseldorf.
H. VOSS: Het Maria-Altaar van den Meester der Virgo inter Virgines.
†A.J. WAUTERS: De Oude en de Jonge Joost van Cleve.

Hedendaagsche kunst
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J. DE BOER: Jan Toorop,
J. VAN DEN BOSCH: Nieuwe Wandschilderingen van R.N. Roland Holst.
J. DE BOSSCHERE: De Zeeschilder Louis Artan. - Pierre Paulus. - Nieuw werk van
Victor Rousseau. - Twee Belgische Houtgraveurs te Londen (A. Delstanche en E.
Tytgat). - Jules de Bruycker.
A. BRUNT: Etienne Bosch. - James Ensor. A. Derkzen van Angeren - De etsen
van W.B. Tholen.
EDM. DE BRUYN: De Tentoonstelling van moderne godsdienstige kunst.
†P. BUSCHMANN: Keurtentoonstelling van Belgische Meesters, Antwerpen. - De
Matthijs Maris Tentoonstelling te Londen.
J. COHEN GOSSCHALK: F. Hart Nibbrig.
A. DELEN: Emile Claus. - Kunst van Heden (3 opstellen).
L. DUMONT-WILDEN: Belgische kunst te Venetië.
G. EEKHOUD: Paul de Vigne, - Victor Gilsoul. - Frans Courtens - Jan Stobbaerts.
- Maurice Blieck. - Henri de Smeth. - H. Evenepoel. - Romain Looymans.
M. EISLER: Millet en Israëls.
H. FIERENS-GEVAERT: Albert Baertsoen. - De Tentoonstelling van moderne
godsdienstige kunst.
A. GOFFIN: Jules Lagae. - Juliaan Dillens. - Karel van der Stappen. - W. De-gouve
de Nuncques. - Xavier Mellery.
F. VAN HAAMSTEE: J.B. Jongkind.
†P. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK: Matthijs Maris.
H. HOSTE: Een modern Bouwwerk.
†H. HYMANS: Henri Leys en Henri de Braekeleer.
R. JACOBSEN: De Gebroeders Oyens.
M. JANSSEN: Jan Toorop.
P. LAMBOTTE: Victor Rousseau. - Thomas Vinçotte. - De Belgische Aquarellisten.
- De retrospectieve Tentoonstelling van Belgische kunst. - Alfred Stevens. Eugène
Smits. - Jacques de Lalaing.
†G.H. MARIUS: H.J. Haverman. - Suze Bisschop-Robertson - Over Matthijs Maris.
- Willem de Zwart. - Alexander van Rappard. - De Brieven van Vincent van Gogh.
- Isaac Israëls. - W. van Konijnenburgh.
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M. DES OMBIAUX: Vier Luiksche kunstenaars.
L. PIÉRARD: H. Heyenbrock. - Willem Paerels.
SANDER PIERRON: Gustave Huberti.
A. PIT: De muurschilderingen van R.N. Roland Holst. - Rik Wouters.
A. PLASSCHAERT: Floris Verster. - J.C. Altorf. - W.B. Tholen. - Fantin-Latour. Walter Vaes' Oorlogsetsen.
LEO VAN PUYVELDE: Het werk van de Belgische kunstenaars in ballingschap Een expressionistische Schilder: Gustaaf de Smet. - Het laatsle werk van George
Minne.
W. STEENHOFF: Jozef Israëls - Albert Neuhuys. - Anton Mauve. De
Randwijkcollectie. - H.W. Mesdag. - Johannes Bosboom.
H. TEIRLINCK: Jef Lambeaux.
J.G. VELDHEER: De Graphische kunst in de samenleving. - Herinneringen aan Th.
van Hoytema.
A. VERMEYLEN: Constantin Meunier.
C. VETH: Jan Holswilder. - Nelly Bodenheim. - Muurschilderingen van R.N.
Roland Holst. - Het jongste werk van Albert Hahn.
W. VOGELSANG: W.R. Tholen. - Vincent van Gogh - Jan Toorop.
J. ZWARTENDIJK: Indrukken van de tentoonstelling Kunstnijverheid en Volkskunst.

Ambachts- en nijverheidskunst
C.J.A. BEGEER: Over Penningkunst.
H.P. BERLAGE: Over Architectuur.
JAC. VAN DEN Bosch: Berlage's meubels. - De Schoorsteen. - De
Bouwvak-tentoonslelling le Leıpzig.
P.B.: De Landsche woning in Vlaanderen.
Jos. DESTRÉE: Ad. Lambert, koperdrijver.
W. VAN DIEDENHOVE: Damasten van Chris Lebeau.
H. ELLENS: Jac. van den Bosch. - Vlechtwerk.
J. GRATAMA: Interieur van Lion Cachet.
LUC HAESAERTS: De Tapijtkunst der Gezusters de Saedeleer.
T. LANDRE: W. Penaat. - Jan Eisenloeffel. - H.P. Berlage Nz. - Hollandsche kunst
op de Tentoonstelling te Brussel.
J.A. LOEBÈR Jr.: Het ‘Ikatten’ in Nederl. Indiè - W. Brouwer's Aardewerk. Elberfelder Batiks. - Hollandsche kunst te Keulen.
C. DE LORM: Nieuw werk van Corn, van der Sluys. - Het Hotel ‘Pomona’.
C.W. NIJHOFF: K.P.C. de Bazel.
S.H. DE ROOS: Over Moderne Drukletter. - Het Grafisch Werk van Georg Rueter.
- Joh. B. Smits.
J.F. VAN ROYEN: De Hollandsche Mediaeval.
CORN. VAN DER SLUIJS: Nederland op de Ideal Home Exhibition te Londen. Hedendaagsche vormen voor Lampen. - Nieuwe damastontwerpen van Chris Lebeau.
F. Zwollo.
F.A. Tepe: Metaaldrijfwerk van Lantman.
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W. VOGELSANG: Hollandsche Gebruikskunst.
R.W.P. DE VRIES Jr.: Kunstnaaldwerk.
H.W. WALENKAMP: Jan Eisenloeffel.
F. ZWOLLO: Kunstsmeedwerk.

Kunstberichten
Maandelijksch overzicht, door eigen correspondenten geschreven, van alle
kunstgebeurtenissen van blijvende beteekenis in de voornaamste kunstcentra van
België en Holland: bespreking van tentoonslellingen, aanwinsten van musea,
kunstveilingen, boeken en tijdschriften, personalia enz. enz.

HUBERT VAN EYCK: De Doop van Christus (uit het Getijboek van Milaan).
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P.P. RUBENS of A. VAN DijCK: Studies naar een Neger. (Museum van Brussel).
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Voor de eerste afleveringen van 1926 liggen de volgende bijdragen gereed:
ROGER AVERMAETE:

De Houtgravuur in België.

EUG. BACHA:

De beroemde Doopvont van St
Bartholomeus te Luik.

PIERRE BAUTIER:

Nota's over Jan Cossiers.

CHARLES BERNARD:

Edgard Tytgat. - Isidoor Opsomer.

GEORGES CHABOT:

Jules de Bruycker.

J.N. CLOQUET:

Het herbouwen der verwoeste dorpen.

A.J.J. DELEN:

Auguste Oleffe. - Richard Baseleer. - De
Belgische Etsers sinds 1830. - Thomas
Willeboirts Bosschaert.

LOUIS DEMONTS:

Nederlandsche xve eeuwsche
Teekeningen.

M. DEVIGNE:

Het werk van Godecharle in het kasteel
te Laeken.

LOUIS DIMIER:

Een Vlaamsch Kunstwerk te Parijs.

G.J. HOOGEWERFF:

Patinir in Italië.

G. HULIN DE LOO:

Het Geboortejaar van Dirk Bouts.

JAN VAN KRIMPEN:

Het Glaswerk van Copier.

ARTHUR LAES:

Richard van Bleeck.

J. LAVALLEYE:

Het Altaarblad van Averbode.

R. MAERE:

De Ste Goedelekerk te Brussel.

A. NOBELS:

De Basiliek van Albert van Huffel.

A. PLASSCHAERT:

Jan Raedecker. - Jan Sluyters.

LEO VAN PUYVELDE:

Jules Prater. - Rubens leermeester van
Van Dijck.

LOUIS RÉAU:

Nicolaas de Hoey en het drieluik van
Vitteaux.

PAUL ROLLAND:

Doorniksche Schilders en Beeldhouwers.

J. VALLERY RADOT:

Eenige datums in het werk van L.
Defrance.
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SUZE ROBERTSON-BISSCHOP: In gedachten.
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G. HONTHORST: Venus, Bacchus en Ceres.
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[Deel XLIV]

Toespraken
I.
HET is niet licht te ontkennen, dat wij allen, zonder uit-zondering, goed vertrouwd
raken of zijn geraakt met de duden der kunstgenootschappen, met de tentoon-stellingen
van plastische kunsten. Dat is natuurlijk een goede vertrouwdheid, zóó wij haar steeds
bezitten van nil onze bezinning. Maar, het schijnt mij toe, dat niet altijd deze bezinning
levendig genoeg bleef, en dat wij te dikwijls zonder ware spontaneïleit de
tentoonstellingen beleven. En vooral niet, dat de kunstgenootschappen, zich steeds
zuiver bewust zijn wat een tentoonstelling moet zijn, moet beteekenen. Want wat
moet een tentoonstel-ling wezen? Meer dan een regelmatige weêrkeer van een eenmaal
op zich genomen daad; meer dan een handeling, die berust op de hoop van een goede
behandeling van anderen! Een tentoonstelling, vooral van vereenigingen als de
Rotterdamsche Kunstkring en van de Hollandsche Kunstenaars-kring, moet en mag
nooit zijn een daad zonder stoutmoedigheid! Het is geen bewijs van durf het werk
van kunstenaars tentoon te stellen, wier roem werkelijk en zeker is, dat is een
eenvoudige noodzakelijkheid, zonder welke men, aesthetisch gesproken, inderdaad
niet fatsoenlijk is - maar het is een durf: schilderwerk en beeldhouwwerk te laten
zien van onbekenden, onge-ëerden, maar in wie de tentoonstellende kring, talenten,
nienwe talenten vermoedt, ziet of wil verwachten. Ik behoef u niet te zeggen, dat in
zulke daden een gevaar niet schuilt, maar is openbaar. De bekijkers, de beschou-wers,
zeker de groote massa daarvan, kunnen in deze nieuwe schilders en beeldhouwers
een gemaklijk voorwerp vinden voor hun ironie, voor hun onwilligheid, voor hun
kwaadspraak. En dal zulke ironie, onwilligheid en kwade tong niet zonder nadeelen
kan zijn - wie, die rond zich zag, weet dat niet? Met dat nieuwe, dat onbekende, zal
men het bekende trachten stuk te slaan, want ook in de kringen der kunstenaars is
het niet boter-tot-aan-den-. boôm. Maar - kan het daar gelaten worden! Zeker niel
door een lichaam als de Hollandsche Kunstenaarskring, die den dikwijls zwaren last
niet hoort te kennen van eenmaal-verkeerdelijk aangenomen leden; die geen schip
gelijken mag, dat traag werd niets-batende ballast. En dan, is de werkelijke kunste-

Onze Kunst. Jaargang 23

2

HILDO KROP: Aarde.

J. RAEDECKER: Tors.
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naar niet hij, die steeds opnieuw al het verworvene moet wagen, wanneer de daimoon,
de innerlijke stem, hem zegt, dat zijn leven dan slechts eerbaar is, wanneer te elken
tijde zijn kunst is overeenkomstig zijn werkelijk wezen, zijn werkelijke lust, en dat
alle andere overwegingen schennis zijn van die eeuwige eerbaarheid, een versmalling
zijn, van wat alleen betreurd moet worden door zijn lust tot harmonische vertolking.
En nog eens dan - bleek het niet door de heele geschiedenis heen der kunst, - dat de
wagers de winners zijn, en de maatschappelijken, de blooden hier, de schamele en
zekere verliezers, ten slotte! Ook hier bleef de uitdrukking waar: ge kunt geen twee
goden dienen, non Deo et Mammonae! Daarom zou ik willen zeg-gen: laten wij,
zoolang wij kunnen en kennis des onderscheids bezitten, wagers blijven! En niet
wagers om de winst (want zulk wagen is maatschap-pelijk vooruitzien!) maar wagers
omdat wij innerlijk gedwongen zijn, hen te aanvaarden in wie dezelfde eerbied
openbaar is als in ons; om hen dus, die evenals wij, onophoudelijk met al hun wezen
en met al hun talent, dat willen, op een hun eigen manier, wat wij niet aflieten te
willen op onze eigen wijs. En ik vraag u: waarom zouden wij dat niet durven bestaan,
ik vraag u nogmaals waarom zouden wij hier zijn: weigerachtig! Gaan wij uit van
deze waarheid, worden wij gedwongen door dezen dwang, dan zal een tentoon-stelling
blijven, wat zij altijd moet zijn: niet een serie vriendediensten van den eenen
zwakkeling aan den anderen slappeling, niet een do-ut-des, ik geef op dat gij gevet
- maar, meer en beter, een daad van rijken durf gedeeltelijk, gedeeltelijk een daad
van werkelijk fatsoen, vrij van smeur en smet, een daad die alleen tevredenheid kan
brengen, omdat zij verzadigt wat nooit zich laat bepraten en nooit zich leiden om
den tuin: ons geweten als kunstenaar, ons edelste waaglust, onzen vrijen en franken
geest!
Febr. 1926.

II.
Opening van de tentoonstelling van Hollandsch beeldhouwwerk, October
1925
Het is mij een genoegen, X, op verzoek van den Kring van Beeldhouwers deze,
hunne, tentoonstelling te openen. Want niets is aangenamer dan het levende werk,
het kunstwerk, te kunnen eeren, te begroeten, en getuigenis te kunnen afleggen van
onzen eerbied voor den waren kunstenaar, maar ook voor hem alleen. En natuurlijk
rijst, na deze betuiging van eerbied de vraag: bezitten wij de beeldhouwers, wien het
gegeven is den steen te doen leven, 't brons te bezielen; bezitten wij beeldhouwers,
die modelleurs zijn van wezens; die een innerlijke gestalte bezitten, en die vertolken;
die leven met den diepsten hartslag van ons leven, en die geheimen openbaren,
vermoed, maar vóór hen nog niet geopenbaard? Bezitten wij met andere woorden
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makers in steen en makers in brons, die een durende beteekenis kunnen geven aan
wat vóór hen was dood of verspreid liggend materiaal, noodelooze steen dus,
noodeloos hout, noodeloos hrons?...
Ik moet u rond-uit zeggen, zóó ik niet dacht, en wist, dat wij deze beza-ten, het
mij niet mogelijk zijn zou hier te staan, en het genoegen te genieten, dat me werd
gehoden... Maar wij bezitten deze beeldhouwers; we zijn aan hen en door hen rijk.
Het is lang-geleden, dat het zóó was, maar het is nu zóó. Holland kent nu een periode
van beeldhouwkunst zoowel van de vrije als van de sierend-dienende, van de
toegepaste. Wij hehhen nu beeldhouwers, wier beeiden vrij staan in de open ruimle,
zooals wij menschen vrij kunnen staan in die ruimle, en wij hehhen beeldhouwers,
die hun kunst geven om den muur te verinnigen en te schakeeren; om dien muur op
enkle plaatsen te geven een maximum van heteekenis, een maximum van uitdruk.
En het spreekt van zelf, dat in een tijd, zoozeer zoekend als de onze lijkt te zijn, wij
pogingen zien van de verschillende juistheid en van verschillend punt van uitgang.
Er is een gewoon-realistische beeldhouwkunst te erkennen, en een gestijlde. De
grootste zal zij zijn, die de andere als on willekeurig dwingl. Zij, die dwingt, is de
gestijlde, de stijlvolle. Niemand kan dat ontkennen, die zonder vooroordeel t werk
na-gaat, dat ontslaat, en die de kracht kent, die van de bouwkunst onzer dagen uitgaat
in die richting. De beeldhouwkunst van dezen tijd zoekt, als de schilderkunst, het
gebouwde, het haaksche, het geslootne, het groot-gehoudene; niet het ijl-uitstaande,
niet het gratieus-verteederde; zij is zwaar, traag, blok en klomp, zij zoekl de diepe
innigheid, en zij is langzaam naar wezen; zij heeft de langzaamheid gemeen met het
werkelijk-groote kunstwerk uit velerlei tijd; zij zoekt de verwondering, die een ander
teeken is van diepzinnigheid. Het was een heele tocht, voordal zij vond wat zij te
zoeken had, en nog is die tocht niet geheel-en-al afgeloopen; dat ziet ge hier. Nog is
er zoeken, en nog wordt er misschien niet overeen-komstig onzen aard altijd gezochl,
en wordt dus het Hollandsch wezen geweld aangedaan. Want - behalve de grootsten
onder ons - zijn wij, zelfs als wij stijlvol zijn, realisten, eenvoudigen. Holland is geen
land, aangelegd om dupe te zijn van een ijdele uitbundigheid; wij staan le stug en te
steil op onze voeten om wat niet echt is lang te dulden. Wij zijn realisten, (en soms
eedle romantici), maar hoe grool ook, wij zijn eenvoudig en zooveel mogelijk stellig.
Wij kunnen en wij moeten het daaglijksche vereedlen en wij moeten zoo mijden het
alledaagsche. Wij moeten dat daaglijksche alle innigheid en grootheid geven, die wij
geven kunnen; wij geven het dan onze eeuwigheid. En daarvoor - ik heb het meer
gezegd - is het nu de tijd! Nimmer werden de gevoelens grootscher aangegrepen, en
nimmer moeslen wij ons meer verzinken in d'innigheid, die een stille is, om staande
te blijven, en 't zuiver inzicht en uitzicht te houden. En wat kan daarmee niet gemaakt
worden, als wij, zóó doend, werken overeenkomstig onzes landes aard? Het zal ons
dan mogelijk zijn die gestalten te formeeren, die koppen te scheppen, die in hun

Onze Kunst. Jaargang 23

5
eenvoud een statig-gestolde ontroering lijken te zijn, of een verstild denken, een
verstilde gedachte; die in hun sobere gebondenheid dieper leven betee-kenen, dan
veel ander werk, dat plotselinger het oog trekt, maar waarvan snel het vermoeide
oog zich afwendt. De beeldhouwers van dezen tijd zullen dan het gebouw kunnen
tooien met een nauwelijks zich heffende, nauwelijks zinkende voorstelling, die den
muur een' muur laat, maar welke voorstelling werkt als een doordringend,
altijd-doordringend hoewel zachl-uitgezeid woord. En niet alleen zouden onze
beeldhouwers dat kunnen, maar er zijn er onder hen, die dat kunnen, wat wij
wenschen. En dààrom is deze lentoon-stelling uwe moeiten waard; daarom zou ik
u willen zeggen: ‘zoek wie het diepste maakten tot een werkelijkheid’, en als gij ze
gevonden zult hebben, - ze zijn er - dan zult ge begrijpen, dat het niet enkel een
genoegen was deze woorden ter inleiding te zeggen, maar een eer.

III.
Toon Kelder en W. Schuhmacher
woord ter opening, 7 Nov. 1925.
Het wordt langzamerhand zeker, al is deze zekerheid nog niet geheel-en-al bereikt,
dat we den tijd der proefnemingen in de schilderkunst voorbij raken, en dal de
schilderkunst in Holland tot een natuurlijken staat opnieuw geraakt. Maar al zijn we
deze proefnemingen grootendeels voorbij (ge kunt dal aan de beste zien, zoo ge
scherp rond ziet) - zij waren niet noodeloos. Het is toch steeds onmogelijk geweesl,
en het is dat nog! van de eene kunstuiting te komen tot de andere, met één stap. Zelts
zou gezegd kunnen worden, dal de kunstuiting, die op een oogenblik de
revolutionnaire is, dat zij haar gansche toeleg zelf nog niet overziet, en dat zij daardoor
te keer kan gaan legen din-gen, die der schilderkunst of het ras noodzakelijk eigen
zijn. Een nieuwe kunstuiting overdrijft (als iedere revolu tie) want zij moet niet alleen
't werk maken, dat zij zich voorstelt; zij moet ook opruimen wat haar hindert; zij
overdrijft dus van nature de haar eigen kant. Maar langzamerhand, ik herhaal het,
komen de eigenschappen van het ras en de onomgaanbare noodzakelijk-heden der
schilderkunst openbaar en eenvoudig weer naar voren - en wij kunnen de nieuwe
kunstuiting overzien, en baren aard, hare baten consta-teeren en bepalen. En dan is
onmiddellijk hier te zeggen, dat de baten der nieuwe kunst ons gansch klaar zijn, eer
dat deze nieuwe kunst (hoezeer is zij soms naar het vroegre gericht!) een karakter
heeft, dat haar Scheidt van de voorafgaande, van de Hagenaars en van de
Amsterdammers van Allebé.
De ‘nieuwe kunst’ (zij is al niet jong meer!) is meer uit op het groote, op het
samenvattende van de twee vroegere. Het détail, zelfs het geestige détail, wordt door
haar veel minder of niet gezocht. Integendeel: zij is gaarne synthetisch; zij maakt
geheele of groote deelen, waarin de détails zijn opge-
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TOON KELDER: Portret van Jan Toorop.

W. SCHUMACHER: Oud Man.
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slorpt. Ten tweede bouwt zij het schilderij meer dan die vroegeren. Ook dit gaat
gemakkelijk tesaam met het synthetische; het geeft loch een noodzake-lijke hechtheid
aan het tesaam gevatte; het verhindert het anders-gemaklijke uiteenvallen van het
werk- en dat is tegen onzen tijd. Het tegenwoordige schilderij is dus in het algemeen
grootscher door saamvatting dan de Hagenaars en Allebéërs; het doet tevens aan als
steviger bouwsel; er is meer constructie, meer overweging in. Maar, er is nog een
verschil met de voor-gaande perioden. Dat is niet alleen, dat al het werk lijkt voort
te komen uit een donkerder aard, voller van strijd en moeiten, met andere woorden,
en opnieuw, dat wij tragischer zijn en van dieper roering bevangen, maar met deze
bevangenis, met dit bevangen-zijn, is (en hoe kon dat anders?) gepaard gekomen,
een grootere psychologische dracht. En tot wien zouden we ons wenden, zoo we
van deze zielszucht, deze lust de ziel en den geest te ervaren en te doorgronden
vervuld zijn, dan tot de schildering van den mensch in hoofdzaak, zij het ook niet
uitsluitend: wij leven in een tijd, dat de schilderkunst ons tragisch wezen weerspiegeld
ziel ten eerste in de figuur, maar zelfs in het landschap en in het stilleven.
Twee der jonge schilders van die schilderschool ziet ge nu hier, vertegen-woordigd
door werken, die hun kunst, hun kunnen en hun verschil u duide-lijk zullen maken;
die u vertoonen wat ik in de laatste schilderkunst vond en in hen persoonlijk
herschapen hervind. Ge ziet, dat de tijd der proefnemingen voorbij is; ge ziet ze
allebei bezig het diepste van zichzelf te ontdekken. Om immer rijker, immer bepaalder,
immer zekerder hun psychische Verlangens uit te drukken. Ge ziet, dat voor hen de
waereld geen vroolijk spel is maar een tragische ernst; ge ziet den eenen dat
verwerkelijken in een volle en durvende schildering, den andere dat beproeven in
soberder kleur, met neiging tot den straksten vorm; den eenen dus gul en breed-uit,
den anderen bedachtsaam en hardnekkig schilderend...
Ge ziet, ten slotte, twee schilders met verschilfende mooglijkheên, die op den weg
ter ontplooiïng zijn - en is het geen genot de waarde van een werk te genieten, en op
rijker, eedler loekomst gemaklijk le kunnen hopen?
Het is inderdaad een genot, en deze genieting vindt ge hier.
PLASSCHAERT.
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Naar aanleiding van de Maagd met het kind, groep uit Oignies
IN de studie welke wij in Onze Kunst(1) hebben gewijd, aan een beeld van de H. Maagd
voortskomende uit Oignies, van het type der Sedes Sapientiae, meenen we te hebben
vaslgesleld dat het werk van Belgischen oorsprong is En dank aan een vergelijking
tusschen den troon der Maagd en een zijleuning van een sleenen bidbank uit de abdij
van Anchin, van Doornikschen oorsprong, meenen wij nagenoeg de juiste oorkomst
van deze Maagd te hebben bepaald. Niettegenstaande deze vergelijking was het niet
mogelijk ook maar in de verste verte te denken aan eenig beeld van Doornikschen
oorsprong. Men moesl denken aan een atelier buiten Doornik. Welnu, het is juist een
geestelijke uit het klooster van Oignies, die ons daaromtrent een hoogst belangrijke
inlichting bezorgt(2). Jacques de Vitry, vooraleer bisschop te worden en, later nog,
het romeinsche purper te aanvaarden, was in dit klooster een zeer geziene
persoonlijkheid. Hij liet sermoenen na welke talrijke en interessante inlichtingen
bevatten, en in een daarvan spreekt hij over een beeldhouwersatelier in Henegouwen.
In een dorp van het bisdom Kamerijk, namelijk Wambays (Wambaix), vertelt
Jacques de Vitry, leefde een brave man zijn boetvaardig bestaan. Daar zijn kerk niet
naar zijn wensch versierd was(3), wou hij zich een kleine huiselijke bidplaals oprichten
en hij ging op weg naar de plaats (villa) geheeten Fontaine (Fontana) twee dagen
gaans van zijn huis gelegen. Men maakte er fijne en sierlijke O.L. Vrouwebeelden:
In qua fiunt ymagines beute Marie opere subtili et eleganti(4).
Wambaix is een dorp in het arrondissement Kamerijk en Fontaine is wel

(1) 1925.
(2) Un atelier de sculpture au XIIe siècle à Fontaine l'Evêque, door D. Ursmer Berlière O.S.B.
uit het tijdschrift Par delà les Terrils, blz. 256-259. Zie van den zelfden schrijver de Revue
Bénédictine van 1920. - In Namurcum heeft Courtoy allereerst, naar aanleiding van dit atelier,
melding gemaakt van de Maagd van Oignies.
(3) FRENKEN. Die Exempta des Jacob von Vitry (Quellen u. Untersuchungen zur latein. Philologie
des Mittelalters, V. München, 1914; blz. 20-21.
(4) FRENKEN. Op. cit. p. 98.
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degelijk Fontaine-l'Evêque. ‘Beide genoenide plaatsen liggen op twee dagen gaans
van elkaar’ zegt Jacques de Vitry. Tusschen deze plaatsen ligt een afstand van
ongeveer vijf en zeventig kilometers: men kan de reis dus in twee dagen afleggen.
Ik weet niet of hel cijfer van 14 mijlen door den schrijver vermeid als zijnde de
afstand tusschen Binche en Gâteau Cambrésis juist is, en een verkeerd cijfer komt
allicht voor in een manuscript. Maar het schijnt wel dat men zooals Frenken, Fontaine
magbeschouwen als zijnde Fontaine-l'Evêque; en in dit geval is de inlichting van
Jacques de Vitry belangrijk voor de Belgische kunstgeschiedenis.
Er was daar een beeldhouwersatelier ‘waar men fijne en sierlijke O.L.
Vrouwenheelden maakte’.
Jacques de Vitry schijnt met kennis van zaken te spreken, en het is niet overdreven
als waarschijnlijk aan te nenien dat de groep van Oignies, welke zooveel kwaliteiten
vertoont, afkomstig is uit het atelier van Fontaine-l'Evêque; en dit atelier moet zich
in de sfeer van de Fransche kunst bevinden. Inderdaad, het lijngevoel dat in de groep
van Oignies zeer sterk is waar te nemen, brengt deze in verband met de Fransche
steenen beeiden van de XIIe en XIIIe eeuwen; en een vergelijking met de Kroning
der H. Maagd aan de kathedraal van Chartres in wat du betreft geheel overtuigend.
Anderzijds herinnert de stijl van den troon in de groep van Oignies geheel de
Doorniksche beeldhouwerij.
***

We zagen te Brussel bij den heer de Witte van der Hoop, een gebeeld-houwde honten
groep, waarschijnlijk van lindenhout, in België gevonden, en voorstellend de Maagd
van het type der Sedes Sapientiae, die den Symbolischen draak vertrapt. Deze Maagd,
die sporen van beschildering vertoont, werd ongelukkiglijk zeer verminkt. Aan de
Maagd ontbreekt het bovendeel van het hoofd, en het Jezuskind heeft noch boofd
noch armen. De bonding van Maria is zeer waardig, en in profiel vertoont de Madona
een zeer edele uitdrukking. Alzoo kau ze worden vergeleken hij de Maagd der St.
Janskerk te Luik, en ofschoon haar Belgische oorsprong niet te betwijfelen valt, mag
men er nochtans een Franschen invloed in herkennen. Wat betreft de iconographie
en het algemeen karakter, schijnt deze groep wel degelijk uit onze gewesten afkomstig.
Jos. DESTRÉE.
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Jerusalem en Sitten (Sion) in Wallis
VAN wijlen graaf Paul Durrieu verscheen onlangs eene korte Studie over de
voorstellingen van den tempel van Jerusalem in de Fransche en Vlaamsche kunst
der xve eeuw(1). Onder meer is daar spraak van de minia-turen van Jean Foucquet,
die soms Jerusalem heeft voorgesteld door Sitten in Wallis, waarvan de Fransche
naam Sion is. Doch de Tempel heeft bij den xve eeuw-schen kunstenaar een
eigenaardig voorkomen. Zijn koepel en torens dragen eene bolvormige bekroning,
die aan een oranjeappel gelijkt. Schrijver meent dat deze bijzonderheid uit de
plaatselijke architek-tuur is overgenomen; zij zou evenzeer Zwitsersch en Wallisch
zijn, als het landschap waarin de tempel wordt afgebeeld. Heden nog vindt men in
de streek zulke bekroningen, bij voorbeeld op het huis Stockalper te Brieg.
Hierbij mogen ook de dikke bolvormige spitsen van talrijke Zwitsersche kerktorens
worden aangehaald. Doch, zijn deze oud genoeg opdat ze Foucquet, op de reis naar
Rome, die hij ten laatste in 1447 ondernam, zou kunnen gezien hebben? Dit blijkt
zeer onwaarschijnlijk, want bolvormige bekroningen hooren in de west-europeesche
bouwkunst van de middeleeuwen niet te huis, en schijnen niel vóor de tweede helft
der xvie eeuw in gebruik te komen. Ja, wil men het werk van GAUDY, Die kirchlichen
Baudenkmäler der Schweiz Graubunden (Berlijn, 1922) raadplegen, dan blijkt dat
al de bolvormige lorens van Grauwbunderland pas van uit de xviie of xviiie eeuw
dagteekenen. Ander-zijds hebben de Zwitsersche schilders van vóor de Renaissance
naar het schijnt nooit zulke torens afgebeeld, alhoewel niet zelden een heerlijk
Zwil-sersch landschap op hun paneelen vóorkomt(2).
Het zal dan niet te Sitten in Wallis zijn dat Foucquet de type van zijn bolle
tempelbekroningen heeft gevonden. Veeleer wilde hij hierdoor aan zijn Tempel, die
in een Zwitsersch landschap wordt voorgesteld, een oostersch uitzicht geven. Daarom
plaatst hij op torens en koepel die dikke oranjeappel-

(1) Temple de Jérusalem dans Varl français el flamand du XVe siècle (MÉL SCHLUMBERGER,
B. II, bl. 506-513, 3 pl. Paris, 1925).
(2) Zie b.v.P. Ganz, Les Précurseurs de la Renaissance en Suisse, Paris, 1924.
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len, grillige namaaksels van de bolvormige kocpels die de mahommedaansche kunsl
loi in Sicilië overbracht(1).

De Jerusalemkerk te Brugge.

In Brugge is een XVe eenwsche kapel van het Heilig Graf bekend onder den naam
van Kerk van Jerusalem. Op welke wijze de hei- 1 ligdommen der heilige Slad haar
eigenaardig grondplan hehhen beïnvloed, is niet te verklaren. Niemand heeft ooit
verondersteld dat zij, al ware het maar door een mindere bijzonderheid, van een
gebouw van Sit len in Wallis zou afhangen. Nochtans de zonderlinge koepel die het
koor der kerk overkluist wordt door een torenspits bekroond, die een grooten bol
draagt, welke aan een oranjeappel gelijkt. Die torenspits is weliswaar hersteld, maar
de herstelling heeft aan de vroegere vormen geen verandering gebracht. Bijgevolg
is het niet enkel in de miniaturen van Foucquet dat de gehouwen, die Jerusalem
herinneren, soms met een grooten hol, misschien een soort symbool bekroond,
worden. Doch in het Brugsche geval, minder nog dan hij den boekverluchter, houdt
die bekroning met Sitten in Wallis geen verband(2).
R. MAERE.

(1) Namelijk in San Giovanni degli Eremiti, bij Palermo. Zie A. KUHN, Allgemeine
Kunstgeschichte. Baukunst, B. I, afb.795, Einsiedeln, 19(H).
(2) Een kolossale bol bekroont ook de doopkapel (xve eeuw) der St Maartenskerk te Halle in
Brabant. De beleekenis ervan is niel bekend.
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Een weinig bekend werk van P.P. Rubens
IN zijn Catalogue raisonné (deel II, nr 861) vermeldt John Smith als toenmaals (d.i.
in 1830) hehoorende tot de verzameling van Sir Abraham Hume, een schets van
Rubens voor een Annunciatie, op paneel, H.63.5, B.45.7. Hij geeft daarvan de
volgende beschrijving: ‘Een prachtige schets, weergevend in een rijke allegorie de
verwezenlijking van al de profeciën door de Ontvange-nis van de Maagd. Zij is er
voorgesteld knielend op een verhoog met treden, en ontvangt de verkondiging van
den hemelschen gezant, achler wien men Mozes, Aaron, David, Salomon en andere
voorloopers van den Christus ontwaart. Een duif, door engelen omringd, zweeft
boven haar hoofd, en hoog in de wolken troont God de Vader. Rechts van den eerslen
persoon der Drievul-digheid staan twee vrouwen, de eene met een omgekeerd zwaard,
de andere met een olijftak in de hand, zinnebeeiden van Vrede en Verzoening. Links
bevindt zich een groep engelen met de arke des verbonds en andere karak-teristieke
allegoriën. In het benedengedeelte staan de profeten Jeremias en Jesaiah, met twee
engeltjes waarvan een, een brandende lamp houdt. Meer naar rechts zitten de vier
Sibyllen met de voeten op hare boeken: hare houding drukt Hoop en Geloof uit. Deze
korte beschrijving is slechts een blecke weerschijn van deze merkwaardige compositie,
welke voor zoover de schrij-ver weet nooit op groóte schaal werd uitgevoerd’.
Tot zoover Smith, wiens beschrijving door Max Rooses werd overge-nomen in
zijn Ceuvre, deel I, nr 146, blz. 188, en die dus het werk zelf niet heeft gezien.
Ongeveer een jaar geleden echter waren wij in de gelegenheid het werk in den
Londenschen kunsthandel Colnaghi van nabij te beschouwen(1). Het bleek dat de
geestdriftige beschrijving van Smith geenszins overdreven was. De schets, prachtig
bewaard, is een van de fraaiste kleinwerken van Rubens.
Tamelijk minutieus, met liefderijke zorgen loch breed en los geschilderd, maakt
het den indruk van een keurig kleinood. Het koloriet is schitterend in

(1) Wij danken deze firma ons de gelegenheid le hebben geboden het werk hierbij voor de eerste
maal te reproduceeren.
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zijn rijktonige gamma's van roze en lichtpaars, met heftige tintelende lichtpartijen.
De compositie is breed en pompeus, en niettegenstaande de dwarrelende beweging
van sommige groepen in het bovengedeelte, overigens gunstig contrasteerend met
de statigheid der onderste groepen, welke meer in 't donker zijn gehouden, doet het
geheel rustig en feestelijk aan.
Naar alle waarschijnlijkheid dagteekent deze ver doorgevoerde schets, waarvan
de compositie inderdaad in geen ander werk van Rubens voorkomt, van de jaren
1619-1620 d.i.t.z. van ongeveer denzelfden tijd als De Mirakelen van den H. Ignatius
(Kunsthistorisches Museum te Weenen).
A.J.J. DELEN.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
's Gravenhage
Alb. A Plasschaert, Pictura
Het werk van mijn naamgenoot is een zeer eigenaardig werk. Ge zoudt het op zijn
eenvoudigst expressionistisch kunnen noemen; het ontstaat in een stille, soms
langzame drift, en het ontstaat en wordt gegeven, vóórdat de geest alles wat rijst, tot
een strakker orde kon klaren. Het heeft dus de kenmerken van het opwellend gevoel,
en het heeft de vormen vol phantaisie, en als uit verre en ongewisse rijken tot ons
gekomen, die zulke perioden van het barnend en woelend gevoel kenmerken. Het
vertoont deze kenmerken zonder eenigen moedwil, en onechtheid; het is gemeend,
en het is ondervonden. Het heeft de eigenschappen der omademende schemering, en
bizarre gestallen, vreemd-zinnelijke oogen! Het heeft inderdaad soms iets
sterk-zinnelijks; is het dat, omdat het ethisch is, zooals dat heet; is het dat, omdat het
uit een religieuzen geest komt? Want het werk, hoewel picturaal ons voorgedragen
(en dat geeft ons het recht het picturaal te beoordeelen) wil, naar de woorden van
den maker, een bekentenis bovenal zijn van den Grootere, die hem, den schilder,
hanteert als een geschikt instrument. Het is religieus-aesthetisch; maar het is dààrom
niet mystiek. Het mystieke heeft in de vormen, die het geeft, nooit iets zoels, of zwoels,
of vleeschelijks in den zin als het werk van Plasschaert dat vertoont; het is klaarder,
meer bezonnen, soms nuchter; als om zijn groot betoog te verduidelijken en te brengen
tot den hoorder, of wie het ziet. Het nuchtere is nooit in dat werk van Plasschaert;
het wordende is er in en het nog niet tot kristallisatie gekomene; het betoog kan meer
voor den gewillige (en die zijn er) eer meesleepend dan overtuigend zijn. Het spreekt
van zelf, dat zulk werk een zeekre eentonigheid moet vertoonen, want het schakeert
zich te weinig aan het objectieve; het is subjectief, en het scheen en bleek mij immer,
dat de schemata van dat subjectieve minder talrijk zijn dan misschien sommige
meenen. De factuur is dikwijls als die van een gesloten, onregelmatig net, ontstaan
door vele korte, zwarte lijnen; de voordracht geeft aan het voorgaande zelden iets
van het oopne, dat het geordende werk heeft. Toch zijn er hier en daar een paar
werken te vinden, verwant aan het Oosten of aan een reeds gekende expressie, waar
het werk meer open werd, en tegen een bijna onaangeraakten achtergrond slaat.
Het werk is dus eigenaardig; zuivergemeend; afzonderlijk, maar onzeker; een
stemming meer dan een ordonnantie des levens.

Willem van den Berg, Esher Surrey

Onze Kunst. Jaargang 23

Dit werk ontroert eigentlijk nooit; dat is wat kil treft, wanneer wij het nauwkeurige
ervan nauwkeurig nagaan. Het ziet er uit als een fatsoenlijk man; zonder stem. Het
toont geen karakter, geen persoonlijkheid. Het toont den invloed van Willem van
Konynenburg's leer, maar deze leer is gansch uiterlijk hier geworden; het doet denken
aan Leys, en aan Bruegel Het is kundig, maar niet virtuoos; het is nooit een innerlijk!
Een mensch leeft zelden bij
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W.v.d. Berg; hij lijkt meer een oppervlak dan een diepte (en toch is het oppervlak
alleen belangrijk als begrenzing van die diepte!); in zijn werk, dat aan Leys + W.v.
Konynenburg doet denken, ontbreekt de eerbaarheid van Leys; in dat op Bruegel
onmiskenbaar geïnspireerd, verloor van den Berg de demonische realiteit. Is er dan
niets in van den Berg, dat die levenloosheid om hals zou kunnen helpen, en uit en
van den schilder kon stooten? De persoonlijkheid in Van den Berg was nooit zeer
openbaar; hij had daardoor iets, steeds, van een arrangeur. Maar ik herhaal, er is toch
iets in hem, dat hij nooit erkent (is het hem niet deftig genoeg, deze enkele signatuur
van het leven op hem?) en dat is de lust tot het komische. Die bestaat, maar die houdt
hij achter zijn deur. Als hij die uitliet, zou zijn werk een polsslag kunnen krijgen!

Paul Schultze, De Bron
Twee schilderijen waren er tusschen de tentoongestelde, die een zeker vertrouwen
konden geven omtrent Paul Schultze. De andere waren te onvolledig, maar toch ook
deze twee zijn niet volledig; zeker het eene niet. Deze werken zijn in dien zin
onvolledig, dat niet alle deelen van het schilderij tot gelijke hoogte zijn gevoerd. Het
zijn naakten, en niet omdat het naakten zijn (dat spreekt van zelf!), maar het lijkt me
toe, en het blijkt op deze tentoonstelling, dat Paul Schultze zijn' weg zal moeten
zoeken, en ook wel vinden kan, als hij het schril-ondervonden sensueel ondervonden
lichaam nauwkeurig naschrijft, en tot object maakt van zijn streven. Hij moet zulke
schilderijen dan maken, maar geheel-en-al maken, zooals het naakt geschilderd is
van het naakt met den hoed. Het vleesch, de borsten zijn daar volledig geschilderd,
en al kunt ge terecht zeggen, dat de schilderwijs hier een traditioneele is, zoo is de
persoonlijkheid van Schultze hier te ervaren, en is zij hier sterker dan in al de overige
voorstellingen. Alleen, hij heeft te gemaklijk zich ervan afgemaakt. Niet in de
schildering van het haast-witte vleesch, maar in wat het overige vleesch bedekt, in
de kleedij. Die kan niet zóó onvolledig, zóó los gelaten, geduld worden naast hel
andere. Vollediger is het tweede schilderij, eenzelfde model, een meisje, naakt en
gekleed, dus twee keer op hetzelfde schilderij. Ook daar is de borst, ik zou haast
zeggen, smetteloos geschilderd, maar wat daaronder is, is veel minder, wat de kracht
van 't vormen-modelé aangaat (zie b.v. de heupronding), terwijl in het geheele werk
de persoonlijke verfijning in het zinnelijke, of wilt het hier noemen, het bizarre niet
zoo groot is, als in het Naakt met den hoed.
Schultze kan voorloopig zeker geen beetren weg gaan in deze twee naakten
gevonden werd voor zijn schilderlust. Hij moet zulke werken echter volledig voltooien.
Hij is, ik zeide het reeds, geen schilder van de zoogeheeten deugdzame
vleeschelijkheid, maar van die vleeschelijkheid, die tot het schrille toe de
experimenten met het lichamelijke waardeert. Ik hoop, dat hij daarvan genoeg is
overtuigd, om - vooreerst - nooit, waarom ook, daarvan te wijken. De andere werken,
al is er hier en daar wat aardigs in, zijn veel minder, en lieten mij daarom ten opzichte
van de genoemde Naakten onverschillig. Ieder moet zóó wel mogelijk maken, wat
is naar zijn aard: dat is het werkelijke en het noodige.
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C. Tromp bij Kleykamp
Ik weet niet, of Tromp een leerling is van Bremmer, maar hij vertoont in allen gevalle
symptomen van wat ik dikwijls de Bremmeritis heb genoemd. Hij vertoont deze
kwaal (want het is voor mij een kwaal!) het duidelijkst in zijn stillevens; minder in
zijn stadsgezicht (19) waar de gevoeligheid ietwat meer is openbaar. Maar, wat is
deze Bremmeritis, die zeker en regelmatig optreedt bij hen, die door Bremmer worden
geleid of geïnstrueerd. Het is een ziekte der nauwkeurigheid, een overmatige lust tot
het détail, een hel geduld stellen boven alles, doen ot dat hét inspiratieve is voor den
beschouwer; het is de boomen tellen, één na één, en het is het complex, het bosch
vergeten; het is het détail niet voort laten vloeien uit het geheel, maar het geheel
verwaarloozen om stip na stip, vlek na vlek neer te zetten. Deze lust om alles in zijn
deelen uit malkaar

Onze Kunst. Jaargang 23

16
te rafelen lijkt op het eerste zicht niet ongeschikt voor een leerling; zij schijnt
toewijding te kweeken voor alles wat het voorwerp inhoudt en naar buiten laat komen.
Maar zij heeft, de uitslag bewees het telkenmale, den dood aan zich, en dat is wat
wij in het kunstwerk willen zien gemeden. Deze Bremmeritis verwart innigheid met
uitpluizerij; zij is een lof voor het geduld, uit op een verkeerde functie.

Karel de Nerée tot Babberich De Bron
De cerebrale zinnelijkheid - dat is Karel de Nerée, en die zinnelijkheid, in de vormen
en voordracht bovenal, beïnvloed door Beardsley, met, verder, elementen van Toorop,
en wat niet vreemd is bij iemand door Beardsley beïnvloed, met souvenirs aan de
Italiaansche Renaissance. Maar toch is de Nerée geen armelijke imitator, en ver
overtreft het gehalte dezer zinnelijkheid dat b.v. van Paul Schutze. Karel de Nerée
is Beardsley, maar decoratiever; meer om het vlak bedacht, en hij is een Beardsley
met feller spanning in de lijn, met een lijn vol strakker trilling. Ik kan niet aarzelen
hier neer te schrijven, dat Karel de Nerée's lijn in dat opzicht geen weerpartijder vond
noch vindt in Holland, en dat deze hersenzinnelijkheid een zeldzaamheid zeker was,
toen deze diplomatieke ambtenaar (dat was zijn vak) haar zonder aarzeling, ik wil
niet zeggen, feilloos neerschreef, op de keerzij van menig ambtelijk papier, dat door
het papier zelt, geschikt was voor dit fel-decoratieve spel, En wat het vrouwen- en
mannentype aangaat, dat deze dandy koos voor zijn voorstellingen, hij was daar, in
Holland, een voorganger, en als bizar inzicht of benadering van bizarre typen vond
hij tot nu toe eigentlijk geen overeenkomstig na-komer....
Deze tentoonstelling geeft van den meest eigen de Nerée niet genoeg, en niet
genoeg, dat volledig is Het rijkste werk, dat ge hier aantreft, het meest volledige in
allen gevalle is, naast de borduursels (door Karel's Moeder gemaakt) een teekening
als van de figuur met den bisschopsmijter, en de Zwarte Zwanen. Bij de figuur,
gedekt door den bisschopsmijter, is een rijke bleekheid in overeenkomst met den
gegevene; de twee zwarte zwanen met de twee vrouwefiguren zijn een pastelteekening
op doek, die niet alleen rijk en toch ijl van kleur is, maar waar ge in de gezichten der
vrouwen de eigentlijke doellooze hersen-zinnelijkheid vindt, die in den tijd voor den
oorlog als uiterste spanning van het wezen gold, bij meer dan een intellectueel. Naast
deze werken vindt ge nog een paar andere, met de ‘magnetische’ oogen, die de Nerée
kon teekenen en waar tusschen de strakgetrokken lijn der oogleên een kijken strak
is en toch verzwijmt, als keek over een eerste kijken een tweede heen.
De borduursels, die Karel's Moeder maakte, als ‘les Sept Princesses’, en vooral
de andere, zijn van een begrip, dat, zeer zeldzaam, hier te verwachten was; de Moeder
eerde den zoon door een naspeuren naar wat deze zich kon wenschen in zulke
vertolking, en door een technische voltooiing, waaruit een wankellooze genegenheid
bleek evenzeer als een juist verstaan.

Christiaan de Moor, in ‘Den Cirkel’
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Na Permeke's in Holland, door onkunde, niet wel-begrepen Noordzee-impressies,
een kleine serie werken van een betreklijk jongen schilder CHRISTIAAN DE MOOR;
landschap, portret, figuur, en groepen. In het landschap zijn de werken van dezen de
Moor het meest eenvoudig en het meest gesloten. Dit is hier te zien zoowel in zijn
schilderij met veel bruinen uit 1923 als in de teekening, uit 1925, met het opgetaste
koren. Er is daar, wat eenvoud en beweeglijkheid, en ik mocht er bijvoegen, een
bepaalde vertrouwelijkheid (ik meen niet getrouwheid) in het gegeven uitgedrukt In
de portretten van een jongen man etc, vindt ge weinig terug, van wat ik hierboven
wou prijzen. De portretten missen psychologische belangrijkheid, noch drukt hun
kleur door zichzelf de psychische belangrijkheid van den maker uit. Nog zwakker
is de figuur, vooral zijn dat de groepen. Er is hier een voorstelling, die als
‘wandversiering’ kon gelden, bij een haven, met een boot, drie mannen. De drie
groote koppen van deze lieden zijn in de schilderij geplaatst als hoofdmoment, maar
zij kunnen dat moment niet
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uitdrukken, en waar zijn de lichamen eigentlijk, die onder deze koppen als stut hooren
te staan? De koppen benglen in het leege... en alle mathematische toeleg in het werk
helpt niets. Ik had, waarom toch, meer verwachting.

De glazeniers van de Bijenkorf
Het zelfde eigenaardig gebrek aan organisatie, dat der beeldhouwkunst aan de
Bijenkorf eigen is, is eigen aan de versiering met glas-in-lood, het werk dus der
glazeniers. Iedere verdieping heeft tegenover het roode hout, dat het glas spiegelend
omgeeft, een raam van een glazenier, van Linse, van Van der Stok, van Hofmann,
van Visser etc, terwijl Joep Nicolas (om welke dwaze reden toch?) een klein,
weggestoken raampje kreeg, dat veel te klein is voor zijn talent! Dit zijn van de
subtiele fouten, die de architekt Kramer, ik zou zeggen, uit behaagzucht op zich
geladen heeft, en die zich voor den deskundigen toeschouwer dadelijk openbaren.
Ik zal hier geen kritiek geven op de ramen der kers-versche glazeniers (als glazenier
ten minste!) die de meesten dezer glazeniers zijn. Ik moet alleen zeggen, dat het
groote raam van Joep Nicolas, dat niet opgenomen is door den architekt, veel beter,
veel minder plechtig, desnoods ironischer, de vergankelijke drukke besogne van
zoo'n warenhuis uitdrukt dan de andere. Maar ik vermoed, dat de in 't geheim over
deze ramen geraadpleegden (die zijn er immers) niet voorzien waren van ironie (is
dit geen waren huisterm?). Ten slotte nog: de eenige van de glazeniers der groote
ramen, die gedacht heeft aan de roode spiegelende omgeving, was Hofmann.
PLASSCHAERT.

Amsterdam
Piet Wiegman Hollandsghe Kunstenaarskring
Langzamerhand beginnen de vaste waarden der nieuwere (niet der nieuwste)
schilderkunst zich te openbaren. Zooals ik elders schreef: we zijn den tijd der
onverwachte schokken, zeker voor één generatie van schilders, voorbij, en we
beginnen aan dien tijd, dat de schilders van een bepaalden groep (school schrijf ik
liever niet) hun wezen voor ons in hoofdlijnen hebben geopenbaard, om verfraaiingen,
schakeeringen (nieuwe) of grooter diepte van dat wezen bij intenser samenvatting
laten zien. Onze tijd is dus voor die generatie, waarover ik het heb, niet meer de
heroïsche tijd van den wijnoogst, waar de druif in de kuipen openbarst onder het
gestamp der voeten, maar meer die, waar de gebottelde wijn tot rijker rente en kracht
in de flesschen rijpt. We zien dat gebeuren, en we zien, wat altijd gebeurt in zulken
tijd, de begaafden zich scheiden van de zwakken, die met hen meegingen, zooals ze
in een andere periode met de dan sterken zouden zijn opgetrokken; we ervaren in
het kort naar een oud woord: 't koren en het kaf. De twee Wiegman's, Matthieu en
Piet, die ik toevallig na malkaar heb te behandelen, behooren tot de sterke schilders

Onze Kunst. Jaargang 23

van de tegenwoordigen, en zijn, 't zekerst in Matthieu, van een ander wezen dan b.v.
Sluyters en Kelder (deze laatste is jonger dan de Wiegman's). Piet Wiegman woont
tegenwoordig in 't oude stadje Thorn in Limburg (Nicolas' groot enthousiasme voor
Piet Wiegman zal gedeeltelijk, dat spreekt van zelf, berusten op Wiegman's vertolking
van den geboortegrond). Hij heeft zich daar met een felle resoluutheid, hem eigen,
teruggetrokken, en schildert wat hij in dat stadje vindt: oude huizen, boomgaarden
in de lente bij de boerderijen, de kerk, interieur, uitzicht uit zulk interieur op een
ouden stadstuin, de kerk in de sneeuw, een oude poort, en een beest daar gezien, een
stier naast figuur in zijn interieur. In deze beide Wiegman's (er is nog een derde, een
illustrator) was de invloed van Cézanne duidelijk, vooral bij Matthieu. Bij Piet is
deze op een andere wijze verwerkt dan bij Matthieu; een verschillend karakter
openbaart zich op deze wijs... Piet is ongetwijfeld een vast schilder, die meer dan
het enkel uiterlijk van het stadje Thorn, een spheer geeft, die zijn gedachten over
zulk stadje vertolkt. En wanneer wij wouden vragen hoe hij Thorn ziet, dan zoudt
ge dat zóó kunnen definieeren: met sterke innigheid, zonder eenige
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sentimentaliteit, met een innigheid, die tevens het contrast diep ervaart van een
uitberstende lente, gevoeld als tegenstelling tegen het verleden, gevoeld in de huizen,
in de tuinen, in de tuinmuren, gewit, die het dorpsche leven omsluiten. Het beste
voorbeeld daarvan was ongetwijfeld het zicht op zoo'n huis, met dien tuin als
hoofddeel en hoofddoel van het schilderij, terwijl als een symbool een
stemmingskenteeken, twee doode of dorrende zonnebloemen stonden in een vaas.
Dit schilderij was stil, doorwerkt, rijk; eenvoudig en eigen. Het contrast tusschen de
jonge natuur, de lente, die de vruchtboomen feestelijk maakt tegenover de plechtigheid
van een oud gebouw, was in meer dan één schilderij ter tentoonstelling te vinden;
en was zwierig toch vast gegeven. Natuurlijk heeft in zoo'n stadje, dat, van zelve als
een dorp, aan zijn stadsrand (het lijkt daar op een dorp) in het landelijke verloopt,
en dat wel stallen heeft midden in het stadje zooals dat Veere ook heeft (of had), het
dier ook een beteekenis, die zijn beteekenis in het landelijke nadert. De schildering
van een stier, monumentaal begrepen, was daarvan een bewijs uit den laatsten tijd.
Deze monumentaliteit was niet zonder fijner accent hier en daar, en bewees dat bij
dezen Wiegman de vastheid geen was zonder het hart, dal aan zulke vastheid klop
en roering geeft.

Matthieu Wiegman Suasso museum
MATTHIEU WIEGMAN is de jongste der trits (hij is geboren in '86; Piet in '85; Jan in
'84), en hij liet in een paar zalen (3), waar anders een keuze uit de verzameling
Boendermaker inderdaad prijkt, zijn oogst zien, of een oogst, grootendeels van verblijf
in Frankrijk. Niet uitsluitend, maar toch grootendeels. Het grootste deel der
schilderijen stelde bergachtig landschap voor, maar werd begeleid door zee-gezichten,
en figuur, met teekeningen van dezelfde gegevens. Het was geen tolaal overzicht,
daarvoor ontbraken er werken als de Job, en sommige der vroegere aquarellen, maar
het was toch bijna dat, zoo ge tenminste het werk gevolgd hebt. En ten eerste was er
een bepaalde invloed te ervaren van Cézanne, iets van de Spanjaarden, terwijl die
van Vincent van Gogh (die ook bestond, maar kleiner was) hier niet door werken
werd uitgeduid. Dat is echter maar een voorloopige bepaling van het wezen van
dezen schilder; ieder groeit groot met een respect, (uitgedrukt door een invloed) voor
het werk van voorgangers
Het werk van Matthieu Wiegman liet in zijn ontwikkeling een bepaalden gang
zien. Het werd van gevoelig, en van een uitdrukking van die gevoeligheid in een
meer zwevenden vorm als in het landschap met de geitjes (verzamel. Boendermaker)
vaster, meer naar de massa heen georienteerd; het werd eenvoudiger en natuurlijker;
het tragische minder openbaar-verwant aan het romaansche als in de Adam en Eva
verjaagd uil het Paradijs (1918); het werd meer plastisch-formeerend, de derde der
drie afmetingen werd meer gerealiseerd; het werd klaarder en simpeler; de innerlijke
toon werd iets vreugdevoller, alsof een vrede gewonnen was. Toch werd het typische
van Matthieu bewaard (behalve in het stilleven met het witte vaasje uit '26, waarvoor
de schilder zelf een door mij niet-gedeelden voorkeur heeft!)
Het landschap en het zee-gezicht was het grootste aantal. Het was uit verschillende
plaatsen van Frankrijk en Italië; hieruit blijkt, dat Matthieu een der velen van de
tegenwoordigen is, die, zeldzaamheid b.v. in de Haagsche school en in die der
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Allebéërs, buiten ons land makkelijker vinden, wat zij zoeken. Anders is zulke uittocht
niet te verklaren. Zij is bij Matthieu gewis, eenvoudig, en natuurlijk, want duidelijker
is de massa te ervaren aan 't gesteente van den berg met de huizen, als cubussen (of
iets dergelijks) het zuiden gemeenzaam, en met het duidelijk houdend licht dan hier
in Holland, waar het eigen licht, den vorm eer opneemt in dat licht, en waar de vorm
der huizen niet zoo ‘simpel-cubiek’ is. Maar in dat zuidelijke land verloor Matthieu
zooals ik zei, zoo goed als nooit zijn sterk bepaalde persoonlijkheid, noch zijn
landsaard; er is geen twijfel aan, wanneer ge het werk ziet; alleen, zoudt ge moeten
zeggen, dat het werk getypeerd is, uit dezen tijd, als door
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PIET WIEGMAN: Twee kinderen (1920).

MATTHIEU WIEGMAN: Landschap uit Frankrijk.
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MATTHIEU WIEGMAN: Uitdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs (teekening, 1918).

MATTHIEU WIEGMAN: Stilleven met klompen.
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een serie bruinen, werkelijke bruinen, die toch een klaarte van binnen-uit uitstralen.
Dit is wel wat het laatste landschap kenmerkt, vastheid en klaarte; het is minder
lyrisch dan het vroegere; meer bedwongen. Dat had hij in stillevens vroeger reeds,
maar toch is ook in de laatste stillevens de wijziging te erkennen, dat de ronding der
dingen in de ruimte, een vastheid dus in een bewogenheid, den schilder meer trekt
dan vroeger. Hetzelfde ziet ge in de figuur. Het was te betreuren, dat een zeer goed
werk als zijn Job (die op de tentoonstelling te Parijs is) niet hier was ter vergelijking.
Ge zoudt dan ook daartegenover de verandering kunnen hebben constateeren. Dit is
geen verwerpen van het vroegere werk (Job is een der schilderijen, die ik met vreugd
steeds herzie); het is alleen een bepaling van een wijziging. Matthieu Wiegman is in
tegenstelling met Piet Wiegman, die zich daarvan wellicht moedwillig onthoudt, een
schilder van een katholiek onderwerp. Hij heeft zulk onderwerp gegeven als schilderij,
als muurschildering (in Frankrijk), als schets naar zulke muurschildering, terwijl een
hem, waarschijnlijk binnenkort te geven opdracht, hem verder in deze richting
(waarvoor hij een talent heeft) zijn mogelijkheên in dit opzicht nog verder zullen
ontwikkelen. Om te praeciseeren moet ik hieraan toevoegen, dat wat hij tot nu toe
als religieus onderwerp maakte mij het minst volledig lijkt, het minst totaal en naar
d'innerlijkheid, overwonnen. Het schijnt in 't algemeen moeielijk, de daden van den
Christus, sterk in het tegenwoordige te ervaren. Dan eerst hebben zij echter hun
alverwinnende spontaneïteit, en zijn zij wekkend voorbeeld, meer dan nog zoo teedere
herinnering, en meer van een groot erbarmen om een lang geleden lijden. En toch,
het lijden moet in zulk geval van zulke schildering elke dag als vernieuwd beleefd
worden, zooals ik schreef, dan is de schilder op den alleen mogelljken weg. De
schetsen, die ik zag van de komende muurschildering, hadden in de kleur meer
blijdschap dan vroeger - misschien is dat het bewijs, dat het voor te stellen tot meer
dramatische intensiteit kwam. De portretten hier van het meisje (het groene), van de
twee zieke kinderen en van Tia waren voor mij echter van reëeler geaardheid dan
b.v. de Verloofden (een schilderij, dat ik altijd minder schatte dan anderen dat doen):
ze waren argeloozer, in den goeden zin gewoner, en zij gaven aan deze tentoonstelling
een innerlijkheid meer.
PLASSCHAERT.

Musea
Madrid
HET Prado-Museum is in bezit gekomen van een werk van Antoon van Dijck, aan
het Museum nagelaten door gravin de Niebla. Het is een portret van Thomas Howard,
graaf van Arundel, en zijn zoon. De vraag is of dit schilderij dan wel dit te Londen,
als het origineel te beschouwen is. Achttiendeeuwsche documenten geven echter
inlichtingen over de afkomst van het Spaansche exemplaar.
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Weenen
De Akademie van Beeldende Kunsten heeft uit het bezit van vorst Liechtenstein
verworven een levensgroot Portret van een Koopman, vroeger onder den naam van
Cornelis van Cleef gecatalogeerd, maar vermoedelijk van de hand van Joos van Cleef.
Dezelfde verzameling werd verrijkt met een vroeg werk van Jacob van Ruysdael
(monogram J.v.R.), een minutieus geschilderd, kleurig rijk Woudlandschap. Een
derde aanwinst was een groot, breed en krachtig geborsteld stilleven uit de laatste
periode van Jan Fyt.
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Boeken & tijdschriften
J.H. Plantenga l'Architecture du Brabant au XVIIe Siècle (1598-1713)
Den Haag, M. Nijhoff, 1915 In 4o, LIV-352 Bl. 36 Pl. en 261 Afb. in den
tekst Fr. 150
Het godsdienstig heropleven der xviie eeuw ging in Zuid-Nederland gepaard met den
bloei der kunsten. Zoowel als de schilderkunst sloeg alsdan de bouwkunst, de
kerkbouw voornamelijk, nieuwe wegen in. Ook hier kwam de barokstijl in voege
die voor gansch het Christendom een wereldstijl werd. Dr Plantenga, bouwkundig
ingenieur der Technische school te Delft, meent dal deze kunstbeweging beter
verdient, dan de beperkte aandacht die zij tot nog toe genoot. Het onlangs verschijnen
van een boek,(1) verwant met het zijne, bewijst dat zijne overtuiging ook door anderen
wordt gedeeld.
Het onderzoek blijft beperkt bij de godsdienstige bouwkunst van Brabant, alhoewel
dit gewest, en zijne kunst vooral, sedert de hertogen van Burgondië met het overige
van Zuid-Nederland steeds innig verbonden bleef. Doch Brussel en Antwerpen maken
het belang van Brabant overwegend. Vóoral dáar werken bouwmeesters met den
nieuwen geest bezield, zooals Coberger en Francart. Weliswaar hebben de groote
architekten der Jezuïetenorde ook kerken opgericht, en niet hun minst merkwaardige,
builen de grenzen van Brabant, wanneer daarentegen de Norbertijnen der XVIIe eeuw
zich ongeveer vergenoegen, met het herbouwen van hun Brabantsche abdijkerken.
Overigens aarzelt de schrijver niet, als het noodig blijkt, de grenzen van Brabant te
overschrijden, om te Namen, te Gent, de gebouwen van broeder Huyssens en te
Ninove de abdijkerk der Norbertijnen te bestudeeren, ofschoon deze bijna heel en
gansch buiten zijn tijdperk valt.
Binnen dit laatste onderscheidt hij drie perioden. Tot ongeveer 1650 duurt de eerste
bloeitijd van de barok en ontstaan de beste gewrochten. Dan komt een tijd van rijpheid,
waarin het hoogtepunt der volmaaktheid reeds is overschnreden (1650-1700). Daarna,
van de XVIIIe eeuw af, begint de overgang naar het classicisme. Voor ieder dier drie
perioden vangt schrijver aan met de gekende bouwmeesters en hunne werken, om
vervolgens tweederangs kerken en anonieme gebouwen te beschrijven.
Methodisch onderzoek beantwoordt aan deze heldere indeeling. Buiten
monumenten en oude teekeningen, door talrijke en kunstige platen weergegeven,
zijn ook geschreven bronnen geraadpleegd, die in geschiedkundige werken en
archieven verspreidt liggen. Daaronder worden verschillende als aanhangsel van het
werk overgedrukt. Dr Plantenga heeft ook de kunstenaars gevolgd op hunne reizen
(1) P. PARENT, L'architecture des Pays-Bas méridionaux aux XVIe, XVIIe et XVIIe siècle.
Parijs-Brussel, G. Van Oest, 1926.
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naar Italië en heeft opgemerkt welke, toen pas voltrokken, of in aanbouw zijnde
monumenten hunne bewondering hebben opgewekt. Bijzondere melding verdient
de Gesù, waarvan de voorgevel van 1573 dagteekent, en dien de schrijver, niet zonder
overdreven begeestering de ‘volmaakte weerspiegeling’ noemt ‘van de gedachten
van Trente’. Verder de S. Pieterskerk van Rome, wier koepel pas
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was voltooid (1590) toen Coberger naar Rome afreisde. Verder nog St. Jan der
Florentijnen, ont worpen door Dosio, welke aan den bouwmeester van Scherpenheu
vel niet on bekend zal gebleven zijn.
Coberger, Francart (beiden eerst schilders) en Huyssens, zijn drie tijdgenooten,
die de Vlaamsche bouwkunst in nieuwe banen brachten. De eerste, een veelzijdig
vernuft, vat met overtuiging de nieuwe vraagstukken aan, maar vindt niet altijd de
bevredigende oplossingen. Zijn Carmelietenkerk te Brussel (1607-1611) was de
vroegste kerk in barokstijl, de kerk van Scherpenheuvel (1609-1621) is de eerste met
centraalplan en koepel. Francart, gevoeliger kunstenaar dan Coberger, was de
bijzonderste bouwmeester der verdwenen Jezuïetenkerk te Brussel (1606-1621), een
zuilenbasiliek zonderd warsbeuk, waarvan het grondplan in verscheidene andere
Jezuïetenkerken werd overgenomen. Het sprekend verticalisme zijner topgevels
(Jezuïeten- en Augustijnen kerken te Brussel, Begijnhofkerk te Meenelen) en het
sterke relief zijner geledingen, geven aan zijn barokstijl een eigen Vlaamsch karakter.
Broeder Huyssens overtreft zijne beide mededingers door fijnen kunstsmaak en
zekerheid van proportiegevoel Hij overkluist gewoonlijk met ribben-gewelven, van
groote ringsleutels voorzien. Somtijds verkiest hij nieuwe technische middelen:
tongewelven met steekkappen te Namen, en volgens schrijver, koepel op
hanggewelven in S. Pieters te Gent. De zwierige toren van S. Carolus te Antwerpen,
het intérieur der Jezuïetenkerk te Namen met zijn rijk marmer, zijn gebeeldhouwde
gewelven en prachtig mobilier, het koor der S. Pieters te Gent met treffend effekt
van geslotenheid,(1) eenig in het land, zijn kunstwerken die een meester verraden.
Na P. Braun en F. Donnet wettigt Dr Plantenga nogmaals de aanspraak van
Huyssens op de S. Carolus kerk te Antwerpen. De rector P. Aguilon was hier, ondanks
zijne verdiensten, alleen een verstandig dilettante, die als bouwmeester enkel eenige
teekeningen heeft nagelaten. De invloed van Rubens, óók op den barokstijl in het
algemeen, had enkel uitwerksel op het delail: gebruik van bossingen en van
veelkleurige marmers enz.; hij bleef zonder gevolg op de hoofdbestanddeelen: opstand
en grondplan(1).
De Carmelietenbroeder Macarius van Jerusalem is een bouwmeester van denzelfden
tijd. Zijn familienaam Borlere werd onlangs door P. Saintenoy bekend gemaakt.
Brabant telt in de tweede helft der xviie eeuw twee befaamde bouwmeesters: Lucas
Favd'herbe en Pater Hesius. De eerste komt zeer gehavend uit het onderzoek van Dr
Plantenga, dal het oordeel van wijlen Kan. Van Caster bevestigt. Hij was zeer
onaangenaam in zijn omgang, en zijne al te gewaagde ondernemingen getuigen van
(1) In de St Pieterskerk achten wij het centraal gedeelte van grooter kunstwaarde dan het koor.
Doch was Huyssens er de bouwmeester van? De hanggewelven zijn versierd met xviiid
eeuwsche sculptuur. De koepel zal het werk zijn van Hendrik Matheys, zoowel als de
westgevel, waarop het jaartal 1719 te lezen staat. De geweltsleutels en de aanzet der
kruisribben zijn niet dezelfde als in het koor en bewijzen, altans voor de verdieping, een
eigene bouw-periode.
(1) Deze zienswijze (bl. 200. 273, enz.) strookt te goed met de historische gegevens om betwist
te worden. Doch dient ook rekening gehouden met menigvuldige niet te bepalen waaiden.
Rubens, vriend van P. Aguilon en schilder van de prachtige versiering der s. Caroluskerk (in
1718 door brand vernield) was de teekenaar van de ‘paleizen van Genua’ en de bouwmeester
van zijn tijd, en kon de bouwkunst, die Rubeniaansche barok wordt betiteld, wel anders dan
door bouwwerken beïnvloeden.
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groot tekort aan ondervinding. Zijn meesterwerk, de kerk van O.L.V. van Hanswijck
(1663-1676) te Mechelen, vleit weliswaar het oog bij den eersten aanblik, maar zij
weerstaat geen verder onderzoek. Zelfs het beeldwerk onder haar koepel verdient,
naar het oordeel van den schrijver, dat wij gaarne bijtreden, zijn groote faam niet.
De schrijver schijnt ook weinig geestdriftig gestemd voor Hesius en zijn hoofdwerk,
de S. Michiels-kerk te Leuven, eerste Belgische Jezuïetenkerk, als koepelkerk
ontworpen. Zij wijkt inderdaad veel af van de teekeningen van haar
hoofdbouwmeester. Maar is dit voldoende om deze met een zoo groot voorbehoud
te beoordeelen? Ook de voorgevel der kerk wordt
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al te streng beoordeeld, alhoewel niet te ontkennen valt dat de versiering van zijn
fronton overladen en theatraal heeten mag. Zeer gunstig luidt integendeel het oordeel
over de decoratieve sculptuur. Doch de namen harer beeldhouwers, broeder Van
Steen, en waarschijnlijk broeder Beegrandt, worden niet vernoemd.
De schoone Begijnhofkerk van Brussel (1657-1676) geldt als een der beste
gebouwen van den tijd, waarvan de bouwmeesters niet gekend zijn. Laat ons
aanstippen dat eene serie borstbeelden de nissen van haar beuk moest versieren. De
toren, veel minderwaardiger dan deze der Jezuïetenkerken van Brussel (enkel
ontworpen) en van Antwerpen, schijnt ons voor zekere bijzonderheden met den
Brusselschen stadhuistoren in verband.
O.L.V.-ter-Goede-Hulp(1664-1694) te Brussel is een der kerken waarvan de platte
grond zooals deze van de abdijkerk te Averbode, O.L.V. van Hanswijck, O.L.V. van
S. Pieters te Gent het basilicale en het radiale grondplan vereenigt. Volgens eene
onlangs door E.H. Van Tichelen gevonden inlichting diende O.L.V. van Troost te
Vilvoorden hier als model.
Een afzonderlijk hoofdstuk van het boek wordt aan de Norbertijner abdijkerken
gewijd: talrijke verspreide aanteekeningen zijn erin verzameld en de gebouwen
worden met juistheid beoordeeld. Het schijnt ons niet bewezen dat het grondplan
van Grimsbergen, van Ninove afhangt. Veeleer zou het tegenovergestelde aan te
nemen zijn, want met de kerk van Ninove, sedert 1628 ontworpen, werd toch vóor
1713 niet ernstig aangevangen.
Anderzijds is het niet te verwonderen dat de kloostergebouwen der xviiie eeuw te
Park niet in ontwikkelde barok zijn opgetrokken. Immers blijft de huiselijke
architektuur, vóor het classicisme, meest in traditioneele banen. De gothische arkaden
van het wagenhuis zijn trouwens van een verdwenen gebouw der xvie eeuw.
Van de tweede helft der xviie eeuw dagteekent de O.L.V. kapel der S. Goedelekerk.
Zij werd weliswaar in 1673 ingewijd, doch een opschrift vermeldt dat met haar bouw
in 1665 werdt aangevangen. Dit jaartal lost, ten voordeele van Leon Van Heil de
oudere, den twijfel over haar bouwweester op.
In het begin der xviiie eeuw onstaan de eerste verschijnselen van het classicisme,
doch barokke vormen blijven tezelfdertijd in voege: bij de Minderbroeders te Leuven,
bij de Miniemen en in O.L.V. Finisterrae te Brussel. De toppen der gevels zullen
deze vormen het langst bewaren.
Laat ons ten slotte enkele vaktermen aanstippen door Dr Plantenga in oneigen zin
gebruikt: voûte d'arêtes (kruisgewelf) duidt bij hem het gothisch ribbengewelf aan;
door collegiaalkerk verstaat hij ook de kerken der Jezuietencolleges; édit de tolérance
schijnt bij hem maatregelen voor het afschaffen der kloosters aan te duiden. De culte
de dulie (dit is, bij de godgeleerden, de heiligenvereering) kon nooit, zegt hij, op den
bodem der Spaansche Nederlanden vasten grond vatten (p. 73). Doch deze
onbeduidende onnauwkeurigheden verminderen de verdiensten van den schrijver
niet. Hij heeft eene waardevolle studie gewijd aan een belangrijke groep Brabantsche
kerken. Vóor hem hadden Kan. Lemaire en Dr Leurs de romaansche kerken van
Brabant beschreven. Steeds blijft eene nog belangrijker studie te schijven over de
gothische kerken van Brabant.
R. MAEHE.
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Old master drawings vol. I. Nr 1. Juni 1926.
Het eerste nr van dit prachtig verzorgde tijdschrift is de bevestiging van de beloften
welke de uitgevers in den door ons meegedeelden prospectus hadden afgelegd. Van
nu af is het zeker dat het een schat van kostbaar studiemateriaal zal publiceeren.
Behalve nota's over teekeningen van vreemde meesters, vinden we hier, bij
onberispelijke reproducties, een reeks korte artikels over Nederlandsche en Vlaamsche
teekeningen. Onze medewerker A.E. Popham bespreekt een Rust op de Vlucht naar
Egypte, in het Musée Bonnat te Bayonne. Het werk staat het dichtst bij Gerard David,
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meent hij, en wel tot zijn vroege Hollandsche periode, onder den invloed van Geertjen
tot Sint Jans
Verder komen twee fraaie teekeningen van Antoon van Dijck aan de beurt, de
eerste met een nota van Campbell Dodgson, is een portret van den Antwerpschen
landschapschilder Jan Wildens, gegraveerd door Paul Pontius (Wibiral 70), en sinds
1925 geschonken aan het British Museum; de tweede is een studie voor het schilderij
De koperen Slang in het Prado te Madrid, dal gedurende langen tijd aan Rubens werd
toegeschreven. A.G.B. Russell beschreef dit merkwaardig blad dal deelmaakt van
de verzameling van den hertog van Devonshire te Chatsworth.
Een belangrijke teekening toegeschreven aan Rembrandt, in de verzameling Lewis
Huth Walters, en voorstellende een schilder in zijn atelier, wordt uitvoerig bestudeerd
door A.M. Hind, die er een fraai werk uit 's meesters vroege periode meent in te
herkennen, door de verwantschap met een klein schilderij in bezit van den heer
Langton Douglas en beschreven door Dr Hofstede de Groot in ‘The Burlington
Magazine’ van November Il.
J.J. de Gelder maakt ons bekend met een vlotte naaktsludie van Jacob Adriaensz.
Backer in het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden, en H. Schneider met
een Predikenden Johannes den Dooper van Jan Lievens in het Prentenkabinet te
Dresden.
Wij wenschen het nieuwe tijdschrift een lang leven toe en zien met groote
belangstelling de verdere afleveringen tegemoet.
A.D.

Elsevier's Geïllustreerd maandschrift
van Juli bevat een fraai geïllustreerd opstel van W. Steenhoff over Isaac Israëls. C.A.B. van Herwerden studeert het bloemenstilleven in de oude en in de moderne
kunst. Frank van den Wyngaert zet zijn artikels voort over Vlaamsche Houtsnijkunst
en heeft het ditmaal over Henri van Straten, den ‘sensitivist’, van wie eenige mooie
houtsneden worden afgedrukt of gereproduceerd.
Het Nr. van April 11. bevat van Frank van den Wyngaert een tweede opstel over
Vlaamsche Houtsnijkunst, ditmaal over Joris Minne.

In La Renaissance de l'Art Français van Mei 11.
bespreekt Jacques Vernay de voornaamste stukken der verzameling Warneck die
sindsdien onder den hamer kwam, en die vooral rijk was aan Hollandsche en
Vlaamsche meesterwerken. Reproducties naar Dirk Bouts, Rubens, Frans Hals en
Rembrandt illustreeren den tekst.

Oudheidkundig jaarboek van April 11.
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publiceert van Prof. A.W. Byvanck nieuwe aanteekeningen over handschriften met
miniaturen. In twee manuscripten toebehoorend aan de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag, meent schrijver de hand of den invloed van Jean Fouquet te herkennen.

Sélection
van Maart Il. brengt van Luc en Paul Haesaerts bij eenige reproducties een enthousiast
en zeer lezenswaard opstel over moderne Hollandsche architectuur.

Oud-Holland
Nanne Ottema gaf hier onlangs een uiterst belangwekkend opstel over het
majolica-bedrijf in de Noordelijke Nederlanden, studie welke zich aansluit bij die
van Prof. Marcel Laurent in The Burlington-Magazine en elders gepubliceerd. Ottema
bewijst dat het oordeel van Dr. Pitt, dat de majolica-kunst direct uit Spanje en Italië
naar de Noordelijke Nederlanden werd overgebracht door den Haarlemschen schilder
Hendrik Cornelisz. Vroom, moet worden verworpen. Deze hypothese steunt op
hetgeen Karel van Mander in zijn Schildersboeck vertelt, maar is onhoudbaar vermits
Vrooni's verblijf te Sevilla, Florence, Venetië en andere Italiaansche plaatsen niet
vóor 1585 kan worden gedateerd, terwijl het tevens bewezen is dat het majolica-bedrijf
reeds vóor 1557 te Amsterdam, en te Haarlem en Middelburg zeker van 1560 tot
1570 beoefend werd. De werkhuizen van Delft, Rotter-
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dam, Utrecht, Harlingen en elders zijn waarschijnlijk van lateien datum.
Behalve de invloed der Antwerpsche school, der Andriessens nl., de opvolgers
van Guido di Lavino, moet worden aangemerkt dat die der Antwerpsche majolica's
van Jan Bogaert, vooral op Haarlem en Amsterdam, belangrijk was.
Te Amsterdam vinden we den majolica-bakker Carstiaen van den Abeele, die, na
zijn ambacht te hebben aangeleerd in het Antwerpsch atelier van Bogaert, werkzaam
was sinds 1560, en zich bepaald te Amsterdam vestigde nog vóor 1584.
Een andere invloed dan de Antwerpsche kan echter worden aangewezen, en wel
die welke rechtstreeks uitging van uit Spanje en Italië op de versiering der
Noord-Nederlandsche majolica. Deze ornamentale invloed is te danken aan Vroom
en andere Hollandsche italianizanten, en kwam behalve van uit Faenza, ook uit
Venetië, Florence, enz.
Ottema bestudeert de kenschetsende verschillen tusschen de majolica's van de
West-Europeesche centra. Hij trekt vooral de aandacht op de versiering welke de
oude majolica-bakkers noemden ‘beeldekens en historiekens’, ontleend aan de
gegraveerde modelboeken van Cornelis Floris en andere Antwerpsche ornemanisten
van het midden der xvie eeuw. Deze versieringen worden aangetroffen op
Antwerpsche majolica's of op die welke door Antwerpen rechtstreeks werden
beïnvloed.
Een ander verschil ligt in de kleur; te Antwerpen is het geel overwegend; Engelsche
majolica's zijn bleek, Hollandsche daarentegen sterk gekleurd en schitterend door
het ‘kwaarl’, d.i. het loodemail, waarmee het tinemail werd overtrokken.
Het laatste woord is in deze kwestie echter nog niet gezegd. En eerstdaags zal
Prof. M. Laurent in Onze Kunst zijn bevindingen samenvatten.
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De beroemde doopvont van St. Barthelemy te Luik
IK heb laatst met veel belangstelling in het Bulletin Moniunental(1) een artikel gelezen
van den heer Marcel Laurent die herinnert hoeveel valsche denkbeelden in den geest
van archeologen en geschiedschrijvers zijn opgekomen, betreffende de doopvont
van S. Barthelemy te Luik en haar ontwerper, en ik heb eens te meer kunnen
vaststellen dat, indien de verbeelding in dienst gesteld van de waarneming de
wetenschap schept, diezelfde verbeelding de groote hinderpaal is tot het vaststellen
der waarheid, wanneer ze behagen vindt in tegenstrijdigheden, in het spel der
veronderstellingen en in de overdrijvingen der eruditie.
Men heeft de vraag aan welk kunstenaar men de doopvont van S. Barthelemy te
danken heeft, en op welk tijdstip ze uitgevoerd is geworden, buitengewoon
ingewikkeld gemaakt omdat, in plaats van de elementen van het vraagstuk te
bespreken en de wezenlijke feiten vast te stellen, men zich beijverd heeft om
vooroordeelen te verdedigen, veronderstellingen te maken, en bij voorbaat de
mogelijke uitslagen der waarneming door denkbeeldige aanmerkingen te betwisten.
Om te ontdekken op welken datum en door wien de beroemde doopvont van de
e
XII eeuw uitgevoerd werd, hoeft men slechts de teksten te herlezen die ons over dit
werk spreken, en ze te ontleden. Al het overige is slechts praterij.
Geen enkel schrijver vóór de XIVe eeuw heelt er aan gedacht den kunstenaar aan
te duiden die de doopvont van S. Barthelemy geschapen heelt. Zijn naam is ons
bekend gemaakt door twee kronijkschrijvers die op hetzelfde tijdstip leefden, in de
vijfentwintig laatste jaren van de XIVe eeuw, en die op hetzelfde oogenblik schreven:
Jean d'Outremeuse, de beroemde schrijver van de Myreur des Histors, en Willem
van Vottem, monnik van St Jacob te Luik, en waarschijnlijk de schrijver van de
Chronique liégeoise van 1402. Beiden geven den kunstenaar een verschillenden
naam en afkomst. Jean d'Outremeuse noemt hem Lambert Patras en beweert dal hij
koperslager te

(1) T. LXXXIII (1924), p. 327-48.
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De Doop van Christus. Bronzen Doopvont door Renier de Huy (1107-1118). (Kerk van St. Bartheleniy,
te Luik).
St. Pieter en de centurion Cornelius. - St. Jan de Evangelist doopt Crato. Bronzen Doopvont door
Renier de Huy (1107-1118). (Kerk van St. Bartheleniy, te Luik).

Onze Kunst. Jaargang 23

29
Dinant was. Willem van Vottem noemt hem Henier en geeft hem de hoedanigheid
van goudsmid te Hoei.
De tegenstrijdigheid tusschen de twee schrijvers gaal nog verder. Volgens den
eersten zon de doopvont aan Lambert Patras besteld geweest zijn door Hellin,
wereldlijk abt van Notre-Dame-aux-Fonts te Luik, en uitgevoerd in 1113. Naar het
zeggen van den tweeden, zon ze besteld geweest zijn aan Renier, goudsmid te Hoei,
door den Luikschen bisschop Albéron II, die regeerde van 1135 tot 1144, en bijgevolg
zon ze uitgevoerd geworden zijn in de periode begrepen tusschen deze twee datums.
Welke van de twee kronijkschrij vers moet men gelooven? Wie heeft de beroemde
doopvont van S. Barthelemy gebeeldhouwd, en in welk jaar?
Tot in 1900, het jaar waarop ik de kroniek van Willem van Vottem uitgegeven
heb onder den titel van Chronique liégeoise de 1402, hebben alle archeologen en
geschiedschrijvers, behalve drie, de bewering van Jean d'Outremeuse, die het werk
aan den dinanteeschen koperslager Lamhert Patras toeschreef, voor waarheid aanzien.
Er was geen enkele naam dien ze tegenover dezen stellen konden, en daarenboven
waren ze geneigd Jean d'Outremeuse te gelooven daar zijn inlichtingen ten deele
bevestigd werden door de Chronique rimée van 1118, en waar uitdrukkelijk in gezegd
wordt dat de doopvont een bestelling was van Hellin, wereldlijk abt van
Notre-Dame-aux-Fonts.
Men weet wat Jean d'Outremeuse vertelt. Met enkele woorden beweert hij dat de
bisschop van Luik, Otbert, die dienst deed in het leger van keizer Hendrik V, in 1112
Milaan innam. Om hem te beloonen gaf de keizer hem 28 beeldhouwwerken in
metaal, herten, hinden, koeien, varkens en jachthonden voorstellende. Bisschop
Otbert schonk deze beeldhouwwerken aan Hellin, provoost van S. Lamhert te Luik
en wereldlijk abt van Notre-Dame-aux-Fonts, en deze gelastte een koperslager van
Dinant, Lamhert Patras, deze figuren te gebruiken aan de basis van de koperen
doopvont die de steenen kuip in Notre-Dame-aux-Fonts moest vervangen. Dit verhaal
- Godefroid Kurth heeft het bewezen - is een verzinsel. Milaan is niet belegerd
geworden in 1112 tijdens het leven van bisschop Olbert, maar wel in 1164. De
doopvont van S. Bartheleniy rust niet op herten, hinden, koeien, varkens en
jachthonden maar op ossen. De abt Hellin is nooit provoost geweest van de kathedraal
van S. Lamhert te Luik; de naam van Lambert Patras schijnt goed en wel uitgevonden
te zijn, en daarenboven heeft de traditie ons de herinnering be waard van een zeer
beroemd beeldhouwer uit Lorreinen, Guillaume Poitras, van Sainte-Marie, bij
Chaumont in Busigny, die een tijdgenoot was van Jean d'Outremeuse, en van wien
deze waarschijnlijk den naam onthouden heeft, om hem toe te schrijven aan den
onbekenden XIIde-eeuwschen beeldhouwer van de doopvont van S. Barthelemy.
Godefroid Kurth heeft Jean d'Outremeuse met verwijl en spot overladen, omdat
hij zich niet bekommerd had om de geschiedkundige waarheid. Maar,
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kunstenaar als hij was, schreef Jean d'Outremeuse niet om te leeren; hij schreef om
zijn lezers te behagen en te vermaken. Geschiedenis was voor hem, vóór alles, een
onderwerp van uitvinding, een bron van fantastische verhalen, door zijn verbeelding
geschapen tot vermaak van het publiek. Jean d'Outremeuse vertelde om het plezier
van vertellen, Hoe wonderbaarlijker een van zijn uitvindingen hem toescheen, hoe
meer hij haar waardig achtte om in zijn Myreur ingelascht te worden. Hoe meer
valschheden, vergissingen, onwaarschijnlijkheden en zelfs ongerijmdheden zijn
kronijk bevat, des te meer moeten wij zijn talent bewonderen en hulde brengen aan
zijn kunst. Maar onthouden we wel dat Lamhert Patras nooit geleefd heeft. Geboren
door de pen van Jean d'Outremeuse heeft hij den dood gevonden, na zeven eeuwen
van een ingebeeld bestaan, door de onverbiddelijke pen van Godefroid Kurth.
Men moet elders dan in de Myreur des Histors den werkelijken maker zoeken van
de doopvont van S. Barthelemy.
Wat zegt ons, desaangaande, Willem van Vottem, waarschijnlijk schrijver van de
Chronique liégeoise van 1408, die schreef op hetzelfde oogenblik dat Jean
d'Outremeuse zijn wonderbaarlijke geschiedenissen verhaalde?
Na het jaar 1137 heeft hij in zijn kronijk dezen zin geschreven, die vele dingen
bevat en dien ik hier in het Nederlandsch vertaal: Op bevel van Albéron, bisschop
van Luik, vervaardigde Renier, goudsmid te Hoei, te Luik een geelkoperen doopvont,
omringd door een bewonderenswaardige reeks figuren, rustende op twaalf ossen in
verschillende houdingen.
De juistheid dezer inlichting werd door geen enkel ander getuigenis bevestigd.
Geen enkele Luiksche kronijk, vóór deze van Willem van Vottem, benediktijner
monnik van St. Jakob te Luik, noemt den naam van Renier van Hoei, of schrijft hem
het vaderschap toe van de kunstrijke kuip. Willem van Vottem is de eenige die ons
dezen naam doet kennen. Maar, hij komt niet overeen met zijn voorgangers wanneer
hij beweert dal Renier van Hoei zijn werk uitvoert op last van den Luikschen bisschop
Albéron II (1135-1144) terwijl de Chronique rimée van 1118, in de XIIIe eeuw
overgeschreven door Gilles d'Orval, uitdrukkelijk zegt dat de doopvont besteld werd
door Hellin, wereldlijk abt van Notre-Dame-aux-Fonts, gestorven in 1118.
Daarenboven spreekt Willem van Vottem van twaalf ossen aan de basis der
doopvont; in werkelijkheid zijn er slechts tien. Zou de schrijver van de Chronique
liégeoise van 1402, de inlichting die hij ons geeft niet aan een verdachte bron geput
hebben? Kunnen we, voortgaande op zijn kronijk die hier tweemaal verkeerd blijkt,
Renier van Hoei beschouwen als een der prachtigste kunstenaars uit het Maasland
in de vroege Middeleeuwen, in hem den uitvoerder begroeten van de doopvont van
St. Barthelemy, aan het bestaan van een beeldhouwersschool te Hoei gelooven, heel
in het begin der XIIe eeuw, en al de besluitselen trekken welke uit deze enkele
raadselachtige regels, door den tijdgenoot van Jean d'Outremeuse geschreven,
voortvloeien?
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Ja, we kunnen bevestigen dat de kunstenaar van de doopvont van St. Barthelemy de
goudsmid van Hoei, Benier is, en dat zijn werk uitgevoerd werd door tusschenkomst
van den Luikschen bisschop Albéron.
Inderdaad, het is niet Willem van Vottem, schrijver uit de XIVe eeuw, die ons deze
inlichting verstrekt. Maar wel een heel oude kronijk, die nu verloren gegaan is, die
door Willem van Vottem gebruikt werd, en waarin een hand van dien tijd den naam
van den kunstenaar opgeteekend had, en het tijdstip waarop hij zijn meesterwerk
uitvoerde. Ik verklaar mij nader.
De Chronique liégeoise van 1402 bevat een oorspronkelijk gedeelte, te weten, het
verhaal van de gebeurtenissen die zich te Luik en omstreken voordeden van 1380
tot 1402, en bij hun verschijning opgeteekend worden door Willem van Vottem zelf.
Maar heel het gedeelte van zijn kronijk van vóor 1380 is een verzamelwerk. Het is
een opeenstapeling van uittreksels uit kronijken, volgens de beste chronologische
orde gerangschikt. De schrijver, - ik haast me het te zeggen -, heeft zijn werk op
wetenschappelijke wijze samengesteld, 't is te zeggen, hij heeft om het op te stellen,
de beste geschriften bijeengebracht. In zijn bibliotheek, in de abdij van St. Jacques
te Luik, had hij de beroemdste kronijken onder de hand, en om zijn eigen werk samen
te stellen, heeft hij er de aan teekeningen uitgekozen, die met de meest waarschijnlijke
juistheid en de grootste nauwkeurigheid, de gebeurtenissen uit het verleden
verhaalden. Willem van Vottem is een historiograaf. Zijn eenige zorg waarmede hij
gedurig was ingenomen, is de gebeurtenissen weer te geven, ze voor te stellen zonder
ze te bespreken of er over te oordeelen, de feiten te vermelden, altijd de feiten en
niets anders dan dat. Hij schrijft over de XIVe eeuw zooals Zandfliet over de XVe en
Fisen over de XVIIe eeuw schrijven zullen,'t is te zeggen op de eenige juiste, ware en
onpersoonlijke wijze die de huidige realistische, en angstvallig-nauwgezette
geschiedschrijvers terecht waardeeren. Welnu, ik heb de Chronique liégeoise van
1102 bladzijde voor bladzijde, woord voor woord, regel voor regel ontleed om te
welen aan welke bronnen Willem van Vottem geput had om ze op te stellen. Ik heb
alle kronijken die hij onder de hand had in de bibliotheek van St. Jacques te Luik
teruggevonden, en ik heb in deze kronijken de fragmenten kunnen aanduiden die hij
hernomen heeft, en de kleinste wijzigingen die hij aan den oorspronkelijken tekst
aangebracht had, kunnen aan het licht brengen.
Daarenboven heeft het opzoeken dezer ontleeningen mij in tegenwoordigheid
gesleld van een reeks aanteekeningen, verspreid in het begin der compilatie, die in
geen enkele der bewaarde middeleeuwsche kronijken teruggevonden worden,
aanteekeningen van geheimzinnige herkomst, en die Willem van Vottem in zijn werk
ingelascht heeft, na ze, God weet waar, ontdekt te hebben.
Ziehier deze, heel weinig talrijke aanteekeningen, in het Nederlandsch vertaald:
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Anno 714. Daarna sloot de gelukzalige Hubert, bisschop van Maestrichl,
in een koffertje, versierd met goud en edelgesteenten, de relikwieën van
St. Domitiaan (zijn voorganger) die begraven ligt in de kerk van Ste Maria
en St Domitiaan te Hoei.
Anno 880. Carloman, koning van Beieren, zoon van Lodewijk den Ouden,
koning van Germanië, stierf hetzelfde jaar, den 7en dag van April, twee
erfgenamen achterlatend, te weten. Arnoul, keizer, en zijn zusier, de moeder
van St Mengold, martelaar en graaf van Hoei.
Anno 910. Karel de Groote gewon Lodewijk den Vromen, keizer; deze
gewon Lodewijk van Germanië; deze Carloman, koning van Beieren; deze,
Arnoul, keizer, en zijn zuster, die het leven schonk aan St Mengold, graaf
van Hoei.
Na het jaar 1137. Op last van Albéron, bisschop van Luik, vervaardigde
Renier, goudsmid te Hoei, te Luik een doopvont van geelkoper, omringd
door een bewonderenswaardige reeks figuren, rustende op 12 ossen in
verschillende houdingen. Anno 1145. Ongeveer op het oogenblik waarop
Eugeen III paus werd, stichtte Hendrik bijgenaamd Hugo, graaf van
Dagsburg en van Moha, dicht bij Wanze (op drie kilometer afstand van
Hoei) het klooster der premonstratensen.
Anno 1163. Dit jaar stierf Hendrik bijgenaamd Hugo, graaf van Dagsburg
en van Moha (op vijf kilometer afstand van Hoei) als eenige erfgename
zijn dochter Lutgardis nalatend, die de tweede vrouw werd van Gotfried,
tweeden hertog van Leuven. Bij deze tweede vrouw had de gezegde
Gotfried 2 zoons, Albert, graaf van Dagsburg en van Moha en zijn broeder
Hugo, die begraven ligt in het koor der kerk van de kloosterzusters te
Wanze (op drie kilometer afstand van Hoei).
1207. In dit jaar liet Albert, graaf van Moha, dicht bij Hoei, met de toelating
van Hugo, bisschop van Luik, een kerk en een klooster bouwen tusschen
Wanze en Vinalmont, dicht bij Hoei, in de vallei van Larisse en hij droeg
deze gebouwen op aan de gelukzalige Maagd Maria.
1229. De priester, genaamd Leso, die te Gaster bij Maestricht een kapel
gebouwd had, opgedragen aan de H. Maria-Magdalena, maakte deze over,
door tusschenkomst van Albert van Leuven, bisschop van Luik, aan de
kerk van Neufmoustier, te Hoei.
Anno 1234. In dit jaar werd in de stad Hoei, op dezelfde plaats die ze nu
bewonen en die men alsdan Clairlieu noemde, het klooster der
Kruisbroeders, dat gedurende langen tijd vervallen was, herbouwd.
Dit zijn de negen passages die men nergens anders terugvindt en die Willem van
Vottem in zijn kronijk overgeschreven heeft. Vanwaar komen deze uittreksels? In
welk handschrift van zijn bibliotheek heeft Willem van Vottem ze gevonden? Bezitten
wij geen enkel middel om hun herkomst te ontdekken? Maar indien men het goed
wil opmerken, zegt ieder dezer passages zelf waaruit ze getrokken is. Allen geven
ze blijk van eenzelfden oorsprong. Allen hebben ze betrekking op gebeurtenissen en
personnages van Hoei, en het spreekt vanzelf dat het alle uittreksels zijn van een
plaatselijke kronijk, die heden verloren gegaan is, en opgesteld te Hoei zelf, of te
Wanze, of te Neufmoustier, in een klooster, waar, in den loop der tijden, de
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gebeurtenissen die rechtstreeks op de streek betrekking hadden, opgeteekend werden.
Het is in deze zeer oude kronijk van Hoei, die in verschillende tijdperken voortgezet
werd, dat Willem van Vottem, of misschien Jean de Warnant, wiens kronijk hij
gebruikt heeft, deze aanteekeningen gevonden heeft. Ze komen van de plaats zelf
waar de gebeurtenissen, die ze verhalen, plaats gegrepen hebben. Het is dus de hand
van iemand daar ter plaatse, de hand van een tijdgenoot van Benier van Hoei, die
ons den naam van den grooten kun-
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stenaar nagelaten heeft, en daarom kunnen we hoegenaamd geen twijfel koesleren
omtrent de waarde van zijn getuigenis en de juistheid van zijn bewering.
We kunnen dus naar alle waarheid zeggen dat op last van Alheron, bisschop van
Luik, Renier van Hoei de geelkoperen doopvont uitvoerde, die zich heden in St.
Barthelemy bevindt, versierd met een bewonderenswaardige reeks figuren, en rustend
op twaalf ossen in verschillende houdingen. Door dit te beweren herhalen we
eenvoudig wat een monnik in een klooster te Hoei of omstreken ter herinnering
geschreven heeft, op het oogenblik dat gansch de geestelijkheid, de edelen en groote
burgers van Luik, in bewondering stonden voor het prachtige werk van zijn beroemden
stadgenoot.
Maar hoe is het dan te verklaren dat de inlichting, die ons deze monnik van Hoei
geeft, in tegenspraak is met de Chronique rimée van 1118 waarin uitdrukkelijk gezegd
wordt dat de doopvont is uitgevoerd geworden - geenszins op last van Alberon,
bisschop van Luik, in 1137, maar op last van den abt Hellin, wereldlijk abt van
Notre-Dame-aux-Fonts, te Luik, gestorven in 1118?
De schrijver van de Chronique rimée van 1118 heeft de doopvont van Renier
gezien; hij beschrijft ze zeer juist. Die doopvont is dus voltooid geworden vóór 1118,
datum van den dood van Hellin en van het opstellen der Chronique rimée. Hoe is
het mogelijk dat de oude monnik, door Willem van Vottem nagevolgd, heeft kunnen
schrijven dat de doopvont van Renier uitgevoerd werd na 1137 op bevel van Alberon
II, bisschop van Luik?
Maar de oude kronijkschrijver van Hoei zegt dit heelemaal niet. Door in zijn werk
de aanteekening na 1137 te plaatsen heeft Willem van Vottem zijn lezers er toe
gebracht te gelooven dat de bisschop Alberon in deze passage genoemd, Alberon II
was, die regeerde van 1135 tot 1144, terwijl in werkelijkheid de hier genoemde
bisschop, Alberonis jussu, Alberon I is, tijdgenoot van Renier die het prinsbisdom
regeerde van 1123 tot 1129. Willem van Vottem had de passage van de kronijk van
Hoei, betreffende Renier en zijn doopvont, vijf-en-twintig regels hooger moeten
plaatsen, daar waar ze moest zijn, en dan zou er nooit sprake geweest zijn van een
tegenstrijdigheid tusschen de Chronique rimée van 1118 en het uittreksel uit de
kronijk van Hoei, door Willem van Vottem gebruikt.
Alberon I en de abt Hellin, die in 1118 stierf, hebben vele jaren te Luik
doorgebracht, in hetzelfde midden van de hooge Luiksche geestelijkheid. Ze waren
ongeveer van denzelfden leeftijd, en beiden hebben ze in betrekking gestaan met den
meester-kunstenaar, Renier van Hoei. Er bestaat een diploma van Alberon I,
gedagteekend van 1125, ten voordeele van O.L.V. van Hoei, en dat tusschen de
getuigen het handteeken draagt van Renier, goudsmid te Hoei. Hellin, wereldlijk abt
van Notre-Dame-aux-Fonts, Renier, goudsmid te Hoei en Alberon I, bisschop van
Luik, waren niet alleen tijdgenooten, maar vrienden.
Heeft Hellin de doopvont besteld en is deze naar Luik overgebracht en
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plechtig ingehuldigd onder de regeering van Alberon I? Ofwel is Alberon, vooraleer
hij bisschop werd, op de eene of andere wijze tusschengekomen in de bestelling en
het betalen van het werk?
Men kan zich allerlei dingen inbeelden om te verklaren dat de twee geestelijken
hun naam verbonden hebben aan de herinnering van het onsterfelijk meesterwerk,
en dat alleen de naam van Hellin door de Chronique rimée onthouden werd, terwijl
enkel die van Alberon I door de kronijk van Hoei genoemd werd. In werkelijkheid
bestaat er tusschen de Chronique rimée en de kronijk van Hoei geen enkele
tegenstrijdigheid. Het is de geleerde Willem van Vottem die de zaken in de war
gestuurd heeft door de passage van de kronijk van Hoei, betreffende de doopvont
van den beeldhouwer Renier, in zijn verzamelwerk niet over te schrijven op de plaats
waar ze behoorde. Maar hoe verklaart men dan dat de kronijkschrijver van Hoei,
tijdgenoot van Renier en die zijn werk zag, heeft kunnen schrijven dal de doopvont
op twaalf ossen rustte terwijl er in werkelijkheid slechts tien zijn?
Het is zeer eenvoudig. De vijf middeleeuwsche kronijkschrijvers die over de
doopvont gesproken hebben, de schrijver van de Chronique rimée van 1118, Gilles
d'Orval die hem navolgt, Jean d'Outremeuse die Gilles d'Orval navolgt, de
kronijkschrijver van Hoei en Willem van Vottem die dezen laatsten navolgen, allen
zeggen dat 12 ossen de basis van de doopvont versieren, en ze zeggen dit, omdat ze
als geleerden den symbolischen zin dezer figuratie kenden. Ze hebben allen op
logische wijze verondersteld dat Renier van Hoei onder zijn doopvont hetzelfde
aantal ossen geplaatst had, als de bijbelsche overlevering er plaatste onder ‘de koperen
Zee’ in den tempel van Jerusalem. Zooals het meermaals voorkomt heeft hun
geleerdheid hen belet het werk van Renier te bekijken. Indien ze zich de moeite
gegeven hadden de ossen te tellen zouden ze er tien gevonden hebben, en zouden ze
bij zichzelf hebben kunnen zeggen dat de kunstenaar, meer beeldhouwer dan
godgeleerde, er zooveel gebeeldhouwd had als er noodig waren om de schoone
samenstelling dezer dekoratieve basis niet te schaden.
Het is ook mogelijk dat de doopvont steeds op twaalf ossen gerust heeft, zooals
de kronijkschrijvers het ons leeren, en dat op een mooien dag twee figuren van haar
gehavende basis verdwenen zijn. Hoe het ook zij, uit al wat voorafgaat is duidelijk
op te maken dat Renier, goudsmid van Hoei, de maker is van de doopvont van St
Barthelemy, dat de bestelling hem gedaan werd door Hellin, wereldlijk abt van
Notre-Dame-aux-Fonts; dat de kunstenaar zijn werk uitvoerde vóór 1118.
De schepping van dit meesterwerk blijft verbonden met den naam van Alberon I,
bisschop van Luik, vriend van Renier van Hoei en van den abt Hellin, die den grooten
kunstenaar met zijn zeer hooge bescherming vereerd heeft.
EUGÈNE BACHA.
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Een Vlaamsch primitief schilderij van de National Gallery, gewijzigd
in den loop der XIXe eeuw
ONDER de werken der Vlaamsche primitieven is een der meest bekende zeker de H.
Maagd van de National Gallery, die toegeschreven wordt aan den Meester van
Mérode, dikwijls ten onrechte den Meester van Flémalle genoemd, en die
tegenwoordig door de welingelichte kritiek vereenzelvigd is met Robert Campin,
den meester van Rogier van der Weyden(1).
We denken dat dit schilderij in de XIXe eeuw gewijzigd werd.
Herinneren wij in enkele woorden de voornaamste karaktertrekken van het paneel;
Maria is voorgesteld zittend, de rechterhand ontbloot, en draagt op haar schoot het
goddelijk Kind dal glimlacht. Een cirkelvormig rieten scherm beschut hen tegen het
haardvuur, en omgeeft, op vernuftige wijze aangebracht, het hoofd der II. Maagd als
met een stralenkrans. Links ontwaart men door het geopende venster, een zonnige
straat van een middeleeuwsche stad, terwijl rechts een houten voetstuk met gothisch
boogwerk en twee beeldjes in relief versierd, een grooten kelk van verguld zilver
draagt.
We kennen dit werk reeds vele jaren om het herhaaldelijk gezien te hebben in de
verzameling Somzée te Brussel. De tegenwoordigheid van een kelk is zonder
voorgaande in de iconographie der H. Maagd, daarenboven is de veellobbige schaal
weinig rationneel, en zou den dienstdoenden priester gehinderd hebben. Indien men
het gothische voetstuk ging ontleden, zou men vaststellen dat het karakter en stijl
mist: men zou het dus met geen enkel onbetwistbaar-echt meubel kunnen vergelijken
zonder den grootsten twijfel te koesteren.
Die opmerkingen brachten er ons toe te gelooven dat dit rechtergedeelte van de
schildering in de XIXe eeuw geretoucheerd moest geweest zijn door een handig
kunstenaar werkend op 't oogenhlik dal het romantisme met een werkelijken ijver
gothische herstellingen trachtte te geven.

(1) Vertaling van een artikel verschenen in het nummer van Maart van het tijdschrift The
Connoisseur.
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Fig. 1. - De Maagd en het Kind, door den Meester van Merode (Robert Campin) Eerste helft der XVe
eeuw. Londen, National Gallery).

Fig. 2. - De Maagd en het Kind, nagevolgd naar den Meester van Merode (Robert Campin). - Tweede
helft der XVe eeuw.
(Hoort toe aan Mevr. Reboux te Roubaix).
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De zaken stonden zoo ver, toen het toeval ons een copie of liever een interpretatie
van het werk van den Meester van Merode onder oogen bracht.
Het is een mooi schilderij van het einde der XVe eeuw, toebehoorend aan Mevrouw
Reboux van Roubaix (zie fig. 2). Om de waarheid te zeggen bestaat er geen groot
verschil tusschen de twee composities. De houding van Maria en het Kind Jezus is
totaal dezelfde, enkel de omgeving is gewijzigd. Hier is het op de stad uitziende
venster gesloten, en men bemerkt er heraldische medaillons; maar in het gedeelte
rechts van het panneel bemerkt men in plaats van het gothische voetstuk en den
onwaarschijnlijken kelk een klein, half-open kastje, waarop een soort kom van
geelkoper.
Het meubel en het nederige voorwerp dat er bij behoort zijn beiden in den
realistischen toon opgevat en laten geen twijfel: we staan hier wel degelijk vóor de
eerste compositie.
Wij blijven bij onze meening dat het schilderij van de National Gallery gedeeltelijk
herschilderd moet geweest zijn in het midden der XIXe eeuw, op aandringen van een
zekeren liefhebber die er het godsdienstige karakter van wilde verhoogen.
Het feit zal slechts ontegensprekelijk vastgesteld kunnen worden indien men het
panneel aan een grondig materieel onderzoek onderwerpt.
JOS. DESTRÉE.
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Het O.L. Vrouwebeeld der bedevaart van Walcourt(1)
HET merkwaardige beeld, dat wij hierbij reproduceren is de beroemde O.L. Vrouw
waarvóór de menigte te Walcourt komt bidden(2).
Maar in gewonen tijd is zij gekleed met een rijk fluweelen mantel en draagt zij
kroon en sluier, terwijl zij aan de pelgrims alleen haar gelaat en dit van haar Kind
vertoont.
Zooals wij zullen zien, bieden deze zilveren maskers, niet in verhouding met het
overige van het beeld, voor ons slechts weinig belang; zij werden inderdaad
aangebracht in 1626, zooals een opschrift vermeldt, en uitgevoerd door een goudsmid
van Hergen, van welke stad ik de poinsoenen heb herkend.
Voor het overige dagteekent het beeld (behalve de versiering van den achterkant
en van de bazis, alsmede zekere platen, waarmee zij bedekt is), van veel vroeger, en
wel van de XIe eeuw.
Want, zooals J. de Béthune(3) het zoo juist heeft opgemerkt, mag het worden
vergeleken met de beroemde Sainte Foy van Couques(4) en met de O.L. Vrouw van
Essen(5); beide beelden zijn van hout met zilveren platen bekleed en zijn dus gelijk
aan die van Waleourt, wat betreft de techniek.
Indien men deze kunst werken nader bestudeert, zal men vaststellen dat door het
massieve lichaam, waarvan de anatomie niet zichtbaar is onder het hulsel van het
kleed, de Maagd van Walcourt meer verwant is aan het eerste dan aan het tweede
van bovengenoemde beelden. Deze, fijner en leniger, buigt het hoofd en houdt de
knieën van elkaar om haar Kind een zachte

(1) Studie voorgedragen in het Luiksche Oudheidkundig Genootschap op 30 April 1926.
(2) Men leze, omtrent dit O.L. Vrouwebeeld en de bedevaartplaats, den merkwaardigen kleinen
gids ‘Notre-Dame de Walcourt’, Gembloux, Duculot, 1925, geschreven dooreen naamloos
gebleven Benediklijnermonnik, wiens geleerdheid echter zijn nederigheid evenaart, blz. 16.
(3) Bul der Gilde van St. Thomas en St. Lucas, t. XIX, blz. 10-11.
(4) Reproductie in ‘Histoire de l'Arl’ van André Michel.
(5) Zie Dehio, ‘Geschichte der deutschen Kunst’, Berlijn, 1919, afb. 429, Margret Burg,
‘Ottonische Plastiek’, Bonn, 1922, afb. 31, of H. Heenken, ‘Romanische Skulptur in
Deutschland’, Leipzig, 1924, blz. 23.
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Afb. 1. - De Maagd van Walcourt.
(Document van den fotografischen dienst van de Kon. Musea van het Jubeljaar, Brussel).

Afb. 2. - Achtergrond van het O.L. Vrouwebeeld van Walcourt.
(Document van den fotografischen dienst van de Kon. Musea van het Jubeljaar, Brussel).

Onze Kunst. Jaargang 23

t.o. 39

Afb. 3. - Kruis van Walcourt (2e derde van de XIIIe eeuw).

Afb. 4. - Rijve van Sint Symphoriaan, goudsmederij van de XIIe eeuw.
(Documenten van den fotografischen dienst der Kon. Musea van het Jubeljaar, Brussel).
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zitplaats le bieden; terwijl de Sainte Foy, met haar dik hoofd, haar saamge drukte
beenen en ontzaglijke voeten een log uitzicht heeft. De houding van het Kind, dwars
over de knieën der Moeder gezeten, lijkt nochtans op die van Essen. Maar terwijl dit
laatste de handen van het lichaam geheel gescheiden heelt, maakt hij het zegenend
gebaar tegen den effen achtergrond gevormd door de massieve borst zijner Moeder.
Hel hier gebruikte procédé van verzacht bas-relief, meer schilderachtig dan plastisch,
is dit door de gouddrijvers en gieters van het karolingisch en ottonisch tijdvak gebruikt
voor gelijkaardige werken aan den codex aureus van St. Kmeraan (870). De Madona,
met de armen dicht legen het bovenlijf, de handen gekleefd tegen het lichaam van
haar Zoon, de beenen en den rug éen stuk uilmakend met den zetel, verraadt de hand
van den kunstenaar die nog niet diep is doorgedrongen in de geheimenissen der
beeldhouwkunst. Deze poogt zonder stoutheid, zonder traditie en zonder
ateliervoorschrift, in de ruimte over te zetten wat schilders en miniaturisten sinds
lang op het vlak uitvoerden. Terwijl de Sainte Foy, wier fijne handen met alle kleine
bijzonderheden gemodeleerd zijn, bewijst dat haar maker niet geheel onbekend was
met de antieke beeldhouwkunst, vertegenwoordigt dit naïeve werk den aanvang van
een kunst. Het beeld van Couques dagteekent van 942-984, op het oogenblik dat
Etienne bisschop was van Clermont; de gouden Maagd van Essen is uit de tweede
helft der XIIe eeuw.
Men zou geneigd zijn de Maagd van Walcourt le doen opklimmen tot den tijd van
Wiederik die, rond 992, de kerk deed herbouwen welke in de vorige eeuw door de
Noormannen werd verbrand; of ze toe te schrijven aan de vrijgevigheid van Odwin
die, rond 1026, dit monument liet voltooien, indien men zich niet herinnerde dat,
volgens getuigenis van reizende klerken, de beelden van het type der Sainte Foy van
Auvergne, nog in de XIe eeuw de menschen van het Noorden als een afgodsbeeld
inaderde.
Vergeten wij echter niet dal de houten beelden met zilveren platen bekleed in die
verre tijden in onze gewesten talrijker waren dan men gedacht heeft; de twee door
ons genoemd bewijzen het, en twee andere nog, het eene bewaard in de kerk van
Paderborn, het andere in de verzameling Morgan te New-York(1).
Ik zou hier deze nota over de Maagd van Walcourt kunnen besluiten indien het
onderzoek van den achterkant van het beeld mij geen aanleiding gaf ze door eenige
aanmerkingen te vervolledigen.
De gegraveerde koperen plaat (fig. 2), welke men ziet op den rug der Madona, is,
niettegenstaande den wensch sinds lang uitgedrukt door J. de Béthune, geheel
onuitgegeven gebleven.
De lezers van ‘Onze Kunst’ zullen, evenals ik, den heer deken Raty

(1) Burg. op. cit. afb. 70 en 71. - Beenken, op. cit. afb. 25.
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dankbaar zijn, omdat hij ze liet opnemen door den heer van Elsen, den knappen
fotograaf van de Koninklijke Musea van het Jubeljaar.
Deze plaat stelt twaalf personages voor, drie aan drie geschaard, op vier boven
elkaar geplaatste rijen, onder puntgevels versierd met drielobbige bogen, welke
bouwstukken in romaanschen ogiefstijl dragen; zij zijn gescheiden door zuiltjes met
kapteelen met loofsieraden. Men zal er gemakkelijk de twaalf apostels in herkennen.
Van links naar rechts, van boven beginnend, ziet men er Paulus met zijn kaal hoofd,
en met zijn zwaard; Pieter met zijn sleutels; Jan de Evangelist met een palm en een
boek; een opschrift S GUDE duidt Judeas aan, en Simeon, op dezelfde rij met
Andreas, dragend, volgens XIIIe eeuwsche gewoonte, een Latijnsch kruis en geen X;
Bartholomeus, die gevild werd, draagt een mes; Jacobus de pelgrim met zijn stok;
Philippus; Thomas, en twee heiligen (Mathias en Matheus?), die ik niet met zekerheid
heb kunnen herkennen, sluiten de rij. Allen van drie kwart gezien, staan voor een
gestippelden achtergrond, waar lange gestyliseerde loofranken, erabel en wijngaard
omslingeren.
Door hunnen stijl, herinneren de personages die van het beroemde kruis van
Walcourt (fig. 3), en de twaalf Apostels gegraveerd onder de bogen op de wanden
der rijve van Sint Symphoriaan (fig. 5)(1).
Dezelfde loofranken, welke hen omringen, vindt men op talrijke werken van de
Samber- en Maasstreek in de XIIIe eeuw, o.a. het kruis en de rijve bovengenoemd,
en de phylacterii bewaard in het klooster der Zusters van O.L. Vrouw te Namen.
Men stelt ze reeds vast op de werken toegeschreven aan Broeder Hugo en op een
kruis in de verzameling van den hertog van Arenberg.
Ofschoon de kwaliteit der plaat van Waleourt minder is dan die van genoemde
werken, verdiende ze te worden vermeld; het is een der bijzonderste werken van
onze goudsmeden uit den tijd dat men ten onzent den gothischen stijl ging
aanvaarden(2).
GRAAF J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA.

(1) Wij zullen dit werk eerstdaags hier ontleden.
(2) Zie daaromtrent onze studie over de rijve van Nijvel in het Julinr van ‘Brabantsche Folklore’
1926.
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Musea
Antwerpen
Museum van Schoone Kunsten
Sinds eenigen tijd bezit dit museum - waar zich de afwezigheid van den betreurden
Paul Buschmann iederen dag, helaas, meer doet gevoelen - een nieuwe uitgave van
den catalogus der moderne afdeeling. We weten alleen dat de noodzakelijkheid van
deze nieuwe bewerking door Buschmann was ingezien geworden en dat ze slechts
op 't eind van zijn leven door een ander werd begonnen. Buschmann had dus niet de
tijd gehad het werk te controleeren. Na zijn dood - in 1925 nl. - verscheen de nieuwe
catalogus, waarvan het voorwoord onderteekend werd door A.H. Cornette, die dus
moet beschouwd worden als den verantwoordelijken auteur.
Uit dit voorwoord vernemen we vooreerst dat er ‘van de methode der vroegere
catalogi werd afgeweken in het onderscheid tusschen Oude en Moderne meesters...
Het begrip van oud en modern zal altijd blijven vlotten, doch, het hoeft toch niet te
worden betoogd, de grens tusschen twee kunsttijdperken, t.t.z. tusschen twee
wereldopvattingen vastzetten op een jaartal is willekeurig en houdt met geen diepe
werkelijkheid rekening. Dat kunstenaars, die toch heusch XIXe eeuwsche menschen
waren, Ferdinand de Braekeleer de Oude, Henri de Caisne, ïgn. van Regemorter,
wier werk in de XIXe eeuw ontstaan is, en die, wat meer is, de moderne kunst
voorbereid hebben, even voor 1800 geboren zijn, is toch wel een heel onvoldoende
argument om ze in te lijven bij de ouden, om ze te rekenen tot den tijd van Lens,
Herreyns en Ommeganck. En, omgekeerd, moeten een Eliaerts, een Ommeganck, al
hebben zij een flink stuk der XIXe eeuw meegeleefd, gerekend worden tot de Ouden,
als laatste vertegen woordigers van den XVIIIe eeuwschen geest. David werd geboren
in 1748, is opgegroeid onder het ancien régime, doch is in de kunstgeschiedenis een
baanbreker geweest, heeft de uitzichten der Fransche kunst verruimd en zijn invloed
is na te speuren tot bij de xixe eeuwsche Belgische historieschilders, bij Odevaere,
Palinck, M. van Bree, Gallait. David hoort bij de Modernen. Enkele schilders zijn
aldus uit den Catalogus der Oude Meesters overgebracht in dien der Modernen...’
Met deze wijziging zal wel ieder, die op de hoogte is van de geschiedenis en van
de ontwikkeling der laat-XVIIIe eeuwsche en vroeg-XIXe eeuwsche kunst, ten volle
t'accoord gaan. De schrijver van het voorwoord hadde echter eerlijkheidshalve moeten
vermelden dat het initiatief daarvan werd genomen door zijn geleerden voorganger.
Het brengt inderdaad geen geluk aan, zich te tooien met de plunje van een doode...
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En geluk heeft de bewerker van dezen catalogus in zijn verderen arbeid inderdaad
niet gehad: de onzin en de grove feilen liggen er op iedere bladzijde dik op en verraden
op ondubbelzinnige wijze de lamentabele, maar ergerlijk verwaande onwetendheid
van den opsteller.
Waarom de afdeelingen van den catalogus van 1905 (olieverf, aquarellen,
teekeningen
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en etsen, etc.) werden afgeschaft is voor ons al te doorzichtig: de huidige conservator
heeft daarmee alvast een begin gemaakt met zijn domme actie tegen het schittrende
plan van zijn voorganger Paul Buschmann, nl. het stichten van een prentenkabinet,
dat er broodnoodig is, maar dal hij tracht onmogelijk te maken, omdat hij vreest dat
daardoor aan zijn ‘autoriteit’ afbreuk zou kunnen worden gedaan!...
We zullen verder niet blijven stilstaan bij de talrijke domme taal-, spel- en zetfouten
waarvan deze catalogus wemelt, en die een klinkend bewijs zijn, laten we maar
zeggen.. van slordigheid.
Er zijn erger dingen aan te stippen.
De voorrede zegt vooreerst dat ‘de bezoeker er zoo volledig mogelijk wordt
ingelicht over de kunstenaars en hun werk’. Daarom vinden we - zooals in de vroegere
catalogi - over iederen artist een korte nota, waarin de door hem beoefende genres
en technieken worden vermeld. Hij die zich een hardnekkig en vooral geniepig
bestrijder toonde van het ontworpen prentenkabinet weet echter niet dat Richard
Baseleer belangrijke lithos maakte, dat Hendrik de Braekeleer behalve zijn etsen ook
lithos en houtsneden naliet (het door hem geciteerde maar blijkbaar niet gelezen boek
van L. Delteil hadde hem nochtans volledig kunnen inlichten!); Claus, die éen enkel
etsje maakte, noemt hij een eiser, maar hij maakt geen gewag van zijn talrijke groote
lithos; Crahay, Dupon, Victor Hageman, Lamorinière, Willem Linnig Sr., Looymans,
Mols, van Offel, Auguste Olefle (een van onze allervoornaamste aquafortisteu!),
Willem Paerels (die etsen, lithos en houtsneden maakte), J.M. Ruyten, Lucas
Schaefels, Henri de Smeth, Eugeen Smits, Jan Stobbaerts, E. Verboeckhoven,
Theodoor Verstraete (de voornaamste persoonlijkheid der voormalige groep
‘Antwerpsche Etsers’!) en Verwee, worden als etsers niet vermeld! Maar daarentegen
worden Constantin Meunier van wie slechts éen etsje bekend is, en Van Mieghem
die slechts eenige lithos maakte, tusschen de etsers gerekend.
Misschien kan het den aanmatigenden schrijver van den cataloog - die destijds in
een weekbladartikel breedvoerig schreef over de ‘etsen’ van Bruegel! - ter
verontschuldiging dienen dat hij geen verschil kent tusschen een ets, een litho en een
koperprent.
In zijn voorwoord bericht hij ons verder dat ‘bij de schilderijen die een historisch
onderwerp voorstellen een korte nota is gevoegd die het onderwerp toelicht’. Die
korte nota's zijn bij nadere beschouwing kostelijk! Daar waar er werkelijk behoefte
was aan toelichting, moeten wij ons doorgaans met den titel tevreden stellen, maar
bij het schilderij van Claus Vlaswieden in Vlaanderen krijgen wij de verklaring ‘à
la Palisse’ dat het schilderij (historisch?) ‘een root wiedsters in Vlaamsch landschap’
voorstelt. Onmisbaar zijn de verklaringen dat Cottet's Rouwende vrouwen in Bretagne
‘grootmoeder, moeder en dochter zijn, gezeten op een lagen steenen wal bij een kreek
der Bretonsche kust’; dat Ch. de Groux' Koffietrommel een ‘winterzicht is in een
oude Brabantsche stad’, dat N. De Keyser's Bravo toro! ‘juichend publiek in een
Spaansch circus voor stierengevechten’ voorstelt; bij Evert Larock's Onnoozele wordt
wijsgeerig verklaard dal hier ‘twee bengels een onnoozelaard plagen die neergehurkt
is in den hoek van een braakgrond’. Men leze de onbenullige ‘toelichtingen’ bij de
schilderijen van Jozef Lies, van G. van Aise, van Piet Verhaert, van Verhas (Ezelrit
le Heyst aan Zee = ezelrit van badgasten langs het strand der Vlaamsche kust!), van
Verlat (de Vrachtrijder = vrachtkar met tweespan op de hoogte van Montmartre,
waarbij wij op den hoop toe de verbazend interessante mededeeling krijgen dat...
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‘het schilderij beschadigd werd tijdens de Commune te Parijs: een kogel drong door
het groen beschot van de kar’!), van Th. Verstraete (De Doodenwaak), van E.
Laermans (De Landverhuizers), enz. enz. En men vraagt zich af, of de steller van dit
monument van flauwen prietpraat alle museumbezoekers voor kortzichtige idioten
houdt?
Voorbeelden van krasse onwetendheid hebben we hier links en rechts maar voor
't grijpen: van Henri Fantin-Latour b.v. wordt klakkeloos beweerd dat hij ‘talrijke
zelf-portretten schilderde’, maar... dat ‘zijn
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bloemenstukken minder bekend zijn’, - terwijl toch iedere kenner van moderne kunst
weet dat Fantin juist door zijn bloemenstukken beroemd werd!
Gustaaf Jacobs wordt ‘beeldhouwer’ genoemd en vlak daaronder slaat zijn schilderij
Beneden-Schelde (nr 1048) vermeld. Raadsel!
Van de Keyser noemt deze museum-conservator onder het nr 1772 het Portret van
Meur. L. Osterrieth, dat bij nader onderzoek bleek te zijn het Portret van Meur.
Mols-Brialmont!
Op blz. 105 wordt Isidoor Meyers vermeld als behoorende tot de zgn. ‘grijze
school’, terwijl hij op blz. 111 met Adrien Heymans tusschen de ‘luministen’ wordt
gerekend!
Maar dat alles moet ons niet verwonderen, vermits vooraan in dezen catalogus
word! aangekondigd dat schrijver zijn inlichtingen heeft geput uit de boeken van Pol
de Mont, o.a. uit diens prulwerk De Schilderkunst in België van 1830 tot 1921; (zie
Onze Kunst, 1922/23, blz. 190) en uit het geheel up to dale(!) werk van De Taeye
Les Artistes Belges; dat hij verder hulp kreeg, nogmaals van Pol de Mont, van
Vermeiren, secretaris der Academie (??) en... van de Graef, publicist te Antwerpen
(!!). A la bonne heure! Dat zijn ten minste ernstige referenties, met een waarborg
van degelijkheid, historische nauwkeurigheid en verfijnden esthetischen smaak. Van
een conservator die destijds, op het oogenblik zijner aanstelling, schaamteloos bekende
niet te weten wie de schilder Henri De Smeth was, maar die sindsdien over zulke
flinke helpers beschikt, is inderdaad nog machtig veel te verwachten!...
Intusschen wagen wij het zeer nederig hem den welgemeenden raad te geven zich
wat in te werken in de voor hem hoogst nuttige studie der kunstterminologie, een
vak waarin hij blijkbaar nog niet thuis is. Godfr. Devreese en Hipp. Leroy, zegt hij,
zijn ‘penningstagers’ (sic). Juliaan Dillens, Josué Dupon, Louis Dupuis, Julius Lagae,
zijn ‘penningsnijders’. Madou, Navez, Opsomer zijn ‘steendrukkers’!
Niettegenstaande de kostelijke hulp zijner beslagen medewerkers, zijn hem op
biographisch gebied talrijke bijzonderheden ontsnapt: dat Charles Cottet stierf in
1925, dat Gilsoul en Rombaux, leeraars zijn aan het Hooger Instituut voor Schoone
Kunsten te Antwerpen, schijnt hij niet te weten.
Zelfs op administratief gebied moet hij worden terecht gewezen; ik kan me niet
voorstellen dal de boeken van het Antwerpsche Museum zoo slecht gehouden zijn,
dat het hem onbekend moest blijven dat talrijke moderne kunstwerken geschonken
werden door het Genootschap ‘Artibus Patrias’. Althans bij vele van die werken is
die nochtans noodige vermelding niet te vinden.
En ten slotle ook nog op bibliographisch gebied! Wel zijn de geschriften van de
Mont en van de Taeye haast op iedere bladzijde te vinden, maar standaard werken
als die van Judith Gauthier over Rodin, van Amaury-Duval over Ingres, merkwaardige
studies als die van André Michel over René Ménard, van J.E. Blanche over
Fantin-Latour, van Leo van Puyvelde over Georges Minne, van Sander Pierron over
Aug. Oleffe en over Frans Hens, van Lucien Solvay over Theodoor Verstraete hieven
hem onbekend.
Dat de schrijver van dezen merkwaardigen museumcataloog angstvallig naliet te
vermelden dat ook uit het werk van den ondergeteekende een en ander te citeeren
viel, zooals b.v. de studie over Richard Baseleer (Elsevier's Maandschrift); die over
Hendrik de Braekeleer (Ontwikkelingsgang der Antwerpsche Schilderkunst), welke
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toch haar plaats verdiende naast de banale voorrede welke A.H. Cornette aan elkaar
compileerde voor een prijsboekje door de stad Antwerpen uitgegeven!; verder die
over Emiel Claus (Onze Kunst); over James Ensor (Elseuier's Maandschrift); over
Karel Mertens (voorrede voor het album zijner etsen); over Jan Stobbaerts
(Ontwikkelingsgang der Antwerpsche Schilderkunst); dat hij zorgvuldig vermeed
mijn naam te citeeren als hij mijn artikels over Is Meyers, Victor Hageman e.a. (in
Onze Knust) aanstipt,... dit is een procédé dat ik zelf niet beoordeelen zal, maar dat
in ieder geval een verdacht licht werpt op de objectiviteit van dezen
museumambtenaar, van wien men eens zegde dat hij... ‘bij gebrek aan zwaarte naar
omhoog was gegaan’...
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Eenmaal citeert hij een werk van den ondergeteekende, omdat het daar nu eenmaal
niet anders kón, nl. dit over Hik Wouters. Heel de biographische nota welke hij over
dezen kunstenaar ten beste gaf, is trouwens woord voor woord aan bedoeld werk...
ontleend... behalve de dwaasheden: b.v. het schilderij Aangebrande Appelen van Rik
Wouters wordt in den Antwerpschen cataloog Aangebrande Aardappelen (sic!). Ook
is het bekende Zelfportret van Wouters niet zijn laatste werk; blijkbaar heeft de
nauwgezette en delikate conservator het door hem geciteerde boek niet eens gelezen!...
We zullen het voorloopig daarbij laten, en dit kluchtig museumcataloogje niet
verder uitrafelen, ofschoon er nog heel wat fraaiïgheden uit saam le lezen zouden
zijn.
Voor de eer van Antwerpen en van zijn museum ware het echter te wenschen dal
voortaan dergelijk precies werk als het samenstellen van een cataloog niet meer aan
onkundige handen werde toevertrouwd. Zooals deze nu is, strekt hij tot schande van
dengene die er in grootheidswaanzin zijn naam durfde onder te schrijven. Weldra
zal ook de cataloog der oude meesters dienen herdrukt te worden. We zijn benieuwd
om te zien, of men den ‘kundigen’ conservator zal toelaten zich te begeven op het
gebied der oude kunst, waar voor hem de wolfijzers en voelklemmen talrijk gezaaid
liggen!
A.J.J. DELEN.

Koninklijk Museum van Sghoone Kunsten
De heer W. Friling schonk aan het Museum een schilderij van Frans Floris,
gedagteekend 1550 en voorstellende De Goden van den Olympus.
Uil het jaarverslag 1925 vernemen we dat in den loop van dit jaar het Museum
verrijkt werd met 32 werken. nl. Cam. Wauters: Gezicht op Kaïro: Const. Meunier:
vijf bronzen beeldhouwwerken; Ch Mertens: vijf teekeningen, ontwerpen en studies
voor zijn zolderingstuk in de Vlaamsche Opera te Antwerpen; Aug. Oleffe: Stilleven;
een beeldhouwwerk van .Jul Weyns; Rik Wouters: De Opvoeding (schilderij); Hendrik
de Braekeleer: Gesprek; Caroline Lacroix: Kattendijkdok te Antwerpen; een brons
van Henri Boncquet; P. Pantazis: Pruilerij; Willem Vogels: drie schilderijen; Willem
Linnig Jr.: twee teekeningen; Henri Leys: Portret van Julien Leys; Jozef Lies: De
rampen van den Oorlog; J.L.E. Meissonnier: Huzaar; Charles Verlat: Kip met
kuikentjes; Th. Vinçolte: bronzen borstbeeld van Leopold II; L. Clesse: De Wilg,
Hipp. Boulenger: De Vallei van Josaphat; Fr. Charlet: Burgemeestersfamilie.
De verzameling oude kunst werd slechts met éen werk verrijkt, nl. De Parnassus
van Joos de Momper met figuren van Hendrik van Balen.
Het verslag is geïllustreerd met een zestal reproducties, waarvan de meeste zeer
slecht zijn.

Brugge
Museum Gruuthuse verzameling Steinmetz
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Het is een verheugend verschijnsel dat in onze Belgische musea de belangstelling
voor oude en moderne graphische kunst is gaan groeien. Zoowat overal is men plots
gaan ontdekken dat in musea en bibliotheken onvermoede schatten van kunst zaten
geborgen die dubbel en dwars verdienden onder de oogen van het publiek te worden
gebracht en die machtig konden bijdragen tot geestesont wikkeling en smaakverfijning
van de massa. Natuurlijk... is men op dit gebied in het buitenland veel verder gegaan
dan in België, waar de prachtigste en meest belanglooze initiatieven gedwarsboomd
worden door de beunhazen der politiek! Maar lang zullen deze toch geen weerstand
meer kunnen bieden aan den drang die uitgaat van degenen die wat doen willen en
wat doen kunnen. De pogingen die in steden als Antwerpen b.v. en nu ook weer te
Brugge in het werk werden gesteld zijn overtuigende pleidooien voor de stichting
van groote en kleine openbare musea van prenten en teekeningen.
Daarom verdient het Brugsche initiatief, waardoor in het Museum Gruuthuse, de
prentencollectie Steinmetz openbaar werd
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tentoongesteld, allen lof. Hel dient zelfs bijzonder te worden onderstreept, dal men
te Brugge zonder aarzelen gezocht heeft naar de middelen om deze nochtans niet
zoo héel merkwaardige verzameling op behoorlijke wijze onder te brengen. Zoo ver
is men te Antwerpen niet eens! Daar immers moet men zich tevreden stellen met het
uitstallen van kleine gedeelten uit de heerlijke schatten van het Plantin-Museum, en
dit met povere middelen niet waardig van een stad als Antwerpen, die prat gaat op
haren naam van ‘kunstmetropool’!
De verzameling Steinmetz staat evenwel wat kunstbelang betreft, ver ten achter
bij de Antwerpsche. Wel bevat zij interessante stukken uit alle scholen. De
Dürer-prenten b.v. vormen er eeu aanzienlijk gedeelte - maar ze bevat ook veel
minderwaardige stukken en niet altijd zijn de proeven van goede kwaliteit.
Gaarne brengen wij lof aan den goeden wil der inrichters. Maar het heeft hun
ontbroken aan kennis en smaak. De prenten zijn er uitgestald in een ergerlijke
wanorde, waardoor een chronologisch overzicht onmogelijk wordt en waar bij het
werk van zekere graveurs uit elkaar verspreid werd. Vergissingen komen er talrijk
voor; niet zelden stuit men er op naamverwarringen, gevolg van gebrek aan
wetenschappelijke voorlichting. Voorbeelden: er werd geen onderscheid gemaakt
tusschen Hollandsche en Vlaamsche kunst van de XVIIe eeuw en Christoffel Jegher,
den grooten houtgraveur der Rubensschool, vind men er tusschen de Duitschers
geklasseerd.
De technische verzorging ook laat veel te wenschen. Weliswaar zijn de gravuren
in houten lijsten hij elkaar gebracht, maar aan het opplakken der prenten werd niet
gedacht ze werden lukraak met punaises op houten borden gespijkerd.
Er is wat te doen met deze collectie, en ze verdient dat men ze methodisch en
zaakkundig behaudele. Intusschen mogen wij blij zijn dat ze niet - zooals te Antwerpen
het geval is, - weggestopt bleef in de portefeuilles en blootgesteld aan slof en andere
oorzaken van vernieling.

Parijs
De Haagsche School in het Louvre
De heer A. Preyer, die zich in Frankrijk vestigde, heeft aan het Louvre-museum te
Parijs vijf schilderijen cadeau gedaan van de Haagsche school: een Jozef Israëls, een
Jacob Maris, een Blommers, een Mauve en een Bosboom.
De bedoeling van de directie is, de aanwinst gedurende eenigen tijd ten toon te
stellen in de groote zaal, die daarvoor dient. Daarna komen ze in een nieuwe zaal,
waarvan de inrichting wordt voorbereid en waar negentiend eeu wsch schilderwerk
uit vreemde landen bijeengebracht zal worden.
De Israëls staat bekend als Moeder Jobje, en is te zien geweest op de ten
toonstelling te Amsterdam in 1922; het is een groot doek; van 133 × 105 ongeveer,
voorstellende een boerenvrouw die aan de tafel met naaiwerk bezig is; het licht
concentreert zich op baar figuur; door het raam in den achterwand ziel men uil over
een landschap met een heldere lucht erboven.
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De groote Jacob Maris is evenals de Mauve afkomstig uit de collectie-Piet
Langerhuizen, welke een jaar of acht, negen geleden onder den hamer is gekomen.
Het is een groot havenstuk (73 × 125), in een gedempt grijsachtig gamma; op den
voorgrond een groote tjalk, waarop juist de vlag is neergehaald, Het stadsgezicht
doel aan als een fantasie; men herkent rechts den toren van Dordrecht; over het geheel
spant een zware wolkenlucht, met een rijkdom van schakee ringen van grijs.
De Blommers geeft het geval van een jonge boerenvrouw, die een klein meisje
goedendag laat zeggen aan een ouden boer, die met een hoogen hoed op en een pijpje
in de hand voor zijn deur zit.
De Mauve beeldt een schelpen visscher aan het strand uit, met het houterige slaan
van het oude paard in den sterken wind.
Op den Bosboom is het interieur te zien van een Haagsche kerk, met oude vaandels
in de hoogte en figuren in zeventiend'eeuwsche kleedij; een breede straal zonlicht
valt van omhoog op en tusschen enkele zuilen.
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Dit stuk is afkomstig uit de collectie-Jacobson in Den Hang.

Arnhem
Gemeentemuseum
In de volgende paar maanden zal hier bijzondere belangstelling gewekt worden door
de tentoonstelling van een prachtige verzameling origineele etsen van Rembrand!.
De collectie bevat ruim honderd werken van den meester, afkomstig van Dr. F.
van Moll. Aan het verzoek van den directeur, stadgenooten de gelegenheid te willen
geven in het museum van een zoo uitgebreide verzameling zeldzame prentkunst te
genieten, heeft de kundige verzamelaar gevolg gegeven. Vermoedelijk heeft men in
Gelderland nooit zoo'n groote verzameling etsen van Rembrandt gezien.
Aangezien het aantal etsen te groot is om ze alle tegelijkertijd ten toon te stellen,
zullen ze in twee gedeelten telkens ongeveer een maand lang, op de Prentengalerij
worden geëxposeerd.

Rotterdam
Museum Boymans
Het pas verschenen jaarverslag over 1925, van de hand van den directeur D. Hannema,
vermeldt een statige reeks nieuwe aanwinsten en geeft van de werkzaamheden in het
museum een zeer levendigen indruk.
Vooreerst wordt gewezen op het belang van het legaat van der Schilden. ‘De
verzameling schilderijen en aquarellen uit deze nalatenschap beslaat uil een dertigtal
stukken. Onder de oude schilderijen dienen in de eerste plaats vermeld te worden
een mooi rivierlandschap van Jan van Goyen, waaruit de spontane visie van dezen
meester voor het Hollandsche land zich duidelijk openbaart, benevens een
duinlandschap van zijn tijdgenoot Pieter Molijn. Van dezen Haarlemschen kunstenaar
bezat het Museum nog geen werk. Bekoorlijk is het jongensportret in 1654 door J.J.
de Stomme geschilderd, een weinig voorkomend meester te Groningen werkzaam.
De stillevenschilder Jan Vonck, uil Amsterdam, wiens vogelstilleven karakteristiek
is voor zijn talent, was al evenmin in het Museum vertegenwoordigd Het interieur,
voluit gesigneerd van den slillevenschilder Pieter Potter, behoort eveneens tot de
zeldzaamheden. Ten slotte zijn nog aanwezig wat de oude kunst betreft, een
grijs-gestemd stilleven van Heda, een genrestuk van den Rotterdamschen schilder
H.M. Sorgh, benevens een dorpsstraat met figuren van J.C. Droochsloot.
De moderne kunst is er het sterkst vertegenwoordigd. Voor de tentoonstelling van
Hollandsche kunst in 1921 te Parijs gehouden werden er een viertal uit zijn
verzameling gekozen om de Haagsche meesters aldaar te vertegenwoordigen. Hel
zijn: het magistrale gezicht op Marlotte omstreeks 1870 door Jacob Maris geschilderd;
de grijs geloonde Moestuin door Anton Mauve; een interieur, warm van kleur, van
Albert Neuhuys, benevens de beeltenis van de moeder van den heer Van der Schilden
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door den zelfden meester geconterfeit. Bekend is nog de ‘Slagerij’ door Jacob Maris,
een werk dal in stemming Pieter de Hoogh benadert. Andere voortreffelijke werken
zijn er van Willem Maris, Anton Mauve, J.H. Weissenbruch, A. Allebé, Chr.
Rochussen. Belangrijk kunnen genoemd worden de groote aquarellen uit den rijpen
tijd van Johannes Bosboom, Anton Mauve en Geo Poggenbeek.
De collectie antiek zilver uit de nalatenschap Van der Schilde II, een 150 stuks
omvallend, doet het Museum ook op het gebied der kunstnijverheid op den voorgrond
treden. Zeldzame en kostbare voorwerpen bevinden er zich bij en interessant is het
om in karakteristieke voorbeelden de geheele stijlontwikkeling in den loop der eeuwen
te kunnen waarnemen.
Voorts omvat de verzameling een met zorg gekozen geheel van ruim 150 stuks
gepolychromeerd en blauw Ghineesch porcelein, eenige blauw Delftsche borden en
kannen, een collectie achttiende-eeuwsch Japansch lakwerk, een zestal zeldzame
zestiende en zeventiende eeuwsche Spaansch-Moorsche schotels, eenige antieke
meubelen, een viertal wapenruiten, benevens een kleine verzameling modern
aardewerk en
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P.P. RUBENS: Carmelieter Monnik.
(Museum Boymans, Rotterdam).
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t.o. 47

J. MARIS: Marlotte.
(Museum Boymans, Rotterdam).
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JENSEN, ZWOLLO EN BARBOTEAUX: Modern zilver.
(Museum Roymans, Rotterdam).
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glaswerk van binnen- en buitenlandsche meesters.
Dank zij den grooten steun van den heer D.G. van Beuningen werd het Museum
verrijkt met een bijzonder mooi en expressief werk van P.P. Rubens: het portret van
een Carmelieter monnik uit de voormalige Parijsche verzameling Rodolphe Kann.
De eenvoud der teekening en de fijne zilvergrijze kleur werken samen om het
aesthetisch gehalte van dit conterfeitsel te verhoogen. Vermoedelijk omtrent 1010,
na zijn Italiaansche reis, heeft de kunstenaar dit werk geschilderd.
Andere bijzondere aanwinsten zijn: een landschap van Jan Wijnants (verworven
niet steun van Mvr. H.I. Bekker); van dezen Haarlemschen meester bezat het Museum
geen voorbeeld;
een expressieve leekening in waterverf De Wonderbare Vischvanyst, door Jan
Toorop in 1921 vervaardigd (geschenk van de Erasinus-stichting).
Het verslag vermeldt verder de bijzondere zorg waarmee de rijke verzameling
Domela Nieuwenhuis aan het publiek werd bekend gemaakt. Door deze schenking
werd in het Museum Boymans een der interessantste prentenkabinetten gevormd.
Opeenvolgende tentoonstellingen met kennis van zaken ingericht brachten aan
belangstellenden een leerrijk overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche en
vreemde graphiek.
Bijzonder leven brachten ook de lijdelijke tentoonstellingen van schilderijen uit
particulier bezit. Het bleek eens te meer dat ijverige en knappe museumdirecteurs
door dergelijke tentoonstellingen ontzaglijk veel kunnen verrichten ter opwekking
van het museum bezoek.
Dit zeer belangwekkend verslag is opgeluisterd met de fraaie reproducties van
eenige der nieuwste en bijzonderste aanwinsten(*).

Frankfurt a. M.
Prentenkabinet (Staedelinstitut)
Deze reeds zoo merkwaardige graphische verzameling werd op aanzienlijke wijze
verrijkt met het bijna volledige etswerk van Rembrandt, Van vele platen komen hier
verscheidene staten voor zoodat ruim gelegenheid wordt geboden tot technische,
artistieke en psychologische onderzoekingen.
Buitendien werden 24 teekeningen van Rembrandt uit particuliere verzamelingen
in bruikleen gegeven. Hierbij zijn werken van buitengewone hoedanigheid: Jozef
verklaart de droomen van den Pharao, Nathan en David, e.a.
Al deze nieuwe aanwinsten werden in een tentoonstelling vereenigd. Zelden werd
een zoo aangrijpende indruk van Rembrandt's kracht op graphisch gebied gegeven.

Weenen
(*) Dank aan de bereidwilligheid van den heer D. Hannema, directeur van het Boymans-museum,
mochten wij hier een drietal van deze clichés afdrukken.
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Kunsthistorisches Museum
In Maart-April 11. werden in het Wiener Künstlerhaus de schilderijen ten toongesteld,
waarmee in de jaren 1920-1923 het Kunsthistorisches Museum werd verrijkt.
Tusschen deze werken zijn voor ons belangrijk een Madona door den Meester van
het Marialeven, een Kruisdraging van Hieronymus Bosch, een Christus beweend
van Jan de Cock en een Geschiedenis van Ruth van Jan van Scorel. De reeds zoo
rijke verzameling van Rubens werken, werd nog aangevuld met de Portretten van
Albrecht en Isabella, dagteekenend uit den eersten tijd van Rubens' terugkeer uit
Italië. Van Hollandsche meesters treilen wij hier aan een Besnijdenis van Aart de
Gelder, een Mansportret van Thomas de Keyser, een Damesportret van Barth. van
der Helst, een Zicht op de Oude Maas bij Dordrecht van Jan van Goyen, een
Duinlandschap van Phil. Wouwerman, een Landschap bij Maneschijn van Aart van
der Neer, een Woudlandschap met Jagers van Jan Hackert.
Van deze tentoonstelling schreef de con-
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servator Gustav Glück den algemeenen catalogus waaraan Ludwig van Baldass
kritische nota's bijvoegde.

Kunsthistorisches Museum
Dagbladen melden dat een belangrijke ontdekking is gedaan bij het restaureeren van
Rembrandt's beroemde zelfportret; links onderaan heeft men de handteekening van
Rembrandt gevonden en het jaartal 1652. Het schilderij is meer dan twee honderd
jaar te Weenen, doch niemand vermoedde, dat het gesigneerd en gedateerd was. Men
verwacht een kleine ‘omwenteling’ in de studie omtrent Rembrandt, daar de vondst
kan leiden tot andere dateering en beter begrip van een aantal andere werken van
den meester.

Moskou
In het Bulletin dat het Museum te Moskou sedert eenigen tijd uitgeeft vertelt N.
Romanof dat dit museum zijn bestaan te danken heeft aan de activiteit, die in de
revolutiejaren op kunstgebied tentoon is gespreid. In hoofdzaak is het samengesteld
uit de bestanddeelen van het Museum Roemiantzof, de kunstwerken die uit de
Ermitage naar Moskou werden overgebracht en uit de rijksdepôts afkomstig zijn.
In de zaal met de 17e eeuwsche Vlaamsche schilderijen hangen drie mooie schetsen
van Rubens en van Dijck's portret van Jan van de Wouwer. Van de Hollandsche
schilderijen zijn de belangrijkste die van Oostsanen, Mostaert, Pietersen. Dan volgt
er nog een zaal 17e-eeuwsche Hollanders met werken van van Goyen, Ruisdaal, van
der Neer, Both, Wouwermans, Potter, de Hooch, Metsu, Dou, Steen, Terborch, Dirk
Hals, A. en I. van Ostade, Ravesteyn, Moreelse, B. van der Helst, Heda, de Heem,
van Beyeren, Kalf, van Aelst en de glansstukken dezer afdeeling, de beide
Rembrandt's, Assuerus, Amman en Esther, en de Christus, benevens een allegorische
voorstelling, waarvan zich een herhaling in het Museum te Amsterdam bevindt (niet
nader beschreven).

New-York
Het Metropolitan Museum te New-York heeft de beide Rembrandts ten geschenke
ontvangen, die de familie Huntington op de veiling Spencer heeft gekocht. Het zijn
een portret van Hendrikje Stoffels en een Flora. Aan dit geschenk werd nog een
Mansportret van Frans Hals toegevoegd.

Veilingen
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Amsterdam
VAN 13 tot 15 Juli ll. werd bij Fred. Muller & Co, het derde gedeelte der verzameling
Casliglioni, alsmede oude schilderijen uit de verzamelingen Camberlyn, Mandel
(Wiesbaden) en Schindler (Weenen) verkocht. Hooge prijzen werden niet bereikt
hetgeen men wijst aan het twijfelachtige van zekere toeschrijvingen.
Hierna volgen eenige prijzen van Nederlandsche werken: W. van Aelst, Stilleven
700 gulden; E. van den Broeck, Stilleven, 400 gl.; Nic. Maes:Portret van een Edelman
en eene Dame, 1500 gl.; A. van Ostade, Dorpsschool, 2200 gl.; C. van Poelenburg,
Arcadisch landschap, 650 gl.; idem, 325 gl.; Jan van Mabuse, Mansportret, 8000 gl.
(bereikte in 1917 op de veiling von Kaufmann te Berlijn 63.000 mark); F. van
Apshoven, Soldaten, 675 gl.; Hendrik van Balen, Bruiloft van Pelens en Thetis, 500
gl.; Jac. Grimmer: twee landschappen, een met den H. Hieronymus, het andere met
de Vlucht naar Egypte, te zamen 1500 gl.; Jacob Jordaens, De Vrouw van den schilder,
1700 gl.; D. Teniers d.j., Landschap, 850 gl.; Jacob Cornelisz:Portret van Jacob
Janssens, 11.500 gl.; Hier. Bosch, Bespotting van Christus, 1200 gl.; Adr. Isenbrant,
Maria met het Kind, 2300 gl.; Joachim Patinir, Maria met het Kind, 2200 gl.; idem,
Winterlandschap, 1100 gl.; School
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van Rogier van der Weyden, Opstanding Christi, 2000 gl., Gonzales Coques, Portret
van een Goudsmid, 1000 gl.; A.J. van Croos, Landschap bij Delft, 225 gl.; Jacob G.
Cuyp, Jager druiven plukkend, 1600 gl.; Aert de Gelder, Portret van een Grijsaard,
2400 gl.; Jan van der Heyden, Hollandsch landschap, 2000 gl.; Thom. de Keyser,
Portret van een Oud man, 200 gl.; Nicolaas Maes, Portret van Johanna Koerten,
475 gl.; Vlaamsch Meester van de 17e eeuw, Landschap met ruiters, 2000 gl.;
Mierevelt, Portret van Gerrit Witsen en zijn vrouw, 1400 gl.; P. Moreelse, Jonge
Herderin, 1150 gl; C. Netscher, Portret van Christiaan Huygens, 4300 gl; id., Portret
van Geertruid Huygens, 4300 gl.; id., Portret van een Jongen man, 2300 gl.; id.,
Twee Portretten, 5200 gl.; id., Portret van een Jonge dame, 4000 gl.; id., Idem, 1800
gl.; Hendrick Sorgh, Muzikanten, 250 gl.; D. Teniersd - J., Drinker en Rooker, 1600
gl.; A. van de Velde, Woud, 3000 gl.; Reinier Zeeman, Zeestuk, 310 gl.; Brugsch
meester der 15e eeuw, Maria met het Kind, 18.500 gl.; Q. Brekelenkam, Gezelschap,
1800 gl; J. Van de Cappelle, Zeestuk, 2600 gl.; Jan van Goyen, De Verteller, 2100
gl.; id., Zeestuk, 2200 gl.; Pieter de Hooch, Concert, 2400 gl.; Th. de Keyser, Portret
van den Architect Pieter Post (?) 4800 gl.; Antwerpsch Meester van 1630,
Vrouwenportret, 600 gl,; Aert van der Neer, Winter, 8700 gl.; id., Nachtlandschap,
2700 gl.; Isaac van Ostade, Winter, 6200 gl.; Rembrandt, Saskia 30.000 gl.; Jan
Steen, Feestdag, 30.000 gl.; D. Teniers d.j. Rooker en Drinker, 3000 gl.; G. Terborch,
Portret van een jongen Patricier, 6000 gl.; W. van Aelst, Stilleven, 1700 gl. A. Cuyp,
De Boodschap aan de Herders, 4400 gl.; A. van Dijck, Maria met het Kind, 6600
gl.; Jan van Goyen, Stroomlandschap, 7200 gl.; id., Schepen op de rivier, 4000 gl.;
W, Heda, Ontbijt, 1900 gl; B. van der Helst, Portret van een jongen Edelman. 8000
gl.; N. Maes, Jonge Herder, 1000 gl.; Mierevelt, Mansportret, 1200 gl.; Aert van
der Neer, Avond, 12.500 gl.; A. van Ostade, Rooker, 4100 gl.; id., Het geslachte
Zwijn, 2400 gl.; A. Palamedesz, Dansend Paar 3500 gl.; J. van Ruysdael, Waterval,
4000 gl.; S. van Ruysdael, Kampeerend leger van Willem III, 3800 gl.; Jan Steen,
Driekoningendag, 5500 gl; D. Teniers d.J., Handelende Boeren, 2300 gl.; id..
Schilderijengalerij, 3000 gl.; id., Landelijk Tooneel, 1750 gl.; P. Wouwerman,
Sprokkelende Boeren, 1200 gl.; Nic. Maes, Moederschap, 10.000 gl.; J. van Ruysdael,
Landschap met boomen, 16.800 gl; id., Molen bij 't water, 11.800 gl.; Jan Steen,
Familieportret, 13.500 gl.; Jan Fyt, Jachtbuit, 3100 gl.; id., Drie Adelaars met hunnen
buit, 2200 gl.; Jan van Goyen, Landschap met Boeren, 2300 gl; P. de Hoogh,
Moederzorgen, 19.500 gl.; G. Berckheyde, Zicht op Haarlem, 7300 gl.; A. van
Beyeren, Paaschontbijt, 4400 gl.
Eveneens bij Fred. Muller werd op 13 Juli de collectie moderne kunstwerken van
Fritz Meyer (Zurich) geveild: M. Bauer, Kathedraal van Burgos (akwarel), 1000 gl.;
id., Emir van Bohara (id.), 1600 gl.; id., Binnenzicht in een Moskee (teekening), 800
gl.; id., Feestdag in Caïro (ets), 750 gl.; J. Bosboom, Groote kerk te Trèves (akwarel),
5200 gl.; id., Straat te Scheveningen (id.), 1800 gl.; G.H. Breitner, Haven în Winter,
2400 gl.; Vincent van Gogh, Moeder en Kind, 21.500 gl.; id., Ziekenhuis te Saint
Remy, 12.000 gl.; id., De Ploeger. 8200 gl.; id., Tuin in Herfst, 4200 gl.; Jozef Israèls,
Terugkeer der Visschers (akwarel, 1900 gl.; id., Nimf aan de bron (id.), 1600 gl;
Jacob Maris, De Dijk, 3100 gl.; id., Winter in Dordrecht, 6300 gl.; Mathys Maris,
Blanche neige (vrouwenportret), 2000 gl.; id., Beek in 't Woud, 2300 gl.: Jan Toorop,
Jonge Boerin in appelen schuddend, 335 gl.; id., Zomer, 259 gl.
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De verzamelingen teekeningen Emile Wauters en de Robiano kwamen onlangs
bij Fred. Muller onder den hamer. De grootste prijs is betaald voor een teekening
van Hieronymus Bosch ‘De verzoeking van een Stervende’ die 12.200 gulden
opbracht.
Verder: Pieter Bruegel de Oude, ‘Studieblad met twee boerenfiguren’ 5300 gl.;
Antoon van Dijck, ‘St. Sebastiaan’, 3800 gl.; id., ‘Studieblad’, 750 gl.; id., ‘Idem’
2300 gl.; Jan van Eyck, ‘Mansportret’, 1750 gl.; Hendrik Goltzius, ‘Portret van Pieter
Hasselaer’, 1100 gl,; Jacob Jordaens, ‘Studie van een vrouw met kind’, 1250 gl.;
Vlaamsch Meester, ‘Sinte Goedele’, 1300 gl.; Hans
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Memling, ‘Studieblad met vier koppen’, 3300 gl.; Pieter Bruegel de Oude, ‘De Nijd’
(uit de reeks der Zeven Hoofdzonden), 4800 gl.,(aangekocht door het Museum van
Frankfort); idem, ‘De Watermolen’, 5400 gl; Albert Cuyp, ‘Dorpsgezicht’, 5100 gl.;
id., ‘Klein landschap’, 1550 gl; Jacob Jordaens, ‘De Kraamkamer’, 1800 gl.; Ph de
Koninck, ‘Landschap’, 1625 gl; teekeningen van Jan van Goyen circa 1000 gl per
stuk.

Lucern
Op 27 Juli ll. heeft een veiling van oude schilderijen te Luccrn plaats gehad onder
directie van de firma's Th. Fischer te Lucern en A. Mak uit Amsterdam. Zij omvatte
de nalatenschap van Madame de la Bagassière te Parijs. Er was veel belangstelling:
het meest van particuliere Zwitsersche zijde, doch ook kunstkoopers uit Duitschland
en Frankrijk waren tegenwoordig. Hieronder volgen eenige prijzen in Zwitsersche
francs.
Nr 5, Abraham Hendriksz van Beyeren, ‘Stilleven’, 4000 fr.; nr 11, Pieter Breughel
de Oude, ‘Boerenfeest’, 2800 fr.; nr 15, Colin de Coter, ‘Mater Dolorosa’. 5000 fr.;
nr 16, Gerard David (school van), 2800 fr., nr 18, Anton van Dijck, ‘Portret van een
officier’, 3600 fr; nr 25, Lucas de Heere, ‘Portret van Elisabeth van Oostenrijk’, 2250
fr.; nr 26, Meindert Hobbema (jeugdwerk), 9800 fr.; nr 30, Brusselsch meester
omstreeks 1510, ‘De Aanbidding van het kind Jezus’, 2100 fr.; nr 31, Meester der
Halffiguren, ‘Schrijvende vrouw’, 2700 fr.; nr 32, ‘Maria en het Kind’, 2700 fr.; nr
35, Hollandsche meester uit de 17e eeuw. ‘Het Beleg’, 3600 fr; nr 38, Meester uit
St. Egide; ‘2 Altaarpaneelen’, 8500 fr.; nr 41, Aart van der Neer. ‘Landschap bij
Maanlicht’, 8400 fr.; nr 44, Anthonie Palamedesz., ‘Deftig Gezelschap’, 3700 fr.;
nr 46. Jacob van Ruysdael, ‘De Molens’, 9000 fr.; nr 47, ‘Landschap’, 3100 fr.; nr
58, Cornelis de Vos, ‘Damesportret’, 3600 fr.; nr 59. Rogier van der Weyden,’ De
Kruisafneming', 4350 fr.

Varia
Beschilderde paneelen in St. Romboutskerk te Mechelen ontdekt
Bij het uitbreken en verplaatsen van kasten in de kleedkamer der kanunniken van
het kapittel van St. Rombouts te Mechelen, zijn beschilderde paneelen te voorschijn
gekomen met godsdienstige voorstellingen.
Bedoelde kleedkamer bevindt zich aan den linkerkant van den zoogenaamden
ommegang rondom het hooge koor en de vier tot nog toe gevonden beschilderde
planken werden alle aan de achterzijde van een en dezelfde kleerkast aangetroffen.
Zij bevonden zich met de schildering langs den muur en konden derhalve van de
kamer uit niet gezien worden. De twee bijzonderste ervan - die beiden het nummer
3 in wit krijt dragen - schijnen de zijpaneelen uit te maken van een drieluik en stellen
naar alle waarschijnlijkheid tafereelen voor uit het leven van den H. Christophorus.
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Wat terecht toelaat zulks te vermoeden is het feit, dat de er op voorkomende Heilige
als een Reus is afgebeeld en schijnt verder te moeten worden afgeleid uit den aard
der voorgestelde tafereelen.
Het rechter-paneel stelt namelijk de geeseling voor van een Reus - den marteldood
door den H. Christophorus ondergaan - terwijl het linkerpaneel onderaan de
veroordeeling uitbeeldt van den Heilige - een Reus te midden van dwergen van
soldaten - en bovenaan in den rechterhoek ervan een der menigvuldige
bekroningscènes vertoont, die in de levensbeschrijving van St. Christophorus verhaald
worden.
De afmetingen ervan - de grootte bedraagt 1,75 bij 0,60 meter - en de schikking
der voorgestelde personages staven ten slotte volkomen de meening, dat men hier
met zijluiken van een groot schilderij te doen heeft.
Het komt er dan ook hoofdzakelijk op aan, het middenpaneel te vinden, waarbij
zij thuishooren. De kleerkamer der kanun-
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niken is na den inval der Fransche Sansculotten van, de tegenwoordige kasten
voorzien. Van dien datum af dagteekent eveneens het verdwijnen der zijluiken van
het schilderij, dat vroeger eveneens het altaar van het metselaarsambacht versierde.
Alhoewel St. Christophorus als Patroon der steenkappers doorgaat - in de
middeleeuwen een der bijzonderste vakken van het metselaarsbedrijf - is het althans
onwaarschijnlijk, dat de ontdekte paneelen de zijluiken zouden uitmaken van hooger
bedoeld schilderij, dat de ‘Besnijdenis van Christus’ voorstelt.
Meer waarschijnlijk is het voorzeker, dat het middenpaneel den H. Christophorus
zou voorstellen lijk deze gewoonlijk wordt afgebeeld, te weten met het kindje Jezus
op den linkerschouder.
De twee veronderstellingen zijn gegrond. De ‘Besnijdenis van Christus’ alsmede
het voornoemde schilderij van St. Pieterskerk zijn beide van Coxcie en het lijdt schier
geen twijfel of de ontdekte paneelen zijn van dezelfde hand. Coxcie had namelijk
voor gewoonte als hoofdpersonages op zijne doeken zich zelf ofwel leden zijner
familie uit te beelden en St. Christophorus schijnt hier het portret van den schilder
zelf of zoo niet van zijn zoon te zijn.
De opzoekingen - die door den heer Kan. Steenackers, tresorier van 't Kapittel
geleid worden - vallen overigens niet al te moeilijk, doordat de paneelen niet in het
minst zijn beschadigd.
Alleen komen er tal van kleine gaatjes in voor, door de nagels veroorzaakt,
waarmede in de kast kapstokken werden aangebracht!
De twee andere paneelen schijnen van een en hetzelfde schilderij deel uit te maken
en dragen de nummers 2 en 5.
Het feit, dat de nummers 1 en 4 ontbreken, terwijl het nummer 3 tweemaal
voorkomt, schijnt aan te toonen, dat nog ergens anders paneelen verscholen zitten.
Men zal ze dan ook moeten terugvinden, alvorens het tafereel, dat hier werd
uitgebeeld, zal kunnen worden voltedigd. De twee gevonden planken zijn namelijk
deelen van eene scène, die de verschijning van Jezus aan zijne Moeder, na zijne
glorierijke verrijzenis voorstelt.
Christus komt er op voor recht staande met de linkerhand op de hartewonde en
Maria knielt biddend voor hem neder. Tusschenin ontbreekt echter een gedeelte en
de Christus-figuur is middendoor gezaagd, voorzeker omdat de plank te groot was
om als achterzijde van de kast te dienen! Christus is op prachtige wijze uitgebeeld
en alles toont aan, dat men hier voor het werk staat van een meester, wiens naam
echter nog niet eens vermoed wordt.

Het eeuwfeest der Romantiek
In verband met de viering van het eeuwfeest der Romantiek zal te Brussel een speciale
hulde worden gebracht aan den Belgischen schilder Antoine Wiertz, in het Museum
dat zijn naam draagt, het gemeentebestuur van Dinant, Wiertz' geboortestad, heeft
zijn deelneming toegezegd aan deze plechtighcid, welke vermoedelijk zal samengaan
met een tentoonstelling van werken van dezen schilder, tijdelijk in bruikleen afgestaan
door de bezitters van particuliere verzamelingen.
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Waalsche kunst
In Januari a.s. zal in de Stedelijke Feestzaal te Antwerpen een tentoonstelling van
Waalsche kunst worden gehouden, welke bedoeld is als een middel om ‘de Waalsche
volksziel in Vlaanderen beter bekend te maken’.

Vereeniging voor monumentale kunst in België
Een zeer interessante instelling hield dezer dagen haar eerste zitting te Gent, in alle
bescheidenheid. Het is de ‘Monumentale Kunst’, groepeering van vooraanstaande
personaliteiten uit de wereld van kunstenaars en letterkundigen, die zich voorgenomen
hebben een inniger samengaan te bewerkstelligen tusschen de beoefenaars van de
drie plastische kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst, om te geraken
tot een meer aaneengesloten en zuivere monumentale kunst.
Deze groepeering is feitelijk reeds ont-
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staan tijdens de wereldtentoonstelling te Gent in 1913, waar een paviljoen voor
monumentale kunst was opgericht. Zij heeft sedert dien in stilte doorgewerkt. Zoo
heeft zij het verkregen, dat de bekende halve ronde van de Cinquantenaire te Brussel,
op den muur achter de zuilengang zal versierd worden door kunstenaars door haar
aangeduid: Ciamberlani, Montald, Delville zullen er groot mozaïek-werk uitvoeren.
Nu trad te Gent voor het eerst de vereeniging in het daglicht. Zij hield er haar
eerste openbare bijeenkomst, en liet zich voorafgaandelijk officiëel op het stadhuis
verwelkomen door den wethouder van schoone kunsten, die zelf een uitstekend
schilder is, en advocaat en volksvertegenwoordiger op den koop toe, R. de Saegher.
Er waren kunstenaars en schrijvers van allerlei pluimage, architecten als Oscar van
de Voorde en Alb. van Huffel, beeldhouwers als Julius Lagae, Rombeau, Bracke,
Verbanck, schilders als Montald, Langaskens, Delville, Allard-Olivier, Ciamberlani,
Vloors, F. de Smet, schrijvers als A. de Rudder, Fierens-Gevaert, L. van Puyvelde.
Tijdens de besprekingen is medegedeeld geworden, dat men bekomen had van
wege het provinciebestuur van Brabant, dat voortaan de plans voor het opbouwen
en versieren van de openbare gebouwen niet meer zouden vervaardigd worden door
ambtenaren, maar door artiesten die buiten de administratie staan, en dat elke architect
vrij zou wezen zijn medewerkers naar eigen inzicht te kiezen onder de schilders en
beeldhouwers.
De vereeniging heeft verkregen dat het stadhuis te Dendermonde, na den oorlog
opnieuw opgebouwd, door haar zorgen zou versierd worden: elf schilders werden
door haar aangesteld om groote fresco's op de muren aan te brengen. De onkosten
zullen bestreden worden door een openbare inschrijving.
Hetzelfde zal gevraagd worden voor den heropbouw en de versiering van het
uitgebrand Justiciepaleis te Gent.
Om de drie maanden zal de vereeniging vergaderingen beleggen in verschillende
steden van België om voeling te krijgen met de kunstenaars van de verschillende
streken.

De Nederlandsche kunstenaars te Rome in de XVIIe eeuw
In de te Amsterdam gehouden vergadering der afdeeling Letterkunde der Kon.
Academie van Wetenschappen heeft Dr. G.J. Hoogewerff, directeur van het Ned.
Hist. Instituut te Rome, op 13 September ll. eene mededeeling gedaan over de
Nederlandsche kunstenaars te Rome in de XVIIe eeuw en hun conflict met de
Academie van St. Lucas.
In eene vroeger studie over de Nederlandsche Schildersbent te Rome heeft spreker
reeds kunnen aantoonen, dat de bekende teekeningen met portretten van bentvogels,
die in het Museum Boymans te Rotterdam bewaard worden, de stichters van dat
lustig genootschap moeten voorstellen. Wanneer deze teekeningen, gelijk
waarschijnlijk is, in één en hetzelfde jaar vervaardigd werden, dan kan dit alleen
1624 geweest zijn. Vermoedelijk was het een jaar vroeger, dat de jonge Nederlandsche
kunstenaars te Rome zich duurzaam aaneensloten. Deze aaneensluiting vond echter
haar oorzaak niet enkel in een zucht tot gezamenlijk vermaak, maar had, zooals uit
het volgende zal blijken, tevens het karakter eener artistieke solidariteit, Eerst na
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1650, en zelfs na 1660, is het, dat de bentvogels zich het ‘graf van Bacchus’ tot
voornaamste doel gaan stellen. Hun vereenigingsleven had toen echter zijn besten
tijd reeds gehad. Het is over de belangrijkste periode van het bentleven, dat spreker
hier thans wilde handelen.
Daar deze periode gekenmerkt wordt door een fel conflict tusschen de Bent en de
officiele pauselijke Academie, was het noodig, eerst aard en strekking van deze
laatste instelling in het kort te bespreken. Het geldt immers geen toevalligen strijd
uit ijverzucht, tusschen personen, maar een strijd tusschen contrasteerende beginselen:
een geding van de Nederlandsche ‘vulgaire kunst’ - door vele Italianen nog steeds
vulgair bevonden - tegen het artistiek ‘adeldom’ der boven de altaren zegevierende
scheppingen van het godsdienstig
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idealisme. De Nederlandsche Schildersbent had, met baar ongeschreven program
van ongewijd naturalisme, tusschen 1630 en 1650 te Rome metterdaad de beteekenis
eener ‘Secession’. Uit de breve, waarmede Gregorius XIII den 15en October 1577 te
Rome de ‘Accademia Romana di San Luca’ stichtte, d.w.z. aan de reeds bestaande
congregatie of ‘universitas’ der kunstenaars het karakter eener Academie gaf, blijkt
duidelijk de bedoeling, waarvan de Paus uitging. Met zooveel woorden toch wordt
daarin verklaard, dat beoogd wordt de kunst, die door onedele bij-elementen is
verbasterd, op te heffen en dienstbaar te maken aan de propaganda der Christelijke
beginselen. De noordelijke artisten echter, die zich aan het Academisch gezag niet
wilden onderwerpen, vonden kracht in solidariteit en stelden organisatie tegenover
organisatie.
Merkwaardig is, dat van meet af aan onder die rebellen zoowel Staalsche als
Spaansche Nederlanders zich bevinden, katholieken zoo goed als ketters. De
elementen die in patria door het krijgsbedrijf werden gescheiden ziet men hier
eendrachtig verbonden, welbewust ééne natie vormende. Dit gaat zoover, dat le
Valentin, die nu als een der steunpilaren wordt beschouwd der Fransche schilderkunst
der 17de eeuw, als ‘Nederlander’ lid van de bent was, omdat hij te Boulogne sur Mer,
dus in Fransch Vlaanderen, was geboren. Hij voerde den bentnaam ‘Inamorato’, of
in 't Spaansch: ‘Amador’. Het stambewustzijn blijkt bij de kunstenaars van dezen
tijd zeer levendig; maar opmerkelijk is het, dat het en Vlamen en Walen omvat.
Franschen werden streng geweerd.
Een ding namen de bentleden van de officieele vakvereenigingen grif over en dat
was het feestmaal, dat elke nieuwe collega verplicht was aan zijn kunstbroeders aan
te bieden, wanneer hij in hun midden werd opgenomen. Het doopfeest van den
nieuwen bentvogel was ook deels een parodie op de plechtigheid, waarmede de leden
eener ‘universitas’ bij hun intrede door den kapelaan werden bevestigd.
Aanvankelijk werden ten bate der Academie de ‘aalmoezen voor den H. Patroon’
gewillig opgebracht; het kwam tot 1620 bij niemand op hen te weigeren. Daarna
echter nemen de contributies der Vlamingen plotseling sterk af en daar deze
vermindering juist een aanvang neemt in de jaren 1622-24, waarin de Bent zich
vormde, behoeft naar de oorzaak niet lang te worden gezocht. De Academie zon op
middelen om in dezen voor haar ongunstigen stand van zaken een wijziging ten goede
te brengen. De bestuurders kregen gedaan, dat Paus Urbanus VIII den 11en Juli 1633
een breve uitvaardigde, waarbij de ‘sovraïtendenza’ der Academie over de te Rome
wonende kunstenaars in zoover werd uitgebreid, dat zij het recht verkreeg voor haar
patroon, in plants van de gebruikelijke ‘aalmoezen’ een jaarlijksche ‘tassa’ of schatting
te vorderen Het bedrag daarvan was niet heel groot. Niettemin had deze maatregel
op de bentvogels een dergelijk effect als het uitvaardigen van Alva's beruchten tienden
penning op de gemoederen van 1569! Het verzet tegen wat men een aanmatiging
oordeelde, werd van stonde aan algemeen; de oppositie was gericht tegen de Academie
en tegen het beginsel dat zij voorstond.
Wil men een stem uit dezen tijd, waarbij dat beginsel wordt onder woorden
gebracht, dan leze men, hoe de academicus Giambattista Passeri, schilder en dichter,
het afkeurt, dat Pieter van Laer gezegd Bamboceio in dit tweede kwart der 17e eeuw
de naar hem genoemde ‘bambocciate’ in zwang bracht: ‘die dorpelijke en populaire
voorstellingen van lage zwelgpartijen, die zooveel genoegen verschaiffen aan het
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plebs, doch weinig aan de geesten van hen, die door een nobel beginsel worden
verbeven’. Dat was een zijdelingsche hatelijkheid aan het adres van menigen
toenmaligen maecenas, want onder het ‘plebs’, dat behagen schiep in die tafereelen
van laag allooi, waren verscheidene hoogadellijke liefhebbers, en zelfs kardinalen.
In een processtuk van 1637 vindt men aangaande twee doeken van Van Laer verklaard,
dat zij ‘een prins waardig zijn’. Zonder de gunst en het geld van de aristocratische
afnemers zouden de bentschilders zich natuurlijk ook niet heb-
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ben staande gehouden. Passeri zelf zinspeelt er trouwens op, dat het bentleven zoo
tot bloei kwam, door dat in dien tijd van geneugte ‘het geld zich rijkelijk zien liet’.
Berooid waren dus die vreemde kunstenaars over het algemeen niet. Dank zij het
door hen ingevoerde nieuwe genre verdienden zij behoorlijk hun brood - en hun wijn.
Het waren veeleer de heeren der Academici, die hun kunst in discrediet zagen raken
en beducht werden om door het optreden van het ‘artistiek gespuis’ in eigen
verdiensten te worden benadeeld.
In 1634 houden, ondanks het strenge voorschritt, de bijdragen der Nederlanders
aan de Academie ostentatief geheel op. Dit kan niet anders dan bij afspraak geschied
zijn' Inmiddels schijnt de schatmeester der Academie begonnen te zijn, strenge
maatregelen voor te bereiden. Hij liet in 1633, '34 en '35 adreslijsten der vreemde
kunstenaars opmaken met het doel, hun den ‘esattore’ met een dwangbevel thuis te
zenden. Gemakkelijk was het opstellen van deze lijsten niet door de voortdurende
wisseling van domicilie der bentvogels, van wie velen met recht ‘op den tak’ leefden.
Dan waren de kornuiten ook, zooals van zelf spreekt, weinig genegen om over
elkander inlichtingen te verstrekken. De lijsten werden dan ook verre van nauwkeurig
en daarbij alles behalve volledig, zooals uit het aanvullend onderzoek der parochiale
archieven is gebleken. De onvolledigheid had echter tot noodzakelijk gevolg, dat er
niet tot een stelselmatige invordering kon worden overgegaan. De belangrijkste, maar
ongedagteekende adreslijst, bepaalt zich geheel tot de Nederlandsche en Duitsche
kunstenaars. Zij omvat 45 namen en geeft ondanks hare leemten een beeld, hoe de
kolonie der ‘artisti oltramontani’ toenmaals, d.i. kort na 1630, in hoofdzaak was
samengesteld.
Den 14 November 1636, kort na het feest van St. Lucas, werd een groote algemeene
vergadering gehouden, waarop alle te Rome vertoevende schilders en beeldhouwers
waren uitgenoodigd. Kennelijk is het de bedoeling geweest, op deze vergadering tot
een verzoening of vergelijk te komen. Bijna voor de helft zijn de opgekomenen
Nederlanders: veertig kunnen er geteld worden; van zes kunstenaars blijven naam
en nationaliteit onzeker. In elk geval zijn de bentleden zoo goed als voltallig aanwezig.
Van de belangrijke vergadering heeft de secretaris geen notulen ingeschreven, maar
in plaats daarvan vindt men onder de presentielijst enkele woedende penkrassen.
Blijkbaar hebben de aanwezige hentleden met hun aanhang zulk een tumult gemaakt,
dat er niets behoorlijk aan de orde gesteld kon worden, laat staan kon worden besloten.
Even welsprekend is de verzuchting van den schatmeester, neergeschreven aan den
voet van de bladzijden, waarop de in 1635-1636 ontvangen bedragen geboekt staan:
van de Nederlanders is er ‘nooit iets’ ingekomen. - De Academie zwichtte!
In 1644 stierf Paus Urbanus VIII en het is, alsof met zijn overlijden de bentvogels
hun houding van protest lieten varen, of overbodig bevonden. In 1646 is er na twintig
jaren weder sprake van een geregelde inzameling van de ‘aalmoezen’ onder de
Nederlandsche kunstenaars. De invordering werd opgedragen aan Luigi Gentile,
wien als jongere confrater Michel Sweerts ter zijde stond, een vroom katholiek en
geen bentvogel. De collecte bracht ruim negen rijksdaalders op, in het volgend jaar
meer dan zes. Als wij echter van dit resultaat kennis nemen, dient te worden
opgemerkt, dat na 1641 het milieu zelf der Schildersbent reeds was veranderd en dat
daarmede ook in de stemming tegen de Academie zekere wijziging was gekomen.
Bovendien was, het genre der bamboccianen min of meer officieus erkend. Niet
alleen dus in financieel opzicht hadden de bentvogels door hun verzet het pleit
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gewonnen, maar ook hun kunstgenre was na vijftien jaar krakeel te Rome aanvaard.
Wil men daarvan het bewijs, dan vindt men het in een zeer sprekende bambocciade,
door Michiel Sweerts geschilderd, die van ouds hangt.... in de raadskamer van de
Academie van St. Lucas zelve. Wat men op dat schilderij ziet, is een kind dat geluisd
wordt, een lichtekooi die de handtastelijke attenties van een jonkman zich laat
welgevallen, waschgoed dat te drogen hangt....

Onze Kunst. Jaargang 23

56
Giovanni del Campo en Pieter van Laer hadden in 1639 Rome verlaten, de gebroeders
Both vertoefden er eveneens tot dat jaar. De kring van kornuiten spatte daarmede
uiteen, en daarmede neemt de tweede periode van het bentleven een einde; een
periode, die door den strijd met de Academie een zoo bijzondere beteekenis verkreeg.
Onlangs is in het Noord-Westen van Bohemen wederom een
schilderijenverzameling, waarin zich verscheidene voortreffelijke stukken van oude
Nederlandsche meesters bevinden, voor het publiek toegankelijk gesteld. Deze behoort
aan de Cisterciënser stichting Ossegg. Dr. Jozef Opitz uit Praag heeft de schilderijen
geordend en gecatalogiseerd. Een geïllustreerde, beschrijvende catalogus is reeds
persklaar.

Amerikaansche markt
De waarde van het enorm aantal kunstwerken in de eerste drie maanden van 1926
naar Amerika uitgevoerd wordt geschat op circa een half milliard dollars! Bekend
zijn o.a. de aankoop van een ‘Mansportret’ van Dirk Bouts op een Parijsche veiling
(F. Kleinberger Galleries), die van het dan pas in Rusland ontdekte ‘Portret’ van
Vermeer van Delft (duveen Bros.), die van een ‘Annunciatie’ van Petrus Christus
aan den verzamelaar Michaël Friedsam; en die van een onlangs teruggevonden
‘Zelfportret’ van Rubens aan een onbekenden liefhebber.
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Boeken & tijdschriften
Mvr Maurice Vaes Corneille de Wael
Uittreksel uit het ‘Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome’, 5e fascicule, 1926.
- Deze zeer uitgebreide studie is een zoo volledig mogelijke levensbeschrijving,
waarvan de elementen rechtstreeks geput zijn aan vertrouwbare bronnen, en die
opgesteld is met scherp critischen zin. De schrijver voegt er een catalogus bij van
het werk van den schilder. Cornelis de Wael is geen onbekende in de
kunstgeschiedenis: Scheibier heeft aan hem een studie gewijd in het ‘Repertorium
für Kunstgesehichte’ van 1883. Het flinke werk van Mgr. Vaes, zal tot grondslag
kunnen dienen van een toekomstig stijlcritisch onderzoek van het werk van dezen
Antwerpschen schilder, die in Italië verbleef van 1610 tot 1667 en waarvan de
voorstellingen uit het krijgsleven en het volksleven, zooveel bijval genoten in zijn
tweede vaderland.
Doch dit werk van den ijverigen secretaris van het Belgisch Historisch Instituut
te Rome, is veel meer dan een biographie. Door alles wat er bij en tusschen gevoegd
wordt, is het een zeer belangrijke en oorspronkelijke bijdrage tot de kennis van de
ontwikkeling tot de Vlaamsche kunst en van haar betrekkingen met de Italiaansche
kunst tegen het midden van de XVIIe eeuw. Meer dan eens verdwijnt de figuur van
Cornelis de Wael achter deze van personen waarmee hij in betrekking was en
waaromtrent de schrijver tal van onuitgegeven bijzonderheden meedeelt. En als we
meermalen minder aangenaam getroffen zijn bij het aanhoudend verdwijnen van de
hoofdpersonnage, kunnen we toch niet nalaten met welgevallen te luisteren naar den
schrijver, die ons zooveel te vertellen heeft omtrent den kunsthandel gevoerd tusschen
Italië en de Oude Nederlanden. Onze aandacht blijft gespannen wanneer de auteur
uitvoerig handelt over de nog onbekende rol van verscheidene handelaars uit de Oude
Nederlanden die, in Italië rijk geworden, er zich opwerpen als kunstbeschermers en
er uitgebreide verzamelingen vormen. Deze kunstbeschermers van een zeer
bijzonderen aard, konden echter niet nalaten ook handel te drijven in kunst werken.
Archiefstukken hebben Mgr. Vaes veroorloofd vast te stellen dat het ‘Cenaculo’
van Cornelis de Wael, eerst te Genua, daarna te Rome dienst deed als blijvend museum
waar schilderijen uit al de Ilaliaansche scholen hingen naast een groot aantal doeken,
die regelmatig uit Vlaanderen afgestuurd werden. De schrijver die er aldus toe geraakt
was zijn onderzoekingen te richten naar de studie van den kunsthandel, is er toe
gekomen ons tal van eigenaardige en belangrijke bijzonderheden mede te deelen
over de werkzaamheid als verzamelaar-handelaar, niet alleen van Cornelis de Wael
te Genua, maar ook van Lucas van Uffel te Venetië en van Gaspard de Roomer te
Napels en te Rome. De noorderlingen deden bij de Ilaliaansche afkoopers, het werk
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van hun landgenooten gelden en stuurden naar de Oude Nederlanden werken van de
meest bekende Italiaansche schilders.
Over dezen handel schrijft de auteur breedvoerig. Wat hij er ons over mededeelt
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verklaart grootendeels den invloed dien de noorderlijke schilderkunst bleef uitoefenen
op de Italiaansche kunst gedurende de tweede helft der XVIIe; eeuw. Wij begrijpen
er ook beter door hoe het komt dat een zoo groot aantal Vlaamsche werken in de
particuliere collecties van Italië te vinden zijn.
De kunstgeschiedkundigen zullen Mgr. Vaes dankbaar zijn voor de mededeeling
van deze vondsten door hem gedaan in den loop van de voortdurende onderzoekingen
in de Italiaansche archieven. De auteur heeft ons reeds een studie gegeven over het
verblijf van Van Dijck in Italië Hij belooft ons de monographie van tal van andere
Vlaamsche schilders die in Italië verbleven. Wij wachten met ongeduld.
LÉO VAN PUYVELDE.

Maandblad voor Beeldende Kunsten
voor Augustus opent met een opstel van Cornelis Veth over de
Jan-Steen-tentoonstelling. Tegenover het begin ziet men het ‘Naaistertje’ als
buitentekstplaat en tusschen den tekst staan de ‘Bruiloft te Kana’ en twee andere
werken afgebeeld.
Naar een verscholen hoek van het Rijksmuseum te Amsterdam, een fragment van
een quasi-gothisch kerkje, verbonden met de Rijksnormaalschool, voert Mej. J.
Zwartendijk.
‘In een land van beelden-storm, van streng en dogmatisch calvinisme, van oude,
onherstelbare veeten tusschen godsdienst en kunst, van kleurlooze gedegenheid en
angstvallige rechtzinnigheid, waar iedere praal uit de kerken verbannen bleef, is het
niet te verwonderen, dat van hun eens zoo schoone en rijke middeleeuwsche tooi
weinig behouden is. Wat van schilderingen en decoratieve versierselen niet was
vernield, daar is later een kwast met witte kalk of grijze verf overheen gestreken en
men heeft telkens even weinig eerbied voor het verleden geloond als in onze illustre
dagen een futurist of een bolsjewiek aan den dag kan leggen, of een Amsterdammer,
als hij er vóór stemt het Pesthuys af te breken.
Het gevolg laat zich al te makkelijk raden, en wij weten het helaas allemaal: bitter
weinig is er overgebleven van versierde gewelven in Hollandsche Gothische
kerkgebouwen. Men behoeft er het groote prachtwerk van G. van Kalcken, waarbij
ten deele Professor J. Six een tekst schreef, slechts op na te slaan: ‘Peintures
Ecclésiastiques du Moyen-Age’.
Er is daar sprake van die aaneengesloten groep, die wellicht een directen invloed
van Vlaanderen onderging en die wij terugvinden op gewelf-versieringen in de kerken
van Enkhuizen 1484, Utrecht 1516, Naarden 1518, Alkmaar 1519, Hoorn 1522 en
Warmenhuizen 1525.
Om deze laatste is het hier te doen; in 1890 schonk de Nederduitsch-Hervormde
Gemeente van Warmenhuizen aan het Rijk een beschilderd houten ton-gewelf uit
het koor van een kerk, dat nooit meer gebruikt werd en met een houten beschot van
het overige, in gebruik zijnde deel afgescheiden, slechts als bergplaats dienst deed.
De kerkeraad is waarschijnlijk verheugd geweest er zoo met fatsoen van af te komen,
hij begeerde dezen roem ter plaatse niet meer en voor het Rijk was het een groote
winst, omdat onkunde of onverschilligheid dit belangrijk nationaal kunstmonument
niet verder zou kunnen aanranden. Het was ‘behouden voor het Vaderland!’ Wij
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mogen degenen, die dit gelukkig resultaat in de hand hebben gewerkt wel dankbaarder
zijn, dan waartoe wij tegenwoordig wel eens geneigd lijken. Groote en enthousiaste
figuren uit het einde van de XIXde, eeuw dienen wij met eerbied te herdenken, al
kunnen wij niet altijd meer hunne opvatting deelen. Zij waren pioniers, op hun wijze
hebben zij gestreden toen om hen heen alles doodsch was en dor; hoeveel hebben
zij niet gered, toen een algemeene belangstelling in kunstzaken nog ver te zoeken
was Warmeuhuizen kwam in Amsterdam terecht!
De oplossing van Cuypers, om rond het gewelf een brokje kerk te bouwen is dus
zóó vreemd niet als schijnen kan, al zouden wij thans een dergelijken vorm
waarschijnlijk niet meer entameeren. En na de laatste verbouwing aan de school,
onder directie van Huib Luns, is de binnen-ruimte er waarlijk aanmerkelijk op
verbeterd’
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Over het ‘Museum Mesdag’ schrijft Corn. Veth:
‘De droeve geschiedenis van het Museum H.W. Mesdag in den Haag, dient wel,
in een maandblad dat aan beeldende kunsten is gewijd, even te worden verteld, opdat
belangstellenden voor goed zullen weten, hoe het komt, dat het blijft zooals het is.
De schatten van schilderkunst uit de Barbizon-periode en van de Haagsche School
vooral, zijn er gehangen op de wijze, zooals men dat een vijf en twintig jaar geleden
nog deed, toen het vak der museuminrichting nog in een zeer primitief stadium was
Korten tijd geleden nu werden velen, die het museum, dat als alles wat niet verandert,
ingeslapen was, eenigzins vergeten hadden, opgewekt tot nieuw bezoek door het
bericht dat de nieuwe directeur er de nu overal gehuldigde beginselen van een goede
museum-inrichting met smaak en inzicht had toegepast. Die het toen bezochten,
werden verrast door de ontdekkingen die zij er nu deden, door het vele, dat nu eerst
tot zijn recht kwam. Daar waren bijvoorbeeld twee heel mooie Gabriëls, daar was
meer dan een stuk van Mesdag zelf, dat er alleen bij gewonnen had. De belangstelling
in het museum leefde op.
Helaas, zich beroepende op de letter van de schenkings-akte, die zegt dat er zoo
min mogelijk veranderd moet worden, hebben de ‘erven’ zich verzet. Andere ‘erven’,
in andere gevallen, zijn voor overleg te vinden geweest, deze hebben hun pond
vleesch willen hebben, ook als het museum eraan doodbloedt. Want wie, zooals wij
allen thans, gewend zijn aan een methodische, overzichtelijke inrichting van een
museum, vermijden het verwarde, overpropte dat vermoeit en het genot aan de dingen
vergalt. Een goede kans, om H.W. Mesdag's naam door zijn museum glorierijk te
doen voortleven, is verkeken’.
Van Jan Lauweriks brengt het maandschrift een verlucht opstel over moderne
pottenbakkerskunst.
Het Septembernr. bevat van M.D. Henkel, conservator van's Rijks-Prentenkabinet
te Amsterdam, een geïllustreerd artikel over Rom. de Hooghe als illustrator. - Prof.
W. van der Pluym bespreekt de architectuur van het Nederlandsch paviljoen op de
tentoonstelling het vorig jaar te Parijs gehouden.

Elsevier's Geillustreerd Maandschrift van Aug. 11.
opent met een fraai geïllustreerd opstel van Mr J. Slagter over Jan Steen: ‘Niets is
bij Steen toeval of willekeur, alles is overdacht en geordend. Steen, die op aarde blijft
- ook in zijn bijbelsche voorstellingen - Steen, die de schoonheid puurt uit zijn eigen
huis, zijn gezin en het geringste voorwerp van huiselijk gebruik, heeft evenveel
fantasie als Rafaël, met wien Reynolds hem eens heeft vergeleken’.

Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen
van Septemb. opent met een opstel van Dr. Hans Schneider, dat handelt over het
paleis op den Dam te Amsterdam. Het werpt een geheel nieuw licht op de rol die
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Ferdinand Bol heeft vervuld als schilder van de monumentale compositie voor het
vroegere Amsterdamsche Stadhuis.
Toen het stadhuis den 29sten Juli 1655 werd ingewijd, deed Vondel het in zijn
‘Inwijdinge van 't Stadhuist' Amsterdam’, dat hij aan de vroede vaderen der stad
opdroeg, voorkomen of het gebouw geheel gereed was, zoowel in- als uitwendig.
Niets was echter minder waar. Met de beschildering moest nog een aanvang gemaakt
worden, doch het plan daarvoor moet gereed geweest zijn. Bij den bouw had men
zich laten leiden door Romeinsche en Venetiaansche voorbeelden en ook voor de
versiering van het inwendige koos men een buitenlandsch beroemd werk ter navolging.
Paolo Veronese's prachtige cyclus in het Dogenpaleis te Venetië moest op zijde
gestreefd worden. Weliswaar kon men niet zóó grootsch te werk gaan, doch de
grondgedachten der beschilderingen moesten dezelfde zijn. Met voorbeelden uit den
Bijbel of uit de oude geschiedenis moesten de overheden steeds herinnerd worden,
hoe verantwoordelijk hun taak is, hoe groot de gevolgen van hun besluiten kunnen
zijn, hoever zij verbeven moeten zijn boven omkooperij of bedreiging.
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Burgerdeugden moesten in symbolen verheerlijkt worden en de roemrijke daden van
het voorgeslacht, waarvan men nu in den vorm van vrede en welstand de vruchten
plukte, in beeld gebracht. Dit is het recept, dat in alle Hollandsche stadhuizen en
gerechtszalen van dien tijd werd gevolgd, doch voor het Amsterdamsche stadhuis
werden de tafreelen met veel meer zorg bijeengezocht dan gebruikelijk was. Misschien
heeft Jacob van Campen, eer hij in 1654 ten gevolge van allerlei intriges de stad
moest verlaten, nog de indeeling der geheele beschildering gemaakt. Reeds in 1650
was Artus Quellinus begonnen met de plastische versiering van den
schoorsteenmantel. Nicolaas de Helt Stocade leverde in 1656 de eerste
beschilderingen: drie allegorische plafondstukken voor de Justitie-kamer en in 1656
‘Jozef het koren verdeelend’ voor den schoorsteenmantel van de schatkamer. In
hetzelfde jaar schilderde Erasmus Quellinus in de raadszaal, de z.g. Mozeszaal, zijn
allegorie op de vroede regeering van Amsterdam. Dit groote plafondstuk, met de
schilderingen in de cassetten van het plafond in de vroegere schepenzaal,
engelfiguurtjes, die nu geheel zijn overgeschilderd, zijn de eenige stukken, die de
productieve Antwerpenaar voor het Amsterdamsche stadhuis heeft geschilderd.
Tegelijkertijd werd een aanvang gemaakt met de beide groote schoorsteenstukken
in de kamers der burgemeesters. Govert Flinck schilderde ‘Marcus Curius Dentatus,
die de geschenken van de Samnieten weigert’ en Ferdinand Bol ‘De
onverschrokkenheid van Cajus Fabritius Luscinus in het kamp van Pyrrhus’.
Het vertrek, waarin deze beide stukken zich bevinden, is sinds jaren niet meer
voor het publiek toegankelijk, zoodat men het schilderij van Bol slechts kent uit de
schets in olieverf, die Bol ervoor maakte en die in het museum te Brunswijk bewaard
wordt, terwijl het interessante schilderij van Pieter de Hooch, dat men in het Haagsche
filiaal van de firma van Diemen en Co, heeft kunnen bewonderen, een indruk geeft
van de plaatsing van het schilderij in den noordelijken wand van de zaal. Van Bol's
schilderij heeft de schrijver nog een tweede schets in olieverf in Hollandsch particulier
bezit (verzameling John Tattersall, te Enschede) en twee teekeningen in het
Prentenkabinet te München gevonden. De teekeningen hooren bij verscheidene
andere, die eveneens betrekking hebben op het Amsterdamsche stadhuis en
waarschijnlijk eigendom geweest zijn van iemand, die zich daarvoor interesseerde.
Uit deze teekeningen en de schets blijkt, dat Bol zich de compositie oorspronkelijk
anders gedacht heeft dan deze bij de uitvoering is geworden. De eene teekening,
waar de compositie zooveel soberder is en de overbodige bijfiguren ontbreken, is
naar onzen smaak verre te verkiezen boven degene, die ten slotte werd uitgevoerd.
De schrijver vermoedt, dat Bol sterk onder den invloed van de wenschen zijner
lastgevers heeft gestaan en dat die zich wisten te doen gehoorzamen, blijkt wel uit
de geschiedenis van Jan van Bronckhorst, die in 1660 zijn ‘Mozes en Jethro’
terugkreeg om het te verbeteren, met de boodschap erbij, dat hij daarvoor niets extra
mocht rekenen. Misschien is het voorzichtigheid van Bol geweest, die wist, hoe
moeilijk te bedienen de Amsterdamsche heeren waren, dat hij eerst twee schetsen in
olieverf maakte; misschien ook had hij de opdracht, twee ontwerpen in olieverf ter
keuring te leveren.
De schrijver wijst op details in Bol's schilderij, waarin hij zich de leerling van
Rembrandt toont. Vervolgens stelt hij een vergelijking op tusschen de beide tegenover
elkaar hangende schoorsteenstukken van Bol en Flinck, waarvan Flinck's werk het,
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naar onzen smaak, wint door zijn meerderen eenvoud en eerlijkheid. Ware Bol's
eerste ontwerp uitgevoerd, zoo ware waarschijnlijk een schilderij ontstaan, dat meer
in harmonie met dat van Flinck geweest zou zijn.
Bol heeft nog verscheidene ontwerpen voor andere beschilderingen in het stadhuis
gemaakt, die niet zijn uitgevoerd. De opdrachten zijn in die gevallen aan Flinck of
Bronckhorst ten deel gevallen. Zoo maakte Bol ook een ontwerp voor het door Flinck
uitgevoerde schilderij, waarover wij reeds spraken: ‘Marcus Curius Dentatus, die de
geschenken van de Samnieten weigert’. De
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schrijver vond in de Albertina te Weenen een penteekening op naam van G. v.d.
Eeckhout, die hem bij onderzoek een teekening van Bol bleek te zijn en dit onderwerp
behandelt. Bij Flinck is de hoofdpersoon een man in de kracht van zijn jaren, die
bezig is een maaltijd te bereiden en zich even omdraait om den Samnieten, die met
geschenken en lange betoogen tot hem komen, te zeggen, dat hij daar niets van hebben
moet. Bij Bol zit een oude man bij het haardvuur zijn maaltijd te koken en men hoort
hem als het ware zeggen, dat op zijn leeftijd de schatten der aarde geen verlokking
meer voor hem hebben. De Hollandsche eenvoud en eerlijkheid, die in Flinck's werk
een deugd is, werd bij Bol tot iets triviaals.
Nog voor een ander schilderij, dat Flinck heeft uitgevoerd vond Dr. Schneider te
München een geteekend ontwerp van Bol. Boven den schoorsteenmantel aan den
noordelijken wand van de Raadzaal wenschte men een voorstelling van het dankoffer
van Koning Salomon. Op geheel verschillende wijzen hebben Flinck en Bol het
thema opgevat. Bol heeft zich precies aan den Bijbeltekst gehouden. Zijn Salomon
is weinig koninklijk en geraakt heelemaal op den achtergrond, verdrongen door de
statige priesters. Flinck heeft het onderwerp meer symbolisch opgevat. Het doet
denken aan een vizioen van een heilige, doch in plaats van Maria daalt de ‘divina
Sapientia’ uit den hemel neer. Men denkt aan Rafaëls Transfiguraties, aan Titiaan's
Assunta. Het officieele Amsterdam was sterk Vlaamsch in zijn smaak. Geen wonder
dus, dat men de voorkeur gaf aan Flinck's werk, dat den invloed verraadde van door
de Vlaamsche kunst tot ons gebrachte Italiaansche voorbeelden, boven Bol's opvatting,
die een slechte namaak van Rembrandt was.
Boven den zuidelijken schoorsteenmantel moest Mozes met zijn zwager Jethro
komen. Met de uitvoering daarvan werd Bronckhorst belast, doch de schrijver vond
te Munchen een ontwerp van Bol ook voor dit thema. Tevens vond de schrijver op
de achterzijde van de Pyrrhus-teekening de eerste schets van eenige der hoofdpersonen
van het tafreel tusschen Mozes en Jethro. Niet alleen pleit deze schets voor den toch
reeds voor de hand liggenden samenhang tusschen deze teekeningen, doch tevens is
zij van groot belang voor de kennis van Bol's wijze van teekenen.
Het laatste schilderij van Bol vindt men op den schoorsteenmantel in de
Schepenzaal aan de achterzijde van het paleis. Jarenlang is dit schilderstuk door een
er vóór gebouwden troon aan het oog onttrokken geweest. Het toont ons Mozes, die
voor de tweede maal met de tafelen der wet van den berg daalt. Hiervoor bezit het
Amsterdamsche Prentenkabinet een teekening. Het doet aan een Maria-Hemelvaart
denken en in dit schilderij is niets meer over van den in de andere zoo duidelijk
herkenbaren invloed van Rembrandt. Juist daaraan heeft Bol het waarschijnlijk te
danken, dat dit werk hem werd opgedragen. Deze teekening is in quadraten ingedeeld,
hetgeen erop wijst, dat zij in ander formaat moest worden uitgevoerd.
Behalve de genoemde meesters hebben ook Corn. Holsteyn, Thomas de Keyser
en W. Strijker schoorsteenstukken voor het stadhuis geleverd.
In Augustus 1659 zou Amalia van Solms met twee dochters het stadhuis komen
bezichtigen en nu moesten in allerijl de lunetten in de groote gang beschilderd worden.
Flinck ontwierp vier van de acht tafreelen uit den vrijheidsoorlog van de Batavieren
tegen de Romeinen. Deze schijnen zeer in den smaak gevallen te zijn, want in
November 1659 werden hem twaalf beschilderingen besteld. Zijn dood in Februari
1660 verhinderde hem deze opdracht te voltooien, de grootste opdracht, die in het
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Holland der 17e eeuw op kunstgebied ooit aan één persoon gegeven is. Omstreeks
1661-1662 hebben toen Jordaens, Lievens en Ovens (deze in plaats van Rembrandt,
die eerst de samenzwering bij nacht zou schilderen) vier van de acht tafreelen uit
den strijd der Batavieren geschilderd. Voor de overige vier tafreelen had Flinck nog
geen ontwerpen gemaakt. Verscheidene schilders hebben gehoopt, dat zij deze
opdracht zouden krijgen. Van Ovens en Bol staat het vast, dat zij er schetsen voor
maakten. In 1663 keerde Ovens terug naar Sleeswijk-Holstein. Hij had toen nog
alleen
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maar een ontwerp geteekend voor de scène, waarin Civilis de vrouwen en kinderen
der Batavieren voor den slag achter het front brengt. Bol maakte eveneens schetsen
hiervoor. Op de achterzijde van de teekening van Salomon bevindt zich een allereerst
ontwerp voor een dezer lunetten. In München vond de schrijver bovendien een
volledige teekening van Bol, waarop het moment is weergegeven, waarop Civilis de
vrouwen en kinderen verlaat om zich in den slag te begeven. Ook deze zwakke
teekening vertoont vele details, die Bol aan werken van zijn grooten leermeester
ontleend heeft Tot uitvoering van deze lunetten is het echter nooit gekomen.
Gezien het groote aantal ontwerpen, dat Bol voor het stadhuis heeft gemaakt, zoo
besluit de schrijver zijn buitengemeen interessant opstel, moet men zeggen, dat hij
weinig succes heeft gehad. Slechts twee groote schilderingen werden hem
toevertrouwd. In deze beide is het hem het best gelukt, den Vlaamschen barocken
stijl, dien men in Amsterdam wenschte, na te volgen. Daar waar hij aan Rembrandt's
voorbeeld vasthield, kon hij geen genade in de oogen der Amsterdamsche magistraten
vinden. Het succes van zijn concurrent Flinck is dan ook te verklaren uit zijn ontrouw
aan de Rembrandtsche traditie. Slechts Rembrandt zelf was in staat, in zijn geest
monumentaal werk te leveren. Dat heeft Flinck begrepen.
Dr. Schneider onderschrijft het door Carl Neumann in ‘Aus der Werkstatt
Rembrandts’ uitgesproken oordeel, dat de Hollandsche kunst de proef, monumentaal
historisch werk te leveren, gelijk dat voor de beschildering van het Amsterdamsche
stadhuis verlangd werd, niet doorstaan heeft.

In de Berichte aus den Preussischen Kunstsammlungen van April ll.
publiceert E.F. Bange een onlangs voor het Duitsche Museum verworven groep van
Adam en Eva. De in hout gesneden figuren zijn waarschijnlijk omstreeks 1540 te
Antwerpen gesneden door iemand, die onder den invloed van Conrat Meit stond.
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Jules de Bruycker
etser
OM zijn kunst geheel te begrijpen, om er de gansche waarheid van te doorvoelen,
moet men hem zelf volgen, wanneer hij naar zijn atelier gaat, en zien in welk
fantastisch decor de meesten zijner werken geboren worden. Dagelijks slaat hij de
Dalstraat in, en bij de St. Michielskerk gekomen zwenkt hij plots in een slop, een
soort van middeleeuwschen moordkuil, gegraven tusschen de kerk en de Pand, een
oud klooster buiten gebruik. In den achtergrond, om dit romantisch decor te
vervolledigen, de Leie en de gesloten huizen van de stad. Zich spoedend naar zijn
atelier, treedt hij de Pand binnen, vreemd caphernaum, schuilplaats van ongeveer
driehonderd armoezaaiers en modern hof der wonderen. Hij verdwijnt in de schaduw
der gangen, beantwoordt met de hand de vochte streeling der muren, kruipt al tastend
op de steenen trappen waar eeuwen over gingen en ademt de oude gevangenislucht
in. Zal hij Quasimodo ontmoeten? Neen - alleen een knorrige en bevende oude stapt
hem voorhij aan den draai. Vlug mijdt hij dit met lompen omkleed geraamte. Hij
haast zich, maar reeds heeft hij in zijn geheugen dit burleske en helsche vizioen
genoteerd. De stilte is hier schrik- wekkend. Af en toe nochtans herhaalt er een
trekorgel afgezaagde volksdeuntjes, en de verre klagende toon brengt wat leven in
de lucht. Blinkende of stinkende celdeuren gaan dadelijk open en kreupelen en
luishossen, bultenaars en dronkelappen werpen nieuwsgierige blikken op den
zeldzamen bezoeker die in den doolhof der gangen verdwaalt. Hier in dit milieu zit
de Bruycker sinds bijna twintig jaar, bestudeert hij van achter zijn grooten hoornen
bril met ronde glazen, het menschelijk uitschot.
***

Hij heeft de mizerie gekend, de krotten met gebroken ruiten en de thuiskomst der
beschonkenen. Hij heeft het zwerversleven gekend, het leven der parias en zijn werk
is vooral de weerschijn van deze voorbije ellende. Sinds den dag waarop hij zijn
schort neerlei en vóor het einde van de week tegen
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om het even welken prijs een akwarel moest verkoopen, tot op den dag van heden
dat zijn werk triomfantelijk door Amerika omreist, heeft hij in menschen en dingen
de lidteekens der mizerie gezien. In zijn etsen roept hij uit de poelen van het leven
een heel volk van kreupelen op, en toont hij halsstarrig een vreemde voorliefde voor
hetgeen oud, gebroken en geslagen is, en voor den dood. ‘Is het leven der dingen
niet als een preludium voor het poëma van hunnen doodstrijd?’ vroeg hij eens. Hij
is filozoof op zijn manier en hij zegt meer de ellende der wezens dan wel hunne
leelijkheid. Zijn burleske grijnzen zijn eigenlijk kreten van nood en medelijden; zijn
gevoeligheid is buitengewoon; hij lijdt vòor het schouwspel van het leven, maar als
echte Vlaming, schaamt hij zich over zijn emoties en werpt over zijn leed den sluier
der ironie. Het schokkende leven van dezen kunstenaar, eertijds zonder steun, zijn
verwilderde gedachte op zoek naar een zekerheid, dit vinden we terug in zijn etsen,
welke fantastisch zijn, vol krioelend leven, uit den haak soms en als nachtmerries,
maar diep menschelijk, en aangrijpend. Deze vormlooze paljassen, slaperig of razend
van honger, stikkend in de atmosfeer der provincie, gepletterd onder de steenen der
van ouderdom rottende stad of opgejaagd door de oorlogen als bladeren voor den
wind, zij gaan niet meer uit de herinnering van hem die ze eens zag. Wat geven zij
te denken, deze werken! Geen twijfel, hun maker mint het intellectueele leven. Ieder
van hen omvat een wereld van kurieuze, tragische of potsierlijke bedoelingen, ieder
van hen is een geheel boek dat zich slechts langzaam lezen laat. ‘Ik hou niet van den
vluggen schilder, 'le peintre-éclair’. Ik wil er bij gaan zitten en lang kijken, zei onlangs
deze etser: en men moet hetzelfde doen tegenover zijn werk indien men er den zin
van wil begrijpen en iets anders zien dan buitengewone of vermakelijke vertelsels.
Was het de smaak voor het intellectualisme welke de Bruycker nader bracht tot
de professors der Gentsche Hoogeschool, zijn eerste koopers? Misschien. Misschien
ook was hierin beslissend de invloed van Emile van Vooren, gewezen poortier der
Gentsche Alma Mater en vriend van de Bruycker. Deze huppelende, babbelende en
grillige poortier, van wien Frans Hellens in zijn ‘Cuisine des Fous’ een zoo
eigenaardig portret heeft geteekend, verliet meer dan eens zijn kunstwerken (en hij
bezat er fraaie), zijn drie honden en zijn eksters, om in 't voorbijgaan de heeren
professors in zijn loge te roepen en hun de eerste akwarellen van den beginneling te
verkoopen.
Welke vreemde tooneelen hadden er plaats in deze gekkenkeuken! Soms begon
de poortier als in een aanval van razernij met een kavaleriesabel te zwaaien. Hij
brulde als een bezetene. En als hij dan vermoeid was, werd hij kalmer en om wat
afwisseling in de vreugde te brengen, las hij oneindig lange gedichten opgedragen
aan zijn muze... die te Aalst woonde! - En de Bruycker liet deze golven van
welsprekendheid over zich heen gaan, bijna onvermijdelijk onder deze universitaire
koepel sen achter deze antieke zuilenrijen. Hij werd ongeduldig en mopperde
binnensmonds: ‘Wanneer zal hij mij den
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prijs betalen van de laatste teekening welke hij voor mij verkocht heeft?’ Maar hij
moest wachten...
Deze portiersloge was voor hem als een vrije academie geworden. Hij teekende
er niet alleen naar den ouden Emile, maar ook naar diens twee vrienden, Cies de
Kalle, een grilligen schilder vervolgd door ingebeelde ‘stralen’ en Van der Swalm,
een gewezen metselaar die zich inbeeldde eigenaar te zijn... van 't Gravenkasteel.
Aan tafel zegde de eene van den anderen ‘hij is gek!’ en de andere zegde van den
eenen ‘hij is gek!’ Ondertusschen snapten en huppelden de eksters drek loozend in
hare kooien.
De Bruycker is niet uit het volk gekomen, zooals sommigen meenen, maar wel
uit de burgerij. Zijn vader, een van die onpraktischen die er nooit toe komen zich
juist rekenschap te geven van de werkelijkheid en die altijd ietwat vreemd blijven
aan menschen en dingen, dreef, zoo goed en zoo kwaad het ging, een meubelzaak.
Hij hield van boeken en later zal de kunstenaar zich vóor fraaie werken herinneren
ze reeds in zijn jeugd te hebben gezien. De vader stierf, en liet zijn zaken achter in
een toestand welke meer dan verward was; de jongen was maar zeven jaar oud! Van
dan begint de tocht van huis tot huis, de snelle daling tot het plebs. Heel jong reeds,
teekende hij in 't groot op de keerzijde van behangselpapier, kopijen naar Daumier,
Ghuys of Gavarni, bedacht hij samenstellingen vol woelende beweging en toonde
reeds daarin die strekking tot den humor welke hem zoo eigen is.
***

De evolutie van de Bruycker volgt een volkomen regelmatige lijn. Hij behoorde niet
tot degenen die, na het impressionisme te hebben losgelaten zich met een buitelsprong
vastklampten aan het kubisme of aan het expressionisme. Hij bleef zich zelf van af
het eerste uur. Hij heeft niet aarzelend rondgetast.
Vooraleer de tooneelen uit de menschelijke tragi-comedie voor te stellen,
bestudeerde hij éen voor éen de spelers daarvan; vooraleer groepen te vormen,
teekende hij eerst een reeks typen met potlood of akwarel: boodschappers,
straatvegers, vischwijven en boeren, deze laatsten noteerde hij meer in hun
wanverhouding tot de stad dan in hun harmonie met het veld. De straatveger, degene
die het vuil verplaatst met zijn krabbelenden bezem, zal van die periode zijn meest
karakteristieke werk blijven. Wie herinnert zich deze beroemde akwarel niet? Het
schort van den vent was maar een oude zak waaruit - o ironie! - een stuk programma
te voorschijn komt waarop men leest ‘grand gala!’ Enorme handschoenen,
boksershandschoenen, een gebogen rug die het leven torscht, een onbeschrijfbare
alpenpots, een tragischpotsierlijk doodshoofd, aan het puntje van den neus een
druppel, welke als een parel biggelt, en het geheele figuur gebogen volgens een
onwrikbare diagonaal, den echten horizont van het model, den boordsteen van het
voetpad!
De Bruycker vatte eveneens de tooneelliefhebbers aan. Hij volgde zijn
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modellen op de bovenste zitplaatsen, op den ‘uil’, in een broeiwarme en stinkende
atmosfeer. Hij bestudeerde de houding van die werklieden, van die kleine
burgerluidjes, gezeten op de treden zonder rugleuning, en hij zag ze, rechtop bij het
eerste bedrijf, ineen gezakt bij het tweede en thoope gevallen bij het derde. Hij lachte
onderduims, peinzend aan de tegenstelling tusschen die nederige provincie-wroeters
en hun sleepend leven aan den eenen kant, en die prinsen der groote daden en groote
liefden aan den anderen kant.
Sommige teekeningen uit deze periode zijn onvergetelijk. Herinnert gij u deze?
Het stuk loopt ten einde, de passies zijn tot op het kookpunt gedreven, de toeschouwers
staan op, de koppen raken de zoldering als caryatiden en de klaphanden gaan knetteren
in razende toejuichingen. In andere werken, heeft het tooneel de kracht van een
magneet. Het versteent, trekt en buigt de toeschouwers op gevaarlijke wijze aan over
de leuning van het uilenkot naar den afgrond van de zaal. Men krijgt als 't ware een
duizeling bij 't beschouwen van deze teekening.
Te dien tijde was de kunst van de Bruycker plastischer dan later het geval was;
hij betrachtte meer den vorm, boetseerde die in licht- en schaduwpartijen zooals
Daumier en Forain deden. Slechts na den oorlog kreeg zijn kunst dit bij uitstek
grafisch karakter welk wij er heden in herkennen.
De Academie van Gent beroemt zich op dezen leerling van Tytgadt, van Canneel
en van Jean Delvin, maar hij zelf betreurt het in zijn jeugd geen meester te hebben
gevonden om zijn jonge geestdrift te verwarmen, een artistieken ‘biechtvader’.
Tusschen zijn opvoeders neemt Fritz van Loo, nu conservator van het Museum van
Gent, een eerste plaats in, want hij leerde hem de ets-techniek en al heel spoedig
groeide de leerling tot een meester. Tusschen de oudste etsen is er een welke reeds
een meesterstuk is. Zij is verschrikkelijk en men voelt er al den opstand, al den wrok
van den gedeklasseerde. Verbeeldt u: een straatje als een vuilnisbak. Dobbelthoope,
te midden van afval en uitwerpselen, honden en verachterde kleuters. De muren als gevangeniswanden - schommelen en neigen naar elkaar als om zooveel mizerie
te stikken, te begraven, te verbergen. Ten einde van de slop, gezwart door de eeuwen,
verheft zich ten hemel het versterkt kasteel. 't Gravenkasteel, symbool van de
verdrukking der zwakken.
Van de eerste etsproeven dient ook te worden genoemd ‘Het Sinte-Veerleplein’
te Gent: voor de eerste maal begrijpt de kunstenaar er de eenheid tusschen de menigte
en het decor waarin ze zich beweegt. Hier ook verschijnt dit kasteel der Vlaamsche
graven, dat langzamerhand een hoofdmotief zal worden in de Bruycker's kunst, 't is
het oude bolwerk met zijn korbeelen en zijn stellages, maar nog klein gezien in
vergelijking met hetgeen de artist er later van maken zal. Het samenstellingsprocédé
schijnt ditmaal te zijn ontleend aan den Brueghel der ‘Kinderspelen’. De horizont is
verhoogd, ten einde een zicht te geven in de diepte en de personnages alzoo boven
elkaar te plaatsen opdat ze allen zichtbaar worden zonder dat de voorsten de achter-
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sten verbergen. Talrijke figuren en groepen zijn veelvuldig verspreid in een
panoramisch zicht, waarin aldus de kleinere tooneelen opgehoopt zijn. Het
gezamenlijk effect is aldus gebroken, de compositie is verspreid; maar een nieuwe
hoedanigheid verschijnt, een hoedanigheid gezocht door de oude meesters: de ets
wordt interessant na een eersten aanblik: zij wordt een wereld waarin het oog bij elke
nieuwe ontleding wat nieuws ontdekt.
Op ‘Het Sinte-Veerleplein’ volgde ‘Een Marktdag’. Gent steeds, en de omstreken
van 't Gravenkasteel. Hoezeer bemint onze etser de menigte! De Vrijdag, dag waarop
de buitenlieden naar de stad komen, waarop de beweging het drukst is, dàt is zijn
Zondag. Kuierend dan langs de marktpleinen, gestooten door de boeren en hun
korven, sluipend om en achter de kramen, kijkend en krabbelend, juicht hij. Destijds,
toen hij op de academie naar 't levend model teekende en de eerste socialistische
optochten uittrokken, kon hij zich niet weerhouden en teekende kleine wriemelende
figuurtjes in den rand van zijn werk. Achter dezen, kwamen er anderen, anderen nog,
en ten slotte slingerden zich achter een muziekkorps krioelende sarabanden rondom
zijn teekening. Die trek naar de menigte is zeer karakteristiek voor de Bruycker; hij
heeft zijn provinciestad overbevolkt, en er de beweging der wereldsteden geschapen.
Op dit oogenblik van zijn ontwikkeling, is de kunstenaar nog niet bij machte de
verschillende elementen zijner compositie samen te smeden; zij blijven verspreid,
de groote hoofdlijnen scheiden de massas nog niet op breede wijze, zooals dit later
het geval zal zijn, b.v. in ‘Het Hijschen van den Draak’. Overigens bepaalt hij zich
voorloopig dikwijls tot een voorzeker lineaire klucht, maar soms ook tot de
herbergmop, speciaal Gentsch gekruid, welke hij later zal vervangen door satirische
bedoelingen van meer verheven smaak. Men mag niet vergeten dat de Bruycker, een
auto-didact, in het leven is getreden met een uiterste minimum van onderwijs. Maar
een zeer echte, ingeboren verstandelijkheid heeft dit alles aangevuld.
***

Plots gaat de stijl van de Bruycker zich verheffen. De afmetingen zijner etsen nemen
toe. Zij worden groot als schilderijen. De zwartpartijen breiden zich uit, worden
warmer en de trekken worden scherper. Nooit waren voordien zijn werken zoo
schilderachtig. Ziehier het ‘Huis Palfijn’, ‘Om het Gravenkasteel’, en ‘het Hijschen
van den Draak’, allen Gentsche etsen welke bewijzen hoezeer de kunst van dezen
graveur op dit oogenblik lokaal was gebleven. De oorlog alleen zal hem van zijn
geboortestad losmaken, en dit slechts voor een tijd. Het gebouw krijgt meer belang
tegenover het figuur. De schoonheid van het decor zal gedurende eenige jaren den
kunstenaar meer boeien dan den mensch en zijn onbeteekenende gebaren.
De Bruycker blijft trouw aan zijn liefde voor versleten menschen en dingen.
Vervallen huizen en menschelijke wrakken blijven zijn geliefkoosde
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themas. En dit geeft aan zijn werk iets middeleeuwsch, iets makabers soms. Sommige
kunstenaars bezaten het talent, naast de door hen uitverkoren stad, een droomstad te
scheppen, zooals het Nuremberg van Dürer, het Londen van Whistler, het Brugge
van Georges Rodenbach, en het tragische, zwart-ensolferachtige Gent van de
Bruycker. Deze weet niets van het nieuwe Gent, en sluit zich op in de oude stad nabij
het Gravenkasteel, in zijn beschouwing der sluimerende wijken. Hij bekijkt de
kromme lijn der daken, de onbewegelijke zee der daken. Hij teekent ‘de muren die
zich opstapelen in op elkaar liggende blokken, over elkaar heen kruipen in een
warreling van schoorsteenpijpen, alsof iedere steen zoo hoog mogelijk wou stijgen
ten einde zich een grootscher ineenstorting voor te bereiden’. Hij schildert de vale
en glibberige straatjes, tusschen bouwvallige huizen welke zwijmelen als dronken
wijven. Tusschen de muren welke hij opbouwt, loopen de Gentsche wateren,
olieachtige, inktzwarte wateren, welke de Brugsche zwanen zouden afschrikken. Als
men ze beschouwt, meent men het gerucht te hooren van vettig uitgespogen water,
druipend uit duizend riolen. En in deze zwarte waters drijven schuiten welke er
uitzien als doodkisten.
‘Om het Gravenkasteel’ is als de synthese van de onheilspellende, ruwe vizioenen
waarin de Bruycker Gent heeft gezien. Wanneer men deze ontzaglijke vesting in
hare vreemde majesteit ziet opduiken in een verlichting, twijfelt men niet meer aan
de verbreeding van 's kunstenaars talent. Langsheen deze onbestormbare muren
kruipen eenige menschelijke insectjes.
Zij bestijgen deze veelvuldige en ingewikkelde stellages welke de kunstenaar soms
opbouwt voor het opstijgen van zijn fantazie. Deze ets, gestriemd door groote
diagonalen zooals de ‘Drie Kruisen’ van Rembrandt, vertoont een onvergelijkbare
kracht. Om den vooruitgang van den graveur te meten, volstaat het ze te vergelijken
met de eerste der illustraties welke hij maakte voor het mooie boek van Frans Hellens
‘En ville morte’. Stippen we terloops aan dat de Bruycker een geboren illustrator is.
Onlangs nog maakte hij teekeningen voor ‘Tyl Ulenspiegel’ van Charles de Coster
(uitgave ‘Maison du Livre’), maar hij belooft nog veel op dit gebied, en onze uitgevers
zouden van een talent als het zijne dienen partij te trekken.
‘Het Hijschen van den Draak’ sluit de reeks der groote Gentsche etsen. Eenige
jaren geleden werd de beroemde Draak van het Gentsche Belfort afgenomen om
hersteld te worden, en nadien werd hij opnieuw op den ontzaglijken toren geheschen.
Deze historische plechtigheid, welke de plaatselijke kronijken bezig hield, inspireerde
de kunstenaar een zijner meest bekende platen. ‘Een menigte dwergen bekijkt van
beneden het ophalen van het koperen monster boven op den reusachtigen muur welke
als een middeleeuwsch Babel zijn ingewikkelde stellages tot in den nacht verheft’.
Dit werk werd, meen ik, gemaakt ter intentie van den kunstliefhebber René van
Herreweghe, een der eerste verzamelaars die het groote talent van de Bruycker
erkenden. Het is bij den heer van Herreweghe, eigenaar van een volledige
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verzameling van 's kunstenaars etsen met alle proefstaten, dat men den
onver-getelijken indruk kan opdoen, gewekt door de gezamenlijke productie van
dezen grooten graveur.
***

De ramp van 1914-1918 bevruchte meer dan éen talent; zij was voordeelig voor de
Bruycker, want ze verbande hem naar Engeland, wierp hem in Londen, in 't volle
kokende centrum en verloste hem eindelijk van zijn provincie.
Hij gaat zijn overpeinzingen over den storm teekenen en etsen. De noodklok zal
kleppen in zijn werken; de zich uitbreidende steden en haar kathedralen zullen
branden; de passies zullen loeien. Het beest is losgelaten! Er is niet alleen God, er
is ook Satan, en zijn uur is geslagen. De kunstenaar roept ‘au carrefour des quatre
cents routes’ het skelet van den doodendans en van Rethel om de moordpartijen van
deze eeuw voor te zetelen. Dit is een waagstuk! De Bruycker loopt gevaar te vervallen
in het reeds afgezaagde. Immers, maakte men niet reeds misbruik van de
middeleeuwsche knekelpop? Maar de meester zal zich redden, hij zal een nieuwe
schoonheid scheppen, den dood in een oneindige verscheidenheid uitbeelden, met
een gracie, een verbazend edele lijn, waardoor hij ons van den dood - als men het
zoo zeggen mag - een levende voorstelling zal geven.
Zijne Majesteit de Dood, gek van vreugde, zweeft in den maannacht boven de
slagvelden. In hysterische bokkesprongen klept hij over dood de klok der tijden welke
aan het zenith hangt. En de kwaadaardige mensch verduikt zich in de kuilen der aarde
om zijn evennaaste te vermoorden, te verstikken, te martelen, terwijl van verre Satan,
als een reuzenspin, wijdbeens komt toegeloopen.
Herinnert gij u die eerste dagen van Augustus 1914, tijdens dewelke wij de fatale
mare ontvingen, en den oorlog onvermijdelijk wetend, wij in ons de vizioenen droegen
der toekomstige rampen? De Bruycker trachtte dit vizioen uit te drukken in een
beroemde teekening welke werd aangekocht voor het Museum van Antwerpen. Ze
werd betiteld ‘De Slechte Mare’. De onheilzaaier, reuzenbode, loopt over Vlaanderen,
den rug gebogen onder den draagkorf waaruit een krioelende en schadelijke waar
ontsnapt. Hij draagt in fiolen giften en gallen, al wat bitter is en zuur, en op het
horloge van den tijd teekent hij het uur der misdaden aan, terwijl zijn onheilspellende
zeis meebezemt maskers en helmen, dolken en sabels, lansen en granaten, al wat
steekt, al wat kerft, al wat doodt. En de geheele wereld volgt hem, getooid met een
halskraag van doodskoppen, zwaaiend de toorts der brandstichters, terwijl in de verte
reeds de vuurpoelen der brandende steden oplaaien... Met welk een vreemd talent
geeft de kunstenaar aan levenlooze voorwerpen een men-
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schelijk uitzicht! Helmen en gasmaskers leven in zijn werk, zij kijken en grijnzen.
De marteltuigen, de wapens welke wij tegen elkaar uitvinden, hebben, volgens de
Bruycker, in onzen dienst een sinistere vreugde. Ik zie nog een dagbladknipsel dat
hij lang bewaarde: men zag er een spionhond, een verschrikkelijke hond, met een
gasmasker, dat hem een onbewogen, demonisch, afgrijselijk uitzicht gaf. Het was
als een dantesk vizioen en de kunstenaar kon er zijn oogen niet van afwenden.
***

‘De Doodendans’ is een der beste oorlogsetsen van De Bruycker. Zou men niet wanen
dat wij neerzien op den ganschen wankelenden aardbol? Ver weg, als aan de pool,
draagt de boom des kwaads een vrucht: de engel der broederlijkheid gewurgd door
de menschen.
Maar ziehier op het voorplan, onmetelijk en cynisch de gevloekte Hans, de prins
van den dood, die komt zitten aan den voet der kathedralen om op den bruegelschen
doedelzak den makaberen doodendans te pijpen en in een sinistere ronde mee te
sleepen de Europeesche soevereinen, gevolgd door hun onderdanen, opeengepakt
tot aan den horizont. Zij spartelen, die vorsten, verward in hun belachelijk klatergoud,
zij zwijmelen als dronken lotelingen. Ieder detail is hier typisch: zie den kop van den
Oostenrijkschen keizer, half-portret, half-blazoen, getooid met de verfommelde
pluimen van een dooden-wagen! En het monster gezeten op de schouders van den
dood? Zou men het gelooven dat de Bruycker om het te kunnen teekenen, in het
Museum de voorhistorische gedrochten ging bestudeeren? Zelfs in de meest
fantastische composities, waarin de verbeelding van den graveur vrij galopeert, is
ieder detail behandeld met denzelfden eerbied voor de waarheid. De kunstenaar
beschrijft, voor wie hem hooren wil, de talrijke composities welke hij heeft ontworpen,
maar dan blijft hij treurig stil, zeggende: ‘ongelukkiglijk kan ik dit onderwerp niet
op de natuur bestudeeren’. Wat doet men hem dus onrecht aan als men in hem slechts
een kunstenaar met ongebreidelde verbeelding ziet! Men doet hem ook onrecht aan
als men beweert dat zijn werken verward zijn. Er is niets van. In zijn rijpere werken
wordt die schijnbare wanorde steeds gedragen door een juist plan. In ‘Doodendans’
b.v. gaat de levenwekkende lijn uit van den dood, loopt voort in den groep der
soevereinen, om den fatalen boom en eindigt in de krioeling der legerscharen.
‘De Dood over Vlaanderen’, gehurkt, in een ontuchtige houding, boven op een
kathedraal, zwaait de klok der wanhoop. De kerk is zielloos leeg en haar priester is
opgehangen aan 't portaal. Maar de booze zal hem vervangen! Satan, voorafgegaan
door een koorknaap, komt aangestapt, vlug als een deken die te laat komt voor de
mis, terwijl op de besneeuwde wegen duizenden menschelijke dwergen, dragend
tallooze doodskisten, zich spoeden naar
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de kerk. Het land is somber, leeg en onvruchtbaar, en de lucht hangt vol zwart kruit...
‘Kultur!’: Duitschland schuimt over in onze gewesten. De monsters, voorafgegaan
door hunne skelet-huzaren, snellen vooruit, blazen de fluit op tibias, slaan op de
doodstrommen met zware dijbeenderen, zwieren in wilde dansen. Een reusachtige
‘Grosze Bertha’ volgt hen. zwijmelend, schokkend, op wielen als molensteenen,
waaronder de overwonnenen verpletterd worden. En de hysterische dood, boven op
het ontzaglijke tuig, beveelt en juicht bij elk schot...
Al deze werken zullen ons dierbaar blijven. De uitgeweken kunstenaar voelde, door
een zonderlinge waarzeggende gave, al onze pijnen en smarten, en in gedachte leefde
hij te midden der slachterijen. De etsen welke hij in Engeland krabde leggen in
plastischen vorm voor de toekomst vast al de vreeselijke dingen welke wij
doorleefden. Misschien schrikken zij de komende geslachten af en boezemen zij hun
die niet ‘zagen’, den afschuw in voor den oorlog.
***

1919. De tijden zijn kalmer geworden en met hen ook het werk van de Bruycker. De
oude ‘Alyn’ overpeinst reeds in stilte de oude dingen.
Noteeren wij twee strekkingen in het na-oorlogsche werk. Eenerzijds keert de
kunstenaar, met weglating van alle gegroezel, terug tot de monotypen welke wij hem
zagen teekenen tijdens zijn jeugd, maar ditmaal grijpt hij dieper door in het karakter
zijner modellen en schept hij monumentaler vormen; anderzijds herneemt hij,
onvermoeid, maar zeker met meer grootschheid, het thema dat hem lief was van in
den beginne: de oude Markt van Gent.
Deze alleen staande figuren van na den oorlog zijn vervormd door onrustwekkende
verlengingen, door fantastische verkortingen; de karakterist vindt smaak in het
teekenen van te kleine koppen op lichamen voorzien van enorme uiteinden. ‘Alyn’,
‘Slimvogel’ en heel hun familie schijnen gezien in bolle kermisspiegels. Het zijn
psychologische studies van volksche filozofen, maar het zijn ten slotte maar
voorwendsels tot het scheppen van diepe en grillige lijnen. Verlokt door de scherpte
der etsnaald en misschien ook door het voorbeeld der Oosterlingen, teekent de
kunstenaar meer en meer lineair, met trekken die trillen als de lijnen van een landkaart.
En wie kent ze niet, de akwarellen en etsen welke de lompen ver koopers der
Gentsche oude markt voorstellen? Iederen Vrijdag komen zij zich neerzetten nabij
de St. Jacobskerk, de uitdragers, de handelaars in rariteiten, de kwakzalvers met hun
middeltjes tegen eksteroogen, de boekenverkoopers en de kooplui in oud roest. De
kunstenaar kent ze allen en schildert ze éen voor éen, zooals zij daar zitten,
onbeweeglijk, uren lang, zich warmend aan hun
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koffiekommen, en lorrend op hun prooi als aandachtige slangen terwijl aan hun
voeten de golven van het leven overhoop hebben gesmeten, oude lompen, verroeste
werktuigen, heilige beelden, versleten broeken, ontredderde fonografen,
huwelijksherinneringen.
In deze ‘Oude Markten’ spreekt, meer dan overal elders, de smaak voor humor
die er bij de Bruycker zoo diep in zit. Het woord ‘cocasse’ komt hem telkens op de
lippen en het belachelijke der wezens vaststellen zoowel als dit der toestanden, is
hem een dringende noodzakelijkheid. Zijn humor is iets bizonders, zonder haat en
goedlachs. Overigens hij treft evenzeer hemzelf als de anderen. Op zekeren dag kom
ik in zijn atelier. In zijn hemdsmouwen rookt hij een cigaret en graveert geduldig
een ontzettende oorlogsnachtmerrie. Hij houdt een oogenblik op, schaterlachend doet
hij mij opmerken de ‘cocasse’ tegenstelling tusschen den vredigen rooker en de
moorderijen welke hij etst. Een anderen dag toont hij mij een plaat, voorstellende
Alyn, een ouden Gentschen hospitaalgast. 't Was op dit oogenblik dat 73 werken van
de Bruycker rondreisden in Amerika, onder de leiding van het ‘Art Institute’, van
Chicago naar Muskegon, van Muskegon naar Detroit. De dagbladen van over den
Oceaan publiceerden juist het portret van Alyn, en de Bruycker glimlachte om de
‘cocasse’ tegenstelling: deze duistere paria sluimerend in zijn provincie en dit portret
dat de nieuwe wereld doorkruiste in de duizelingwekkende vaart der exprestreinen.
***

Verzwijgen wij het niet. De Bruycker twijfelt op dit oogenblik. Wat zal hij morgen
doen? Hij is er gekomen, gevierd en welhebbend. Hij is zelfs academieker! En hij
aarzelt... Op dit oogenblik van zijn loopbaan scheen het ons nuttig de balans te maken
van zijn afgedaan werk. Al die oude steenen door hem geteekend spreken van het
nietige der dingen. Al die zielige wezens met hun vreemde vormen en hebbelijkheden
maken nuttelooze en scheve gebaren. De kunstenaar stelt vast. Hij heeft mêelij. En
daarna? Nihilisme, dan? Maar wij weten dat in hem iets leeft dat heel fijn is, heel
edel en vooral heel goed dat hij nog niet geheel in zijn werk heeft uitgesproken, en
wij wachten, want toch zien wij de lamp branden in het heiligdom van zijn hart.
Brueghel, na den ‘Triomf van den Dood’ te hebben geschilderd, illustreerde de
parabelen.
Het werk van de Bruycker herinnert vele groote namen: Rembrandt en Rabelais,
Edgar Poe en Wells, Gustave Doré en de Victor Hugo der teekeningen, maar vooral
de Jeroen Bosch der ‘Verzoekingen’ en de Brueghel van den ‘Triomf van den Dood’.
Die zijn voor hem als zoovele broeders die hij hartstochtelijk liefheeft.
Zijn kunst, doordrongen van menschelijkheid, nu eens droef, dan weer ironisch
en dikwijls vizionair, spreekt tot de verlichte liefhebbers een taal die treurig is en
diep onder den lach, zooals zij tot het groote publiek spreekt
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JULES DE BRUYCKER: De Lapper (teekening).
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door hare dikwijls vermakelijke en pittoreske wijze waarop zij het geval behandelt.
Dit is haar karakter, dat zij een der oudste Vlaamsche tradities voortzet, die van het
burleske vereenigd met het tragische, van het potsierlijke vermengd met het
afschuwelijke, en zij vernieuwt die traditie, zij modernizeert ze en voert ze tot haar
toppunt. Terecht heeft men van hem getuigd dat de duistere en eeuwenoude instincten
van zijn volk in zijn werk herleven, en ziedaar zijn schoonste lof.
GEORGES CHABOT.
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Het Christusbeeld van Reckheim
SINDS een drietal jaren reeds kwam het Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten
te Antwerpen in bezit van een prachtig houten Christusbeeld, afkomstig uit Reckheim.
Het was in dit Limburgsche dorp ontdekt geworden door den beeldhouwer Frans
Huvgelen die er de aandacht op trok van den toenmaligen conservator Dr. Paul
Buschmann. Deze wist het werk, mits uiterst voordeelige voorwaarden. nl. in ruil
voor het gipsafgietsel van het beeld, voor het Antwerpsche Museum aan te werven.
De geschiedenis van het beeld is gedeeltelijk gekend en waard dat ze hier worde
aangehaald. Men kan ze lezen in een weinig verspreid boek van J. Melchior over De
Bokkenrijders, waaruit ik de volgende passage citeer: ‘Daar deze twee laatsten (nl.
leden van de bende der Bokkenrijders) behalve diefstallen ook heiligschennis bedreven
hadden, moesten ze op de Boschstraat (te Maaseyck) voor een groot kruisbeeld dat
aan de Kruisheerenkelk met opzet geplaatst was, daarover luid vergiffenis vragen;
ook bleven hunne lichamen tot prooi der raven en roofvogels aan de galg hangen.
Dat kruisbeeld is in 't bezit gekomen van M. Hennen te Maeseyck wonende in de
Boschstraat en die later naar Reckheim verhuisde. De Weduwe Henner, geboren van
Gulpen, vermaakte haar huis met inboedel aan de kerkfabriek van Reckheim die het
in 1897 voor 15.000 fr. aan M. And. Colson-Janssen verkocht. 't Is in dat huis, achter
het gemeentehuis gelegen, dat bedoeld kruisbeeld nog te zien is, d.i. niet het kruis,
maar het houten Christusbeeld zonder armen; ook het hoofd is erg beschadigd; van
top tot teen meet het beeld juist 2 meters’(1).
Niettegenstaande de verminkingen welke het beeld in den loop der tijden,
blootgesteld aan weer en wind, heeft ondergaan, en niettegenstaande ook de verflaag
welke verhardde en bijna zwart werd, kan men op verschillende plaatsen nog
gemakkelijk nagaan in welke houtsoort het werd uitgevoerd. Wat men ook van geheel
onbevoegde maar des te meer waanwijze zijde moge beweerd hebben, staat het vast
dat hier lindenhout werd gebruikt, d.i.

(1) Ik dank deze inlichting aan den heer Karel Gessler, stadsarchitect, te Maaseyck.
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t.z. de houtsoort welke voor dergelijke beelden het meest werd gebezigd. De
beschadigingen zijn niet zoo erg als Melchior het in zijn beschrijving beweert.
Weliswaar zijn beide armen verdwenen, de uiteinden der voeten zijn vermolmd en
afgesleten, maar het hoofd waarvan alleen de doornenkroon is afgebroken, bleef
geheel gaaf. En ook de romp en de beenen hebben niets of zeer weinig geleden.
Zooals het daar is treft het Christusbeeld van Reckheim bij den eersten aanblik
als een zeldzaam meesterstuk. De anatomie van het slanke, als 't ware gerokken
lichaam, is met een uiterste gevoeligheid weergegeven. De spieren zijn gespannen
of trillen onder de huid. De stof is geheel beheerscht en omgezet tot levend vleesch,
en het geheele lichaam schijnt bewogen door een laatste stuiptrekking als een
krampachtig verzet tegen den dood. Het lange fijne hoofd zijgt neer op den
rechterschouder; lokken en baard omkransen dit beeld van edele smart, waarin de
oogen breken en de lippen in een trek van moeheid zich ontsluiten.
De constructie is technisch volkomen; zonder te vervallen in een banale
oppervlakkige slaafschheid, werd de natuur met een uiterste nauwgezetheid betracht,
terwijl toch de esthetische gevoeligheid het werk boven het louter stoffelijke wist te
verheffen, en het te bezielen door een hooggestemden religieuzen adel.
Hier was een kunstenaar aan 't werk die zijn technische bedrevenheid reeds zeer
ver had weten te voeren boven de naïeve onhandigheid van den volkschen
beeldenmaker; een die al het stoffelijke had overwonnen tot het uitdrukken van een
diep en teer gevoel. Geen zwakheden zijn er te bespeuren, geen doode plekken, geen
ledige gaten; alles is harmonisch geconstrueerd tot een volkomen eenheid, die ontroert
als een klassiek werk. En zoo volkomen zeker van zichzelf, zoo vingervaardig is
deze techniek dat hier niet eens meer kan gedacht worden aan ruw-gevoelige
volkskunst.
De bijzonderheden door Melchior meegedeeld geven natuurlijk geen enkel houvast
om het beeld te dateeren of te verbinden aan het werk van eenig bekend beeldhouwer.
Het jaarverslag 1921-1923 van het Antwerpsch Museum vermeldt het als Vlaamsch
werk van de xve eeuw. Vlaamsch is het in algemeenen zin. Precieser hadde men den
oorsprong als Limburgsch mogen aanduiden, vermits het beeld zich stijlkritisch laat
vastknoopen aan talrijke, ofschoon minder volgroeide werken uit de streek der
Maasvallei, waarin zooals hier eenige algemeene verwantschappen met Rijnlandsche
sculptuur worden vastgesteld. Maar tot nu toe kennen we geen enkel werk uit
denzelfden tijd dat, wat betreft de rijpe technieken het zeldzaam fijn gevoel, op
dezelfde hoogte als de Christus van Reckheim mag worden gesteld.
De dateering van het Antwerpsche Museum-verslag - xve eeuw is vooizeker te
vroeg. Reeds deden we in dit tijdschrift(1) opmerken dat ‘laat

(1) ONZE KUNST 1925, I, blz. 157.
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-eeuwsch’ dichter bij de waarheid was. En ook dit schijnt ons, na diepere
bestudeering, niet meer juist. Het realism is hier zoo verfijnd, dat wij het beeld zouden
willen dateeren 1500-1510; d.i.t.z. de periode waarop de gothische invloeden al meer
en meer verflauwden, waarop het xve eeuwsch strenge realism reeds lang plaats had
gemaakt voor een virtuoziteit welke naar elegantie streefde. En onwillekeurig gaat
men bij de beschouwing van dit wondere Christusbeeld steeds vergelijkingen maken
met het eveneens zoo verfijnde symbool van edele smart, de Christus in Metsys'
Nood Gods, waarmee de houten Christus van Reckheim meer dan een oppervlakkige
gelijkenis vertoont.
Eerlang zal - hopen we - dit fraaie werk in het Antwerpsche Museum voor het
publiek zichtbaar worden. Misschien zal het van dan af het voorwerp worden van
diepere studie, welke ons dichter bij den waren oorsprong van het nog raadselachtige
meesterwerk zal brengen. Deze korte nota had voorloopig alleen voor doel er de
aandacht van belangstellenden op te trekken. Maar daarbij kunnen we niet nalaten
de hoop uit te drukken dat deze gelukkige aanwinst het fraaie begin moge zijn van
een bestendige verrijking van ons museum op het gebied der oude Vlaamsche
beeldhouwkunst. Antwerpen bezit alvast in zijn Museum voor Kunstnijverheid
(Vleeschhuis) een schat aan merkwaardige fragmenten van houten altaartafels, aan
houten en steenen beelden, welke te midden van de meesterwerken onzer oude
Vlaamsche schilders een beter figuur zouden maken en ook logischer op hun plaats
zouden zijn dan in een Museum voor decoratieve kunst.
A.J.J. DELEN.
XV
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Onbekende fresco's van Mattheus Bril in het Vaticaan
DE moderne kunstgeschiedenis heeft aan het werk der gebroeders Bril, als voorname
medewerkers aan de stichting van eene nieuwe school van landschap-schilderkunst,
eene zoo groote waarde toegekend, dat zij het begrijpelijkerwijze moest betreuren
niet de hand te kunnen leggen op eenige door van Mander vermelde werken van den
eene van het tweetal: Mattheus Bril.
Hoe heeft men niet gezocht naar die ‘zaal’ in het Vaticaansch paleis, waar dat
werk zich moest bevinden! In al de bekende ‘zalen’: Clementina, Ducale, Regia,
Constantina(1). Na vruchteloos vorschen stelde men zich tevreden met de bekende
prenten naar en van Mattheus en Paulus Bril om zich een benaderend denkbeeld van
hun oeuvre te maken. Daar deze prenten echter meer in de overweldigende productie
van graphiek van dit soort uit het laatste kwart van de zestiende eeuw passen, zeker
voornamelijk als wandversiering voor landhuizen bedoeld, raakte men onwillekeurig
van den weg.
Zooals niet zelden het geval is, wanneer buitenlandsche kunsthistorici in Rome
dergelijke onderwerpen willen bestudeeren, gaven de onderzoekers er zich niet
voldoende rekenschap van wat in het tijdperk, dat hun volle aandacht zou moeten
hebben, voor belangrijk werd aangezien.
Rome in de eerste plaats en dan Italië ook van een geschiedkundig standpunt door
en door te kennen is een allereerste vereischte voor zulk werk. Hoe langer men zich
met het onderwerp: buitenlandsche kunstenaars en geleerden in Italië bezig houdt,
des te meer kent men wat daarvoor het meest noodige is en krijgt eerst dan recht mee
te spreken.
De gegevens lagen voor de hand: het sterfjaar van Mattheus Bril(2) beperkt ons tot
de regeeringsjaren van Gregorius XIII (1572-1585), die een begin

(1) Zie behalve Thieme Becker i.v. Bril ook l'Arte XVI (1913), p. 12; Lanciani, Storia Scavi IV,
p. 54.
(2) Mattheus Bril, geb. 1550, gest. 1584. Zijn werk in de Loggie: 1580.
Paulus Bril, geb. 1554, komt 1574 naar Rome en sterft daar in 1626. Zie ook Dr. Fokker's
hoogst verdienstelijke studie in de Meded. Ned. Hist. Inst. te Rome, 1925.
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MATTHEUS BRIL: Gezicht op de Oude on Nieuwe Sint Pieterskerk ‘Loggie, Cortile di San Damaso’,
(Vaticaansch Paleis).

MATTHEUS BRIL: Gezicht op Rome ‘Loggie. Cortile di San Damaso’, (Vaticaansch Paleis).
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maakte met den omhouw van Rome, die door zijn opvolger Sixtus V(1) op zeer
grootsche schaal voltooid werd.
De Boncompagni-paus deed het nog met zekere ingehoudenheid.
Toch had hij zijn aandeel in de voortzetting van den houw der Sint Pieterskerk
met de naar hem genoemde Cappella Gregoriana en een stuk van het Vaticaansche
Paleis kreeg onder hem den naam: ‘Bologna’ naar een groote kaart van zijn vaderstad
daar in een van de vertrekken afgebeeld. Wel liet hij in eenige der bekende, zooeven
genoemde zalen schilderwerk uitvoeren, maar dat was niet van bizondere beteekenis.
Daarentegen zijn de fresco's, gemaakt onder Gregorius XIII, voorstellende het
overbrengen van de relieken van den H. Gregorius, in de derde rij der Loggie om
den Cortile di San Damaso, dichtbij de Bologna aangebracht, ook voor de topographie
van Rome zeer belangrijk. Deze komen Mattheus Bril toe en ik ben er mijnen vriend,
den directeur der Vaticaansche verzamelingen Dr. B. Nogara bizonder dankbaar
voor, dat hij ons in staat heeft gesteld er hier eenige van af te beelden.
Bovendien is bekend, dat de paus, wiens naam in de Gregoriaansche tijdrekening
vereeuwigd is gebleven, het complex der Apostolische Paleizen vermeerderde met
het zeker niet onaanzienlijk toren-achtig gebouw, dat den teekenendeu titel: ‘Torre
de' Venti’ en in zijn bovenste verdiepingen - heel natuurlijken begrijpelijk voor Rome
- een sterrenwacht of tenminste astronomisch observatorium kreeg.
Daar is de ‘zaal’ van van Mander en daar is het werk van Mattheus Bril te vinden.
Zij bleven er zeker lang verborgen, maar dat is verklaarbaar, want de ruimten
dienden langen tijd voor het bewaren van een voor het gewone publiek ontoegankelijk
onderdeel van het Vaticaansch Archief.
Nadat die toestand veranderd was, had ik gelegenheid in gezelschap van
Monsignore A. Mercati, den archivaris van den H. Stoel, deze ‘Torre de' Venti’ te
bezoeken en was onmiddellijk getroffen door de twee groote fresco's met gezichten
op Rome, die daar wel als het voornaamste decoratieve werk aangemerkt moeten
worden.
De inderdaad hooggeleerde Monsignore maakte er mij opmerkzaam op, dat Pastor
ze in eene bijlage van zijn geschiedenis van Rome (IX, p. 905) vermeld heeft. De
plaats luidt: ‘Memorie sulle pitture et fabriche (di Gregorio XIII). La loggia de' venti...
le stantie accanto alla medesima loggia le dipinse Matteo Fiamengo, eccellentissimo
nel far paesi’.
In elk geval zijn ze ontgaan aan al de studies, in de laatste vijf en twintig jaar met
zooveel speurzin en doorzettingskracht aan afbeeldingen van Rome in prent,
teekening, schilderkunst en fresco's gewijd(2) en dat is voor

(1) Zie: J.A.F. Orbaan, Sixtine Rome, London-New-York, 1911 en J.A.F. Orbaan, Documenti
sul Barocco in Roma a cura della R. Soc. rom. di Storia patria.
(2) Zie mijne bijdragen over Vedute di Roma in dit tijdschrift.
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wie er eenigszins mee vertrouwd is, welken omvang die onderzoekingen hebben
aangenomen, een driedubbele proef op de som, dat men het recht heeft de fresco's
onbekend te noemen.
Op grond van de contemporaine aanteekening bij Pastor zal men ze veilig als werk
van Mattheus Bril mogen stempelen, ook al heeft deze toewijzing eenige voeten in
de aarde, wanneer men met even groote zekerheid aan denzelfde de fresco's in de
Loggie wil toeschrijven en dan op de keper gaat beschouwen...
Het onderwerp verdient nadere studie, ook voor het vaststellen van den datum der
fresco's, als gezegd twee gezichten op Rome. Deze interesseeren ons hier het meest,
hoewel wij niet ontkennen dat er nog meer werk van den meester in dezelfde zalen
zou aan te wijzen zijn.
Het eene is voornamelijk de Engelsburg met de brug - ‘il Castello’ en ‘il Ponte’
zooals ze toen altijd heetten - gezien van het hospitaal di Santo Spirito, op een dag
dat een feestelijke intocht met zwaaiende banieren en kanongedonder gevierd werd(1).
Het andere is een algemeen gezicht op Rome, ongeveer van de plaats, waar, nà
Gregorius XIII, de villa Aldobrandini zou ontstaan, naast den zoogenaamden ‘toren
van Nero’, links op den voorgrond. Wij merken nog den anderen toren in die
omgeving en het dak van het Pantheon op en dan wordt onze volle aandacht gevraagd
voor het Vaticaan en de Sint Pieterskerk. De basiliek is nog zonder de koepel, een
bouwwerk van Sixtus V (1585-1590). Aan de Cappella Gregoriana ontbreekt ook
nog de koepel(2), maar de onderbouw is blijkbaar gereed, hetgeen voor een nader
onderzoek zeker eene dateering geeft. Voor de nieuwe Sint Pieterskerk strekt zich
nog het stuk der basiliek van Constantijn uit, dat tot in het eerste jaar van de regeering
van Paulus V (1605-1621) op zijn plaats bleef. Naast de Sint Pieterskerk, naar rechts,
ziet men ten eerste het gebouw met de ‘Bologna’ en dan, rechts van het dak van het
Pantheon... de ‘Torre de' Venti’ zelf met het eigenaardig vooruitspringend terras.
Onverklaarbaar is de toren, die erachter verrijst.
Interessant is dit frisch geschilderde en met wat figuren verlevendigd fresco, als
‘Gezicht op Rome’ voorlooper van eene kunst van afbeelding, die weldra onder
Sixtus V (1585-1590) in het nieuwe paleis van het Lateraan en vooral in de groote
zaal van de Vaticaansche Bibliotheek tot groote ontwikkeling zou komen.
Ook daar mag onze Zuid-Nederlander als baanbreker gelden.
J.A.F. ORBAAN.

(1) Voor de locale kleur van dit leven in Rome vindt men het een en ander in J.A.F. Orbaan,
Rome onder Clemens VIII, 1920. en in J.A.F. Orbaan. Documents inédits sur la Rome de
Sixte V et du cardinal Farnèse in de Mélanges de l'École Française à Rome, 1925.
(2) Meer afbeeldingen bij J.A.F. Orbaan. Der Abbruch Alt Sankt Peters. (Jahrb. der preuss.
Kunsts., Beiheft, 1919).
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Kunstberichten van onze eigen correspondenten
Tentoonstellingen
Gent
Jubel tentoonstelling van de Koninklijke Academie voor Schoone Kunsten
Ter gelegenheid van de 175e verjaring van de Koninklijke Academie voor Schoone
Kunsten te Gent, werd in de lokalen van deze Academie, gedurende den Zomer, een
belangrijke tentoonstelling gehouden van werk van oud-leeraars en van oud-leerlingen
van deze Academie.
Deze ruim opgevatte en goed ingerichte tentoonstelling mag gelden als een
sprekend voorbeeld van wat een Academie is in het kunstleven van de laatste eeuwen.
Voor velen werkt een Academie terughoudend. Voor andere echter is ze een milieu
waar het samenstreven en samenwerken van vele krachten aanleiding geeft tot het
gezamenlijk volgen van een bepaalde lichting.
Uit het schilderwerk, dat op deze tentoonstelling was, uit den aanvang der XIXe
eeuw, o.m. in dit van Jan-Baptist Maes, blijkt duidelijk dat onze kunstenaars toen
hun weg zochten waar Ingres en David hem aantoonden. Zij verwerkten echter den
Franschen stijl in een meer eigene, rijkere tonaliteit.
Weldra komt de romantiek, die van Portaels en zijn leerlingen, en zij sluit zich
voor een groot deel aan, evenals die van Delacroix, bij de traditie van Rubens.
Bij de oud-Vlaamsche traditie blijven eveneens de schilders van het pittoreske
stadsschoon Ange de Baets en P.J. de Noter. En ook de uitstekende portrettist Lieven
de Winne, uit het midden der eeuw, wijkt er nog niet van af. Van hem waren hier
portretten uit de collectie Leboucq en het groote portret te-voeten-uit van Leopold I
uit het stadhuis van Gent. Dit is werk dat, in opvatting en techniek, innig aansluit bij
beste werk uit de XVIIe eeuw.
Een van de voornaamste leermeesters aan de Gentsche Academie uit de tweede
helft der XIXe eeuw is Theo Canneel, die naar het monumentale uit wilde en een
veelzijdigen en diepen invloed uitoefende. Van hem was hier weinig goed werk. Tot
zijn beste werk behooren de muurschilderingen in de Sint-Anna kerk te Gent, die,
wij durven het verhopen, eens naar hun juiste waarde zullen geschat worden. Montald
en Minne hebben zijn invloed ondergaan.
Doch tegen de krachtbeweging van het realisme vermochten zijn voorbeeld en
zijn leering niet veel.
De meesten gingen mee met het realisme dat hoogtij vierde. Onder de
landschapschilders waren alreeds voorgegaan mannen van uitstekend gehalte als
Xavier de Cock en Gustaaf Den Duyts. Deze laatste is een van de stichters der School
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van Dendermonde, die Courtens voortbracht. Uit het realisme ontstond ook het werk
van den Gentenaar Gustaaf Vanaise, die zijn schoon talent wel eenigzins overschatte
en een groot historieschilder wou worden naar romantischen trant, doch die uitstekend
realistisch werk maakte in 't klein: hier kwam zijn pittig interieurstuk Pasteibakkers
het nogmaals bewijzen. Uit deze school kwamen eveneens Albert de Vriendt en zijn
broeder Juliaan de Vriendt. Deze laatste liet hier
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goede werken zien, welke hij zorgzaam in eigen bezit houdt, o.m. een zeer fijn portret.
Zelfs de latere luminist Rodolphe Wytsman is uit deze school voortgekomen.
Vele Gentenaars blijven nog steeds deze realistische richting volgen, elk eenigszins
op zijn wijze en steeds met iets stoers in den wil om stevig werk voort te brengen.
De stillevens van Maurice Dupuis munten uit door een rechtstreeksch overgaan van
den waarheidszin in de materie van het schilderij zelf. De stadsgezichten van Tremerie
en Ferdinand Willaert hebben dienzelfden waarheidszin, met daarbij de uitdrukking
van een stille aandoenlijkheid. De landschappen van Rodolphe de Saegher bevallen
om de teere weergave van stemmingen. De stadsgezichten van Jacques Bergmans
zijn pittoresk, en blijven het te zeer. In het werk van deze reeds gezette schilders en
vele andere van Gent zit de geest voor van Jan Delvin, die jarenlang bestuurder was
van de Academie en een flinke persoonlijkheid bleek te zijn.
Ik had reeds gelegenheid het elders te zeggen en moet het hier nogmaals getuigen:
Onder de levende kunstenaars van het Gentsche milieu zijn duidelijk drie stroomingen
te merken. Deze stroomingen gaan uit van drie meesters: Delvin, Emile Claus, George
Minne. De kunstenaars, die zich konden ontmaken van den weldoenden indruk van
de leering van Jan Delvin, gingen naar Claus of Minne. Vele schilders gingen den
zonneweg op van den lichtkleurigen Leieschilder: Anna de Weert, Buysse, Maurice
Sys, Alfons Dessenis, Jenny Montigny. Zij brachten blijheid en kleurigheid.
Verderaf nog van alle academie, heeft de ingetogen en ernstige geest van George
Minne ingewerkt op kunstenaars, die, hun eigen weg zijn gegaan, doch die wij
gemakshalve mogen groepeeren onder de benaming Laathemsche school, wanneer
wij deze benaming maar ruim genoeg opvatten: Gustaaf van de Woestyne, Valerius
de Sadeleer, Albert Servaes, en verder Jules Boulez, Albert Claeys, Hubert Malfait,
Jules de Coster, Herman Macs, zelfs de zeer vooruitstrevende Constant Permeke,
Gustave de Smet en Frits van den Bergh, wier zelftucht wel het eerst opgewekt werd
doordat zij in hun jeugd iets van den geest van Minne aanvoelden en de leering van
de Academie verlieten. Alle waren hier vertegenwoordigd, behalve Permeke, die
zijn werk liet weghalen, en Fr. van den Bergh. Gustave de Smet was er met een werk
van minder beteekenis uit een vroegere periode, dat hij zelf zeker niet instuurde.
Sommige oud-leerlingen van de Gentsche Academie staan aan den zelfkant van
alle beweging: Frederic de Smet, schepper van zeer bewogen en expressieve
zeegezichten, en J. Verdegem, die ons hier verraste met een flink naar het Fransch
schema opgebouwd landschap.
Tot de beste Belgische koper- en houtsnijders van dezen tijd behooren de
Gentenaars Jules de Bruycker, Joz. Cantré, Jan F. Cantré, Frans Masereel. Zij waren
hier, behalve Jozef Cantré, vertegenwoordigd door laatste werk, dat zeer
belangwekkend is. Jules de Bruycker gaat hoe langer hoe meer naar de klassieke
verpuring, naar den zuiveren opbouw der figuren door de loutere lijn. Jan F. Cantré
liet een houtsnede zien, die althans technisch zuiver is, Frans Masereel stuurde een
groote plaat in, l'Accusée, waarin het wit spaarzaam bedacht is tegenover het zwarte.
Onder de beeldhouwers staat George Minne verre vooraan. Zijn ingetogenheid en
zijn vormkracht, ze spreken allebei in de twee reeds bekende werken, die hij instuurde:
de Geknielde met de schelp en een Borstbeeld van een arbeider. Naast hem houdt
Geo Verbanck het goed uit, niet alleen met zijn gestyliseerd klein werk, maar ook
met een nieuw werk van zware beteekenis: een portret als van een Romein. Verder
zijn nog opmerkelijk Sarteel en Juffrouw van Thorenburg. Onder de beeldhouwers
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van de vroegere geslachten blijkt Paul de Vigne een kracht van belang: zijn werk
houdt het vol tegen het meest moderne.
De bouwkunstenaars hebben het te Gent niet zeer verre gebracht. Van de ouderen
zagen wij hier niets. Onder de modernen staan vooraan Horta, Gentenaar waarvan
hier geen werk is, Oscar van de Voorde, die zijn roem haalde uit de gebouwen van
de
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wereldtentoonstelling te Gent in 1913, en Albert Van Huffel, wiens Basiliek in dit
tijdschrift naar waarde beoordeeld werd, en die eveneens als huizenbouwer en
sierkunstenaar bewijzen gaf een uitstekend talent te zijn.
De sierkunst kwam in deze terugblikkende tentoonstelling niet tot haar recht. Een
Academie voor beeldende kunst als deze te Gent, moet de talentvolle jonge lieden
in de eerste plaats opleiden tot sierkunstenaars, die schoonheid geven aan de dingen
van het dagelijksch leven. Aldus kan ze het best haar roeping bereiken. Al te zeer
willen de Academies hun leerlingen tot scheppende kunstenaars opleiden. Het is hier
de plaats niet om te wijzen op alle gevaren van een degelijke opleiding, en verder
aan te toonen dat een Academie in de eerste plaats vakkennis moet aanleeren, zelfs
aan de toekom stige artisten. Laten wij toch vaststellen dat deze terugblikkende
tentoonstelling er eens te meer op wijst, hoe de kunstenaars, of zij al dan niet de
richting volgen hun door het Academie-milieu aangewezen, toch steeds van de
Academie behouden den eerbied voor de degelijkheid van het ambacht, wanneer hun
deze eerbied maar werd aangekweekt.
LEO VAN PUYVELDE.

's Gravenhage
E. Wichmann in ‘Den Cirkel’.
Iemand, die dwars tegen alles in is, het is mij steeds een genoegen dezen vriend te
ontmoeten. De meeste lieden rangeeren zich toch te gemakkelijk; eigenlijk kunnen
zij niet eens dérailleeren; daarvoor moet je toch nog ‘uit’ het spoor kunnen raken. Ik
twijfel er niet aan, noch twijfelde ooit daaraan, dat Wichmann dat kon; hij kon dat
zelfs op zijn Duitsch: door alles heen. Maar deze déraillementen zijn alleen in de
jeugd van positieve werking; ze doen het belachelijke zien van sommige
onzekerheden, maar daarna moet de tijd komen der persoonlijke zekerheid, der
persoonlijke zekerheden. Wij kunnen alles overboord gooien, maar wij moeten in
het schip blijven (de menschelijkheid) anders gaan wij aesthetisch naar den kelder.
In de onstuimigheid der jonge jaren heeft Wichmann een aangename opgewondenheid
vertoond, en soms werkelijk iets aardigs gedaan, maar hij is reeds een tijd toe aan
de periode der dingen, waarop wij niet immer kunnen wachten.

G. Rutten in ‘Den Cirkel’.
Wat blijft er van deze tentoonstelling over in de herinnering? Het is bij het werk van
Rutten als bij vele der andere jongste schilders: ge vraagt u af, waar zit ongeveer de
ware persoonlijkheid, waar vindt ge het eigen wezen? En dat is bij een jeugdig schilder
nooit zoo maklijk. In scherp-gedefinicerder tijd, met typisch-schoolsche tradities
gaat de persoonlijkheid van den leerling schuil achter die van den leermeester, en
langzaam, als onwillekeurig, groeit de eigen persoon lijkheid op en uit die geestelijke
onderdanigheid. In deze periode, met te veel haast bij velen naar het definitief
meesterschap, wringt zich de leerling in onnatuurlijke standen, en daar hij in den
beginne overnemen ‘moet’, neemt hij de houding van den eenen ‘meester’ aan om
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snel over te gaan tot de houding van een anderen ‘meester’. Ge zoudt kunnen zeggen:
het aantal leermeesters is voor een leerling veel grooter dan vroeger; daarenboven
gaat de benieuwdheid te weinig naar de technische voltooiïng van het werk. Dat
maakt de erkenning van 't wezen van den beginnenden schilder dus dubbel moeilijk.
Dat is ook bij Rutten 't geval. Een tentoonstelling van zijn werk vertoont zooveel
verscheidenheid, zooveel onvoltooide toeëigening van wat anderen voor ‘zich zelf’
vonden, dat ge begrijpen moet dat er veel onecht is in het werk. Het meest echte is
nog een eenigszins zilte, niet bloedrijke, zinnelijkheid.

Mevrouw L. van Dam van Isselt, In ‘Pictura’
Het werk van Mevrouw Van Dam van Isselt bestaat uit stillevens vooral, uit
bloemstukken, vruchtenstukken en een enkele maal uit portret en meer dan
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dit weer uit stadsgezicht. Zij had een talent voor het teekenen van architectuur, maar
zij was, bovenal, toch de schilderes van stillevens, waar de neiging tot het schilderen
van vele, verschillende ‘witten’ een koele gratie en een koele zuiverheid aan gaven,
liever nog: een koele beschaving. Het werk had nooit de tragische bevangenis van
een Suze Robertson en nooit den grooten adem van de schilderijen van Coba Ritsema.
Het was, ik zou haast willen schrijven, maatschappelijk-beschaafd, en heeft daardoor
in de Hollandsche schilderkunst der vrouwen iets van een persoonlijkheid. De kleur
zelf was frank en open gewild, de vorm soms nagegaan, soms ineens als een impressie
geschilderd. Het werk had dus een verdienste. Maar, na deze tentoonstelling moet
ik zeggen, dat Mevrouw L. Van Dam Van-Isselt te zorgen heeft, dat haar werk
voldoende spanning houdt, en daardoor voldoende zuiverheid. Ik geloof, dat na deze
tentoonstelling het zeker is, dat Mevrouw Van Dam-Van Isselt te weinig met de
noodige toewijding schildert; zij maakt te veel schilderijen. En daar zij een coloriste
was, verliest door dat gebrek aan spanning de kracht der kleur, de zuiverheid der
kleur hier en daar.
Een schilderij is geen conversatie met de dingen, maar een overgave aan, en een
overwinning op de dingen.

Ch.J. Watelkt, Kon. Kunstzaal Kleykamp
Watelet is een mondain schilder, een schilder van menschen, die als mondaine wezens
zijn gezien en dat beteekent gewoonlijk: toegerust te zijn, als schilder met een
traditioneel kunnen en met een traditioneele vaardigheid. Het beteekent echter
gewoonlijk ook, zooals ik schreef, de menschen te zien als mondaine wezens, dat is
dus op het oogenblik, dat zij zich schikken naar bepaalde conventies en de kantigheid
hunner persoonlijkheden zoo min mogelijk vertoonen. Het kan, en dat is erger, ook
zijn de weergave van die lieden, die zelve tot conventies werden, en wien de nauwe
schacht, waarin zij zich zelf schoven, geen enkele beëigenis meebrengt. ‘Deze lieden
zijn kleedren bovenal’; ze zijn in rok, ze zijn smokings; de vrouwen zijn decolleté's,
juweelen, een zekere matheid van manieren of spraaklooze profileering van
hooghartigheid, en van dédain. Het is geen aangenaam vak voor een toch kundig
schilder deze ‘kleedren’ steeds maar te moeten schilderen, deze paradeeren de lieden.
Van zelven zoekt ge dus naar die schilderijen, waar het ergens levende van het model
schilders handigheid overwon en hem dreef tot het maken, opnieuw, van een levend
wezen of waar een genegenheid den schilder soms tot iets teeders bracht. Tot deze
portretten, menschelijke portretten, behoren dat van Mevrouw Dony, van de
‘generaalsche’ Lemercier, van den archivaris Dens te Antwerpen, dat van den schilder
Janlet (ongeveer), terwijl een teederheid van kleur toch gevonden werd in het portret
van een dame. Mevr. W., in blauw (nr 35).

Karel de Nerée tot Babberich, bij d'Audretsch
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Van de twee broers de Nerée die schilderden en schilderen, (Karel stierf en Frans
leeft nog) was de oudste der twee zonder eenigen twijfel de belangrijkste en de meest
intelligente. Karel vertegenwoordigde een type, meer algemeen vóór den oorlog dan
daarna, maar toch altijd voorkomend: dat van den zinnelijke, wiens zinnelijkheid
meer leeft van en teert op een hantise der hersenen, dan dat deze zinnelijkheid de
franke spraak is van een rijk en overmoedig lichaam. Ik behoef u niet te zeggen, dat
de waereld in zulke dingen zóó weinig verandert, dat het van tijd tot tijd verbaast,
maar toch is Karel de Nerée in sommige dingen, teekeningen, wat verouderd, en dat
komt 1o door den specialen vorm, dien hij aan sommige zijner figuren gaf en 2o ook
doordat het type, waarvan hij een exempel is, zeldzamer werd dan vóór den langen
oorlog. Het werk van Karel de Nerée (die vroeg stierf) is verwant met Beardsley, en
dus ook verwant met sommige Renaissancisten. Het is verwant met Toorop, iets met
de Feure, en zóo ge wilt met de Japanners. Het stelt vrouwen en mannen
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voor. met gezichten, waarin de oogen het ‘magnetische’ hebben, dat de fataliteit van
de lijfslust verbeeldt voor zulke hersen-zinnelijken, en waar de mond als een lokkende
en verdervende vorm in 't gezicht belangrijk is. De kleeding is rijk, bizar, décoratif;
er is soms een wreed spel in de handen. En daar dit alles voorkomt uit een spanning
van het Intellect, en de begeerte een jacht was, een leiste jacht op een uiterste, spreekt
het van zelf, dat deze teekeningen, ontstaan in een schcrp-gespannen phantaisie, met
een allerscherpste lijn zijn getrokken! Dit is inderdaad iets, waar Karel de Nerée
Beardsley overtreft, al is diens Salome-type een factor in de kunst van de Nerée. Ik
kan, na dit, wel volstaan met er op te wijzen, dat deze kunst een littérairen smaak
kan hebben de Nerée was zeer belezen), maar dat zij in details en b.v. in de versiering
der kleeren decoratief was door ornamentatie. Een enkele maal, in het laatst van zijn
leven, teekende de Nerée naar de natuur, en een zeer bizonder- naakt, met de haren
los, hangend tot de knieën, is van zoo een teedere, zinnelijke zekerheid en juistheid,
dat wij Hollanders, ons moesten beklagen, dat een te vroege dood zóó verfijnden
weêrkeer naar de natuur gestremd heeft, en ons van God-weetwal heeft beroofd Maar
anderszins, is aan zulke snelle felle trant, als Karel de Nerée 't leven was, een vroeg
eind zeker.

John Tannatt Pryce Pictura
Pryce's illustratieve kunst is van dat genus, dat ge mannelijk-vrouwelijk zoudt kunnen
noemen, en dan langs de kunst van zekere Engelschen afkomstig is van meer naar
en in het Oosten gewerkt hebbende kunstenaars.
PLASSCHAERT.

Amsterdam
De ‘terugziende’ tentoonstelling van Fransche kunst in het Rijksmuseum
Hoe ik het andere deel der Fransche tentoonstelling vind, is in 't volgende artikel te
lezen. Maar ik kan hier reeds neerschrijven, dat even slecht als dat deel is, even goed
(ten minste tot zekeren graad!) is de retrospectieve tentoonstelling. En dat heeft een
eenvoudige reden. Bij de modernen, of liever bij de keuze uit de modernen, zijn zij
gemeden, wier verschijning strijd en onwil en moeite veroorzaakt, en toch zijn deze,
in 't algemeen, de glorie van de toekomst en de raszuivere expressie van een periode.
Bij een retrospectieve kunnen deze niet gemeden worden, dat volgt uit het
voorafgaande van zelf, maar toch is het leerrijk even te constateeren, dat Delacroix,
Daumier, Manet, Monet. Morisot en Corot, Degas. Cézanne en Renoir indertijd
behoord hebben tot hen, wier komst door de akademici en andere tammen met meer
dan onwil, met misprijzen, smaad en langdurige tegenwerking werd begroet en
weerstaan. En toch - wat was de tentoonstelling zonder hen geworden! Deze zijn het
zout der tentoonstelling.
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De verrassing voor ons waren echter deze schilders niet. Wij, Hollanders, kennen
hen van uit Parijs en van uit ons eigen land; van uit biographieën, handboeken,
reproducties. Zij zijn een bezit der beschaafden bij ons, die kritisch, niet ten onder
zijn gegaan in eenzijdige admiraties en die, naast de geheim-bewogen spheren der
romantische schilders, de onze oogen troostende en verrukkende coloristen, erkennen.
Wij weten, dat Cézanne een eenzaam wonder soms is, een eenzame eeuwigheid, de
tegenstelling tot Vincent, den van aardsche moeiten bezwaarde en bewogene. Wij
weten, dat Corot's figuur een klare innigheid kan hebben, die ze eenigszins verwant
doet zijn (hoe fransch!) met Vermeer van Delft. Wij weten dat Daumier nog steeds
onderschat is, en dat zijn grootheid als schilder niet door velen voldoende wordt
ervaren; dat Puvis de Chavannes, hoeveel belangrijker dan Maurice Denis (wiens
wandschildering schilderij blijft!) edel kan zijn als een idee, die weer werd tot gevoel.
Wij vergeten Manet nooit, wiens werk zoo zuiver-beschaafd, zoo sprankelend is, en
aan wiens zuiverheid van intonatie ge uw eigen oogen kunt keuren op
kleurgevoeligheid, welke ge vervrouwelijkt, niet verwijfd! ziet in Berthe Morisot's
werk. We herinneren ons Poussin, die het voor Hol-
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landers moeielijke werk verstond, weidsch te zijn als een architecturale ordonnantie
en toch het leven niet te hebben laten verstarren in dien dwang tot den traag-geworden
dans der schoonheid; we herkenden zijn dramatische kracht in zijn teekeningen, die
de spanning verklaart in zijn définitief schilderij. We verheugden ons in Claude
Lorrain's stads- en watergezicht, waar het licht in en van de lucht een overheerschend
(maar zonder geweld) een alles minder zwaar makend element is en we dachten bij
hem aan sommige Cuyp's Watteau was de teederheid van een geest, en van een
geestigheid, die den a vond, den weemoedigen omsluieraar voelt komen, Lenain was
boersch als een Zuidelijk Hollander, Ingres stipt en toch zinnelijk, nauwkeurig en
toch streelend in zijn teekeningen, zooals de Toulouse-Lautrec met zijn openbare,
felle psychologie ons natuurlijk bleef als ware zijn teekening gisteren ons
neergeschreven. Chardin - hij toont ons, onbetwistbaar, het verschil van den
Hollandschen aard met het Fransch wezen, en toch doet hij ons de zinnende, soms
zinrijke toewijding kennen, in 't algemeen, van den stillevenschilder in ieder land.
Courbet is tusschen hem, met al zijn rijkdom, hielen daar te zwaar; hij wist zijn kracht
en toonde die graag - een gevaar dat een mijner vrienden in Holland eveneens bezit;
Delacroix (ik moet altijd denken aan wat Vincent over hem schreef) de schilder, die
Rubens vereerde (de Jacht van Atalante moet hem goed hebben gedaan) maakte 't
historische schilderij (hoe afgestorven dikwijls!) tot een daad van kleur, tot een drama,
een handeling van bewogen kleur.
Ik herhaal, we kenden deze allen, en misschien beter dan ze hier uitgestald waren,
in veelvuldiger schakeering, en met hooger toppunt, maar deze tentoonstelling bracht
den meesten Hollanders toch een verrassing (en hoort dat ook niet), we kenden
Fragonard's meesleepende kleurmelodie niet zóó, zooals wij die hier, meegevend,
genoten. Dat was ten slotte, het genot der verrassing, na al de herkenningen.

De moderne Franschen in 't Stedelijk Museum
Wal is dat voor een tentoonstelling te Amsterdam, waarmee ze ons opgesolferd
hebben? Is die op het zelfde principe gebouwd als de pas-overleden tentoonstelling
van Hollandsche kunst te Parijs? En hadden ze geen beter voorbeeld vlak bij, in de
tentoonstelling, die ‘Kunst van Heden’ te Antwerpen organiseerde? Was daar niet
de werkelijke moderne Fransche kunst te zien, en wat komt het er feitelijk op aan,
dat onder de namen dier moderne Franschen Spaansche namen klinken, en Vlaamsche,
en die van een internationaal ras? Zijn al deze namen niet verbonden door een
gemeenschappelijk werk, op verschillende wijs, te Parijs, en zijn zij niet begin,
voltooiïng of einde van verschillend inzicht van den menschelijken geest, zijn zij
niet verschillende openbaringen van natuurbeschouwingen, die, ver van Parijs
uitstralend, veel andere, ook onze inlandsche kunstenaars, soms hebben bevangen,
zooals een plotseling geschonken, sterke wijn van verrassenden smaak dat kan doen?
En dan nog: het begrip wat zoon tentoonstelling moet zijn, was te Antwerpen, juist
en zuiver, en te Amsterdam officiëel en dus onjuist. De nietofficiëelen bleken altoos
de wegwijzers te zijn, de vernieuwers, de aanduiders, of de verschrikkende krachten
der persoonlijkheid (deze dwingende uitlaaiïng van een enkelen mensch!). Weten
we dat niet te goed in Holland, met onzen kosmopolitischen speurzin en met onzen
kritischen lust tot de waardeering der ‘Werkelijken’; wij kunnen toch de negentiende
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eeuw nog niet vergeten zijn, en wat de twintigste reeds bracht? En begrijpen wij niet,
dat een tentoonstelling van vele krachtige schilders, voldoend vertegenwoordigd,
opvoedend kan wezen, en bevruchtend, terwijl deze tentoonstelling op te weinig
uitzonderingen na, ons werken brengt, die niet eens treffen door fameuze habiliteit,
lichamelijke en geestelijke gevatheid, en die ons de verwondering niet bij kunnen
brengen, die wij voor een zichwagenden koordedanser nog kunnen hebben? Gelukkig
blijkt uit onze onontroerd-
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heid voor de verzameling, nu in het Stedelijk Museum te Amsterdam, en
bijeengebracht door officieele lichamen, op officieele wijs, dat wij van deze
inter-officieele genoegens geen dupe zijn - maar inderdaad daarvan af keerig! En
iedereen weet, dat deze tirade niet tegen Frankrijk gaat, een land mij nader aan 't hart
dan vele, een land, waar het nieuwe snel zijn te groote uitbundigheid verliest, en
waar ieder vreemdeling het exces spoedig verliest, om te keeren tot een subtiele orde,
en tot een schroom voor het te vele, dat de eisch is van alle kunst werk, en van alle
leven, voorgedragen als een schoonheid. Maatzekerheid is een Fransche eigenschap,
en het welgeordende park of het park, waar de natuur gedwongen wordt tot een
betooming van zich zelve, is een goed beeld voor den Franschen geest, en voor hen,
in wie die Fransche geest werd tot een beheerschende factor? Spontaneïteit, diepe
zin en soberheid of fraaie kristallisatie, is Fransch! en altijd tot nut... Maar, onwijselijk
is dit alles weggehouden, weggelaten. Deze tentoonstelling geeft geen overzicht,
evenmin als een tentoonstelling b.v. van 't werk van de Pulchri-leden de werkelijke
Hollandsche kunst zou vertegenwoordigen. Deze verzameling van banaliteiten wordt
niet gered door werk van Matisse, Manguin, Marquet, niet door Guérin, niet door
Bourdelle, want deze enkele werken verdrinken in den middelmaat, en minder, der
anderen. Het is toch bekend, naar ik meen, dat weinig goed werk niet uit gaat blinken
op een tentoonstelling zooals deze van 't jaar nul, maar lijdt in den omgang met
prullen.

Otto van Rees Stedelijk Museum
Ik heb reeds meer moeten schrijven, dat de Roomsche schilders een belangrijk deel
vormen van onze tegenwoordige schilders. Dit verdriet misschien een impotenten
Nanta (zie zijn glasraam en zijn Blinde en Ziende, een komisch-geworden tafereel),
maar de kritikus kan het feit slechts constateeren en heeft daaruit zijn gevolgtrekkingen
te maken. Het schijnt dat het deel van onze natie, dat van der jeugd afaan, het meest
vertrouwd is met plastiek, etc. (zie de kathedralen en de beelden daarin) opeens, meer
dan in lange jaren, plastisch bewust is geworden, en schilders levert van talent, en
beeldhouwers van talent. Daarbij doet zich het merkwaardige voor, dat sommigen
van die Roomsche schilders en glazeniers, de Roomsche kunst willen vernieuwen,
de Roomsche kunst in den zin van Kerkelijke kunst. Dit is een moeielijke opgave;
zij eischt geloof, tevens aesthetisch-levend. En dit kan op tweeërlei wijs geschieden,
die vernieuwing: van af Benoit Labre (het is karakteriseerend, dat deze door meer
dan één wordt geschilderd) en als extatische bekentenis van het Roomsche geloof;
dus innigheid en als staag-stijgende, strakke vlam.
Het Roomsen schilderij van den roomschgeworden van Rees wordt niet gekenmerkt
door ruigheid, maar, ik zou willen schrijven, door een zekere teederheid van ‘huid’.
Het is geen zware bekentenis, maar heeft, als het op zijn best is, een toegenegen
soberheid in de kleur, zooals een verhaal dat in de klanken kan hebben. Het is niet
zeer gevonden, maar wel gevoeld. Het is, als de heele van Rees, van den cubistischen
af tot den tegenwoordigen toe, niet van de eerste grootte. Hij is dat evenmin in het
kinderportret en in de uitzichten uit een raam op een landschap, waarbij 't toch ook
van het meestgeslaagde is, dat van Rees kan voortbrengen.
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V. van Uytvanck Amsterdam
Van Uytvanck is de benieuwde, psychologische teekenaar van de nieuweren, hetzij
deze in 't Concertgebouw een concert leiden of een muziekstuk laten uitvoeren, hij
is dat van de dichters en schrijvers en van de schilders. Ik geloof niet, dat er iemand
in Holland zoo vele van dezen geteekend heeft als de vlaming Van Uytvanck. Het
was dan ook een deel van zijn taak, toen hij zich zette tot het schilderen van Jan
Sluyters. Het schilderij is zoo goed als gereed, en op de handen na, waar enkele
plekken te donker o.a. waren (of zijn?) is de psychologie van den afgebeelde lijfelijk,
en zuiver genoeg getroffen. Het portret geeft inderdaad den
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spierkrachtigen, bloedrijken Brabander, in wiens gewone kleedij ge toch den athleet
bleeft vermoeden. De houding van den kop, ietwat achter over, en met den
onderzoekenden blik van den worstelaar op den tegenstander, vereend met de
bewustheid van (d'eigen kracht, geeft opnieuw Sluyters goed weer, terwijl het
leepe-intelligente in 't gezicht eveneens niet werd vergeten.
PLASSCHAERT.

Rotterdam
Kelder, Unger en van Mens Rottkrdamschk Kunstkring
De tentoonstelling in den Rotterdamschen Kunstkring van Toon Kelder, gaf een
indruk van meer eenheid. Zij was dat zonder twijfel, en dit gevoel van eenheid werd
zeker versterkt door dat zoowat alle schilderijen van gelijke grootte en van gelijke
omlijsting waren. Het portret van Stellwagen, de Scheveningsche met den blauwen
mantel en het stilleven der Zonnebloemen waren de voornaamste schilderijen. Deze
waren allen van een uitgesproken colorist Natuurlijk is dat niet veranderd, maar
Kelder heeft zich daarna ge-uit in een veel zwaarder gamma, en in den vorm vindt
ge ongetwijfeld den invloed van den grooten Vlaming Permeke. Maar er zijn toch
nog andere wijzigingen te erkennen, zelfs op de onregelmatige tentoonstelling bij
Unger, waar de zalen, kamers eerder, in 't algemeen te weinig breedte hebben voor
dit schilderwerk, dat met zijn grooten toets en met zijn breeden vorm gebouwd is op
zalen of op vierkanter kamers met meer licht, Maar - welke waren de wijzigingen,
die ge ervoert in het werk, dat hoewel donker, toch van een colorist is gebleven! Ten
eerste was er de lust den achtergrond meer diepte te geven, en daardoor de figuur
meer als volumen in de ruimte te laten staan; ten tweede was er een ietwat moedwillige
begeerte een uitdrukking te bereiken van meer innigheid. Natuurlijk is elke innigheid
winst en zekere baat, maar zij moet ongedwongen in het werk komen; gedwongen,
trekt zij zich terug. Kelder is een schilder, die zonder voornemen in dezen zin moet
werken; zijn picturaal talent moet door het leven, zijn leven zelf, de noodige
verinniging winnen. Dan is er nog deze opmerking hier te maken. Kr is in ieder werk
een innerlijk gebaar noodig - maar nooit mag het uiterlijk gebaar grooter zijn dan
waartoe het innerlijke drijft - dit is wat Kelder niet vergeten mag; vertoon van kracht
noch overdrijving als van een acteur, kan ooit redden. Zeker is, ondanks deze aan te
duiden fouten, dat Kelder een talent is, en één in ontplooiïng. Hij is van nature een
uitbundig, soms een onmatig schilder, een modern-ingestelde impressionist. Hij is
dat frank van allure, en in zijn beste werk, rijp van kleur. Een schilderij van de
Visschen, een landschap, een stille toch bewogen haven bewezen dat, evenals zijn
schip-voorttrekkende man, (waar de actie meer spanning kon geven) en zijn spittende
figuur etc. Daarnaast is Kelder een ruim en openhartig modelleur van naakt en van
het kind. Er leeft daarin, de toomelooze eerlijkheid van den naturalist, verzacht hier
en daar door zijn vaderlijke affectie voor zijn kind. De geest van den
karikatuurteekenaar was in zijn begrafenis, een geestige opmerking.
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Als som dus, een ongelijke tentoonstelling, maar met ontwikkelingen naar beters,
en met constateeringen van wat wij wisten, dat hij vermocht.

Tielens en Agnes Canta, in den Rotterdamschen Kunstkring
Tielens is een roinantisch-geaard schilder, en één van die romantici, die, als zij zich
vereenzelvigen met de natuur, met boom en plant en Aarde en natuurverschijnsel,
en daar aan weer hun zielsstemming, mêe deelen, op hun best-zijn. Hij is niet bij
machte de figuur een aannemelijke kracht, juist van stemming, mede te deelen, maar
wel vindt ge zoodanigs in een paar landschappen met sterrerijken hemel, of waar het
als sneeuwt, waar de heuvel een zwellend leven bezit, eveneens als dat tot uitdrukking
kwam, eenvoudig-weg in huizengroepen, waar horizontaal en vertikaal sterk zijn
ondervonden. Vooral in den sterrenhemel over de stad met ternauwernood van onder
de stad aan-
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geduid als in het landschap waar het sneeuwt, is Tielens op zijn innigst.
Agnes Canta was eens een stillevenschilderes, van wie vrouwelijkheid en bepaalde
teederheid kenmerken waren. Maar met een onrust zonder geduld heeft zij zich op
allerlei paden begeven; vrouwen zijn dwaalziek en niet altijd wegewijs! Zij is nu,
haast eer expressioniste eens, tot de tegenstelling daarvan, tot een zoogeheelen
décoratie-schildering overgegaan. Maar deze décoratieve stijl? is te simplistisch en
mist de subtiliteit, die vrouwen eigen kan wezen, of ook de grootheid, die de betoomde
idee brengt in voorstellingen, waar zij meesteres is.
PLASSCHAERT.

Musea
Gent
Museum van Schoone Kunsten
Het museum te Gent, reeds zoo bekend om zijn goede inwendige schikkingen, heeft
een nieuwe zaal opengezet voor het publiek. Het is geen gelukkige zaal: die van de
depots, welke slechts zijdelinge verlichting heeft.
Men toont er alleen modern werk: aanwervingen van de laatste jaren, en
schenkingen gedaan door den voorzitter van de Commissie van het Museum Prof.
Hulin de Loo.
Onder de laatste aanwervingen is te vermelden een flink en ruim behandeld werk
van Alfred Roll, Débâcle de 1870, aangekocht uit de verzameling van Emile Claus,
een zeer gedurfde Jules Flandrin Reconnaissance, een symphonie in blauw, die
expressief een openen en frisschen morgen weergeeft, en verder werk van Alfred
Verhaeren, Isidore Opsomer, Crommelinck en vooral van Frederic de Smet, wiens
groote houtskoolteekening La Chose qui flotte, zoo goed is als een schilderij.
Men staat er meermalen over verbaasd dat dit museum, met zoo weinige
geldmiddelen, zooveel schoons kan verzamelen, vooral op gebied van de oude kunst.
Het geheim zit in de kennis en de toewijding van de leden van de Commissie, en
inzonderheid hun voorzitter, Prof. Hulin de Loo.
Deze heeft nu met zijn bekende welwillendheid, een heele reeks moderne werken
in bruikleen afgestaan aan het museum. Uit wat hier bijeen is van zeer moderne kunst
blijkt dat de heer Hulin de Loo, die een eerste kenner is van de oude Vlaamsche
kunst, zeer eclectisch aangelegd is. Er is werk van Jan Delvin, o.m. een gevecht
tusschen stieren, die een beweeglijke, monumentale massa uitmaken. Er is een zeer
bekoorlijk werk van Léon Frederic: een sereen landschap. Er is een flink stilleven
van Dupuis. Er is een binnenzicht van Jan Stobbaerts, een interessant werk van F.
Khnopff, naast een van de beste werken van Jos. Verdegem.
Deze collectie modern werk, door den heer Hulin de Loo afgestaan, munt vooral
uit door de keuze van Fransche schilders. Het meest opmerkelijke is het werk van
(Charles Dufresne, een stilleven en een portret van zijn vrouw en zijn twee kinderen:
flink opgezet, met hier en daar zwakke momenten. Daarnaast het fijne, gedistingueerde
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werk van Puy. Een Antoine Vollard van 1920: een Zicht op een stadswijk, ruim en
pittoresk tegelijk, met in de materie iets van Breitner. Een Nacht van Henry Ottman,
een goede aquarel van Vlaeminck, een lichte aquarel van Asselin. En naast een Marius
Borgeaud, die den vorm sterk vereenvoudigt, naast een Gritchenko - Rus. die
aangename accoorden vindt, - naast een Legrand, die lichtweg het leven noteert,
naast een Flandrin met hevige tegenstellingen, zijn er twee Odilon Redon en is er
een Monticelli, die blijft bekoren door de zeldzame vermenging van hevige
tonaliteiten; wat men zelden bij Monticelli ziet, is hier, een eenheid van opvatting,
die overgaat tot een eenheid van kleurharmonie.
De Gentsche schilders, die maar al te zeer
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gespeend zijn van de gelegenheid om modern uitheemsch werk te zien, kunnen hier,
dank zij de gulle gave van Prof. Hulin de Loo, hun gading krijgen van goed werk
van beste modernen.
LEO VAN PUYVELDE.

Parijs
Nieuwe aanwinsten in het Louvre-museum
Het Louvre-museum is onlangs verrijkt met een belangrijk schilderij. Het is een
Opwekking van Lazarus, waarschijnlijk in Frankrijk geschilderd in de Rhônestreek,
gedurende de eerste jaren van de tweede helft der XVe eeuw.
Dit paneel(1) vertoont de meest treffende verwantschappen, eenerzijds met de school
der oude Nederlanden, anderzijds met het werk van Nicolas Froment, en stelt dus
voor de geschiedenis der Fransche kunst een gewichtig en onopgelost vraagstuk. Op
de Tentoonstelling der Fransche Primitieven in 1904 vermeld als zijnde van Nicolas
Froment, omstreeks 1465, voorkomend op de veiling von Kaufmann, en onlangs
aangekocht door het Louvre-museum op de veiling Castiglioni, verwekte het telkens
studies en veronderstellingen, welke aanleiding hebben gegeven tot vele betwistingen.
Het is op zichzelf een fraai werk. Eenvoudige, evenwichtige compositie, lange,
horizontale lijnen welke aan de samenstelling stevigheid en kalmte bijzetten, terwijl
de belangstelling getrokken wordt op het gebaar van den Christus in het midden van
het schilderij; bij dit gebaar sluit zich harmonisch aan de poging van Lazarus om uit
het graf op te staan en zich los te wikkelen uit zijn doodenhulsel. Het pathetisch
karakter van het tooneel is goed en sober weergegeven; de indruk is nog versterkt
door de kundige harmonische verdeeling der kleuren welke geheel de Vlaamsche
school herinneren. Warme en vette tonen, in de sombere gedeelten in het midden
van 't schilderij: diep violet voor den mantel van Christus, donkerblauw voor het vest
van den man die zich naar den opgewekte neerbuigt, sterk groen voor het kleed der
zuster van Lazarus naast Christus, en van dit punt vertrekken zijwaarts witten en
klare tonen, welke de sterkte van het middengedeelte nog beter doen uitkomen.
Dit werk staat ongetwijfeld hooger dan een gelijkaardige voorstelling, onderteekend
en gedateerd 1461 door Nicolas Froment, nu in het Uffizi-museum, en waar de typen
droger zijn, de teekening harder, scherper omlijnd, gaande bijna tot de karikatuur,
de samenstelling voller en zonder grootschheid. Anderzijds vertoonen de twee
paneelen verbazende overeenkomsten: zelfde schikking van het graf, van het lichaam
van Lazarus, van den Christus met aan zijn zijde de zelfde voorover gebogen man.
Twee veronderstellingen dringen zich dus op:
Ofwel zijn beide schilderijen van de hand van Nicolas Froment en, wegens hun
eigen stijl, uit verschillende perioden in 's meesters loopbaan.
Ofwel is het schilderij te Parijs van een nog onbekenden Nederlandschen meester,
en heeft het als model gediend aan Nicolas Froment, die er zich, voor zijn compositie
in de Uffizi, op geïnspireerd heeft.
(1) Hout, H. 0m76. B. 1m40, Olieverf.
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In de eerste veronderstelling zou men moeten aannemen dat de Parijsche Opwekking
van lateren datum is dan die der Uffizi; het ware inderdaad onbegrijpelijk dat deze
laatste, opgevat volgens de traditioneele werkwijzen der zuidelijke ateliers in het
begin der eeuw, uitgevoerd door een kunstenaar die de noordelijke ontdekkingen
aarzelend en onhandig toepast, gevolgd zou zijn, in de evolutie van éen zelfden
meester, op dit tafereel in het Louvre, zoo wel geordend, zoo breed geschikt in het
landschap, en waar de nieuwe veroveringen van een Dirk Bouts zoo handig gebruikt
zijn.
Doch de heer Hulin de Loo, in een diepgaand artikel verschenen in het Berlijnsche
‘Jahrbuch’ (1904, dl. 25, blz. 72-79), waarin de kwestie meesterlijk besproken wordt,
bewijst:
1e) dat het schilderij te Parijs wel degelijk, volgens kleedijen en kapsels, ouder is
dan 1461, dus ouder dan dit der Uffizi.
2e) dat, zelfs aangenomen de onmogelijke
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ONBEKENDE MEESTER: De Opwekking van Lazarus.
(Louvre-Museum, Parijs).

NICOLAS FROMENT: De Opwekking van Lazarus.
(Uffizi-museum, Florence).
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hypothese dat het van lateren datum zou zijn, een nieuwe en ernstige moeilijkheid
zou oprijzen: men zou de ontwikkeling van Nicolas moeten verklaren langs de
volgende mijlpalen: Schilderij der Uffizi - Schilderij te Parijs - Brandende
Braambosch van Aix (door archiefdocumenten gedateerd 1475-1476). Doch het
schilderij van Aix wijkt sterk af van de Opwekking van Parijs, de compositie is kleiner
en de strekkingen wijzen op een heel andere richting. De ontwikkeling van Nicolas
Froment zou dus tweemaal plotse en geheel onverklaarbare wendingen vertoonen.

LUCAS VAN LEYDEN: De Verzoeking van den H. Antonius.
(Museum te Brussel).

Zoo lang deze ernstige bezwaren niet opgelost zijn, zal men wel verplicht zijn,
meenen wij, de tweede hypothese te aanvaarden, zooals overigens de heer Hulin de
Loo gedaan heeft: het schilderij in het Louvre zou van een Vlaming zijn dien we
geneigd zouden zijn te zoeken in de onmiddellijke nabijheid van Dirk Bouts; hij zou
in Frankrijk hebben gewerkt, zonder twijfel aan het hof van koning René, en zijn
stijl vol zuidelijke veroveringen, zou hij hebben vermengd met Fransche
eigenaardigheden: de houding zijner personnages, het type van zekere figuren, de
architecturen, het landschap vooral, dit alles is niet uit het Noorden, maar wel
zuidelijk, en misschien uit de streek van den Rhône of van de Saone.
Zoo zou dus dit Fransch-Vlaamsch werk
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zijn ontstaan. Men vindt er de kracht en de levende sappigheid van een school, welke
zeker niet ver van Haarlem verwijderd was, en waaraan de massieve stevigheid van
het geheel, het algemeene realisme, de sterkte van het warme koloriet te wijten zijn;
maar daarnaast verschijnen hoedanigheden in de ordening, de harmonie en dezachtheid
welke zuiver Fransch zijn. Nicolas Froment zou dit schilderij hebben gekend en hij
zou het gedeeltelijk hebben gecopieerd in zijn schilderij der Uffizi.

LUCAS VAN LEYDEN: Christus' geboorte.
(Louvre-Museum, Parijs).

De nieuwe aanwinst van het Louvre-museum is dus van groot belang voor de
kennis der Fransche school der XVe eeuw; de geschilderde documenten welke ons
uit die periode overbleven zijn zeldzaam, vergeten wij het niet; veel van degenen
waarop men in 1904 meende te mogen rekenen, zijn door de kritiek der laatste jaren
tusschen de Vlaamsche werken gerangschikt; wij hebben dus alle redenen om aandacht
te schenken aan degenen welke in Frankrijk ontstonden, en ons op zulke volledige
en fijne wijze aantoonen hoe de Vlaamsche invloed op Franschen bodem en in
Fransche lucht vervormd werd.
Hetzelfde museum verrijkte, dank aan de vrijgevigheid van den heer Kleinberger,
met een merkwaardigstuk van Lucas van Leyden. Men weet dat de schilderijen van
den beroemden leerling van Cornelis Engelbrechts niet talrijk zijn: gedurende zijn
kortstondig leven 1494-1533) deed hij meer aan graveeren dan aan schilderen. Zij
zijn dus des te kostbaarder, stukken als deze Christus' Geboorte1) welke, voor zoover
we weten, nooit vermeld werd in het werk van den meester; het wijst op interessante
verhoudingen en brengt ons eenige bijzonderheden over de loopbaan van Lucas van
Leyden, tijdens een weinig gekende periode. Het staat inderdaad in betrekking tot
twee zijner werken, waarin hij 1) H. 0 44. B. 0.58. Hout.

1) H. 0.44. B. 0.58. Hout.
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eveneens naar kunstmatig lichteffect heeft gezocht, ten einde door middel van
slagschaduwen een zeer bijzondere dramatische impressie te bereiken.
Zooals men zien kan in bijgaande reproductie, ligt al de oorspronkelijkheid van
het schilderij in de groote silhouette van den H. Jozef, geplaatst tusschen de lichtbron,
rechts van het schilderij, en de groep van de maagd en het kind die rechtstreeks en
langs voor belicht worden, terwijl de vergroote schaduw van den heilige zich afteekent
op den achtersten wand, en de hooge gestalte van het personnage op fantastische
wijze verlengt.
Wij weten van waar de eerste gedachte van de Nachtelijke Geboorte afkomstig
is; nl. uit het schilderij van Geertgen tot St Jans, eertijds in de verzameling von
Kauffmann, en dat na te zijn voorgekomen op de veiling van het kasteel van Nijenrode
in Juli 1923 terecht kwam in de National Gallery.
De heer Louis Demonts, die de nieuwe aanwinst van het Louvre-museum met
zorg bestudeerde,1) plaatst het, juist om deze zuiver Hollandsche inspiratie, in het
eerste gedeelte van 's meesters loopbaan vóór 1520, en waarschijnlijk tusschen 1515
en 1517. Zijn conclusies worden, meenen we, nog versterkt door de vergelijking met
De Verzoeking van Sint Antonius in het museum van Brussel, gemonogrameerd en
gedagteekend door Lucas van Leyden in 1511, en waarin we geneigd zijn een eerste
gedachte van de Geboorte in het Louvre te zien. Te Brussel is het het kruisbeeld,
waarnaar de heilige in zijn tormenten de handen uitstrekt, dat zich tragisch af teekent
tusschen de hier verborgen lichtbron en de geheel verlichte figuur van den eremijt.
De jonge kunstenaar moet tevreden zijn geweest over het aldus bekomen effect,
waarover wij heden slechts onvoldoende kunnen oordeelen, vermits de Verzoeking
te Brussel veel geleden heeft, en behoort tot die schilderijen, welke naar het woord
van den heer Hulin de Loo, aan het doodenhuis ontsnapt zijn.
Men mag veronderstellen dat Lucas van Leyden deze verlichtingsmotieven, welke
zoozeer geslaagd waren in de Verzoeking, uitbreidde en varieerde, en ze toepaste in
de Nachtelijke Geboorte, waarvan Geertgen hem het model had gegeven; zou zouden
we de genesis van het Parijsche schilderij bezitten. De houding van Sint Jozef, de
verwantschappen tusschen de mantelplooien te Parijs en te Brussel laten ons in ieder
geval toe beide schilderijen te vergelijken; tot dezelfde reeks zou zonder twijfel
behooren de Loth en zijn dochters in het Louvre, door M. Friedländer ongeveer 1515
gedateerd, en welke, ofschoon in een geheel andere techniek, eveneens in het
fantastische lichspel dergelijke betrachtingen verraadt.
Wij bezitten hier dus een reeks zeer bijzondere schilderijen, welke, in de evolutie
van Lucas van Leyden, een nieuw licht werpen op de snelle ontwikkeling van den
jongen meester.
EDOUARD MICHEL.

1) Beaux-Arts, van 1 December 1925, blz. 321-323.

Onze Kunst. Jaargang 23

Onze Kunst. Jaargang 23

94

Boeken & tijdschriften
De 156 Brusselsche tapijten van het koninklijk paleis te Krakau en hun
belang voor de Vlaamsche kunstgeschiedenis der XVIe eeuw
Dit is het onderwerp van een rijk geïllustreerde studie, in het Poolsch uitgegeven in
het Krakausche tijdschrift Sztuki Piekne (Schoone Kunsten), door den heer Dr. Marjan
Morelowski, overste van den Dienst der Musea in de Poolsche delegatie voor
Terugvordering te Moskou, onder den titel: ‘Arasy Wawelskie Zygmunta Augusta
ich warto si i znaczeniew dziejach sztuki XVI wieku’.1)
Alhoewel deze studie slechts een voorbereiding is voor de bepaalde uitgave welke
waarschijnlijk in 1927 zal verschijnen, biedt zij een zoo groot belang voor onze
nationale kunst en bevat zij zoo vele nieuwe uitzichten, dat het ons gewettigd schijnt,
nu reeds de thesis, of thesissen, van den schrijver uiteen te zetten.
Ziehier echter voorafgaandelijk, met eenige woorden, de bewogen geschiedenis
van deze 156 tapijten, welk alleen bekend waren door de Poolsche en Russische
ge-eerden, en welke aan de vreemden werden veropenbaard door de opzoekingen
en werken van den heer Morelowski2).
Te Brussel besteld door den Poolschen koning Sigismund-August (1548-1572),
versierden zij vooreerst het Koninklijk Paleis van den Wawelberg te Krakau
(hoofdstad van Polen tol op het einde van de XVIe eeuw) en werden in 1571 door
den koning aan den Staat vermaakt; zij werden later geplaatst te Warchau, waar de
generaal Souvorow ze op last van Catharina II wegnam, ten tijde van de laatste
verdeeling van Polen (1795) en ze naar Rusland overbracht. Door Polen teruggeëischt
krachtens artikel XI van het verdrag van Riga (1920), werden zij, na vele opzoekingen
en aandringen bij de sovjet-regeering, ten slotte op hun eerste plaats teruggebracht.
Daar zijn ze zichtbaar voor het publiek, in dit ruime, prachtige Renaissance-paleis
van den Wawel, een der fraaiste van Midden-Europa, gebouwd van 1502 tot 1536,
onder de regeering van koning Sigismund den (Groote, door Italiaansche architecten,
verrijkt door Sigismund-August en door den eersten koning Wasa, vervolgens zoozeer

1) Sztuki Piekne, 15 Kwietnia 1925; blz. 293-338; 49 afb. 3 pl. in kleur.
2) Sinds 1922 leidt de heer M. Morelowski de archiefopzoekingen welke voor doel hebben de
documenten te vereenigen betreffende de talrijke verzamelingen welke van Polen naar Rusland
werden gevoerd.
Wat betreft de 156 tapijten van den Wawel, werd het voornoemd artikel van den heer
Morelowski voorafgegaan door talrijke mededeelingen samengevat in het Bulletijn der
Poolsche Academie voor Letteren en Wetenschappen zittingen van 16 Febr. en 14 Dec 1922
en van 15 Jan. 1925.
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verlaten dat het op een zeker oogenblik als kazerne werd gebruikt; nu wordt het
hersteld.1)
Van deze 150 tapijten werden 35 stuks van klein formaat, versierd met
wapenschilden en grotesco's, beschadigd door de tzaristische intendentie, die ze
gebruikte ter bedekking van de meubels der (Gattschina en van het Museum der
Keizerlijke Stallen te Petrograd.
De andere stukken, waarvan sommigen ontzaglijk zijn (ongeveer 5 m. hoog tot
8.07 m. lang) zijn gelukkig voortreffelijk bewaard en vormen een der prachtigste
stellen Brusselsche tapijten van het derde kwart der XVIe

1) De Poolsche regeering heeft de leiding van deze herstellingwerken, welke langdurig en
moeilijk zijn, toevertrouwd aan den bekwamen architect den heer Szyszko-Bohuz.

Onze Kunst. Jaargang 23

t.o. 94

Nemrod bestuurt den Babelschen Torenbouw. Brusselsen wandtapijl der XVIe eeuw. H. 4m80×B.
8m15. (Koninklijk Paleis van Krakau).
Cliché geleend door hel tijdschrift ‘Sztuki Piekne’.
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eeuw. Zij behooren tot verschillende typen: tapijten met historische voorstellingen
(6 stuks met de Geschiedenis van Adam en Eva, van Caïn en Abel, 8 stuks met die
van Noë of van den Zondvloed, een eenige i eeks van 4 stuks met den Babelschen
Torenbouw, een stuk met de Geschiedenis van Saül en David), ‘verdures’ met dieren
en landschappen (reeks gezegd ‘de Vermenigvuldiging der dieren na den Zondvloed’)
en tapijten versierd met het Koninklijk naamcijfer, wapenschilden en grotesco's.
Deze tapijten kunnen op nagenoeg zekere wijze worden gedagteekend: men vindt,
inderdaad, een beschrijving van de tapijten met historische voorstellingen in een
werk van Orzechowski gedrukt in 1553, zeker bewijs dat de bedoelde tapijten van
vóór dien tijd dagteekeuen. De stijl der ‘verdures’ is gelijk aan die der tapijten met
personages, en zij zullen dus wel van ongeveer denzelfden tijd zijn. Wat betreft de
tapijten met wapenschilden en grolesco's, deze zijn minder oud. Een daarvan,
geschonken aan den koning door Christoffel Komorowski, draagt het jaartal 1560.
Uit de briefwisseling van Sigismund-August weet men anderzijds dat deze vorst,
tusschen 1561 en 1564, uit Vlaanderen een gedeelte der tapijten van den Wawel deed
komen door tusschenkomst van Rodryk Dermoyen.
De hr. Morelowski legt terecht nadruk op het feit dat de gehistoriëerde tapijten
van vóór 1553 dagteekeuen: dit bewijst dat deze tapijten de oudste bekende, en
waarschijnlijk de eerste voorstelling zijn van deze onderwerpen, waarvan gedeeltelijke
XVIe eeuwsche herhalingen bestaan te Madrid (de oudste, besteld in 1563) te München
en in een Duitsche particuliere verzameling, en van de XVIIe eeuw te Madrid, te
Salzburg, te Berlijn en te Milaan, in het kasteel van Sully en in de verzameling
Krupp.1)
De kartons van deze tapijten zouden dus waarschijnlijk geteekend zijn voor den
koning van Polen, hetgeen de bijzondere kwaliteit zou verklaren van de reeks van
den Wawel, schooner, vollediger, grooter en rijker aan goud- en zilverdraden dan de
andere reeksen, inbegrepen de oudste te Madrid. Het merkwaardigste gedeelte van
het werk van den hr. Morelowski beslaat uit zijn opzoekingen omtrent de ontwerpers
van deze 156 tapijten. Het blijkt uit zijn diepgaande studie omtrent den stijl van alle
elementen dezer composities (groepeeringen der personages, dieren, bijzonderheden
der landschappen) en uit talrijke vergelijkingen, welke allen verdienden te worden
aangehaald, en welke er overigens andere doen geboren worden, dat de ontwerper
van deze gehistoriëerde tapijten niemand anders kan zijn dan Michel Coxie.
De zoo karakteristieke vermenging van Italiaansche invloeden (vooral van Raphaël
en van zijn leerlingen en van Michel Angelo) en van den invloed van Barend van
Orley (zooals deze meester ons verschijnt in de Jachten van Maximiliaan), alsmede
de treffende overeenkomsten met schilderijen van Coxie en met gravuren naar hem,
laten daaromtrent geen twijfel over. Reeds hadden de beeren Tormo Monzo en F.
Sanchez Canton de kartons van de madrileensche reeksen der Geschiedenissen van
Noë, van de Schepping van den Mensch, en van Abraham, aan Michel Co ie
toegeschreven, en de meening geopperd dat de Mechelsche schilder moest zijn gelast
geweest met het maken, voor de tapijtweverij, van een gansche reeks modellen
voorstellende de Genesis. De sterke argumentatie van den hr. Morelowski bevestigt
op een bepaalde wijze deze scherpzinnige veronderstellingen en werpt een schel licht
1) Wij voegen bij deze lijsteen stuk van de Geschiedenis van Noë, in het Oudheidkundig Museum
te Nijvel, voortskomende van de oude kerk van het Heilig Grat aldaar.
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op de persoonlijkheid van den ‘Vlaamschen Raphaël’ als tapijtontwerper. Wat betreft
de grotesco-boorden der gehistoriëerde tapijten, boorden welke te vergelijken zijn
met die van een beroemde reeks der Zeven Hoofdzonden, toegeschreven aan Pieter
Coecke, de hr. Morelowski bewijst duidelijk dat zij afstammen van de ‘in ventien’
van Cornelis Bos, onderteekende gravuren gedagteekend van 1546 tot 1552.
Bij het bestudeeren der ‘verdures’ onderlijnt hij de voor dien tijd zeldzame
verschijning van dit tapijtentype voorstel-
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lende landschappen zonder personages1) gestoffeerd soms in den achtergrond met
eenige fraaie gebouwen en met dieren, en hij bewijst op scherpzinnige wijze dat deze
stukken, welke hij toeschrijft aan Coxie en aan Tons, ofschoon zij in rechte lijn
afstammen van de samenstellingen van Barend van Orley, de ‘Paradijzen’ van Jan
Brengel, de oerwouden van Roeland Savery, enz. aankondigen, en derhalve een
mijlpaal zijn in de ontwikkeling van het landschap in de Vlaamsche schilderkunst.
De tapijten met grotesco's doen eveneens belangwekkende vraagstukken ontstaan.
Vijf gelijkaardige hangtapijten, versierd met het koninklijk naamcijfer gedragen door
enorme saters, die te vergelijken zijn met samenstellingen van Julius Romana, zijn
eveneens, volgens den hr. Morelowski, verwant aan Michel Coxie; hun zeer
oorspronkelijk decor, waarvan men geen herhalingen kent, heeft als achtergrond een
stuk Landschap, met een vergezicht in de diepte, waardoor deze vijf stuks sterk
verschillen van de andere grotesco-tapijten. De meeste dezer vertoonen een decor
geheel op hetzelfde plan, met een zeer rijke verscheidenheid van vazen, caryatiden,
geniën, draperijen, enz. verbonden door zgn, ‘rolwerk’ en geïnspireerd op de
samenstellingen van Pieter Coecke, van Cornelis Bos en vooral van Cornelis Floris.
De hr. Morelowski herkende de hand van Cornelis Floris zelf en van zijn leerlingen
in de groote tapijten met grotesco's, o.a. in een prachtig stuk versierd in het midden
met een enorme krans van bloemen en vruchten rond het koninklijk naamcijfer, krans welke de aankondiger is van degenen welke de medaljons omringen in de
samenstellingen van J. Breughel, Bubens en Seghers - en hij vergelijkt deze tapijten
der ‘Grotesco-maanden’ met de kartons welke reeds aan Floris werden toegeschreven.
Tusschen de namen van de wevers dezer 156 tapijten noemt de hr. Morelowski,
die van Willem van Pannemaker en van Jan van Tiegen, wier merken hij in zijn groot
werk zal publiceeren. Wij hopen dat dit zoo spoedig mogelijk moge verschijnen: de
meesterlijke studie welke wij hier bondig hebben samengevat laat een werk voorzien
dat vele nog duistere punten in de veelomvattende geschiedenis der Vlaamsche
tapijtweverij zal opklaren.
MARTHE CRICK-KUNTZIGER.

M.J. Brusse Knoeierijen in den schilderijenhandel W.L. & J. Brusse's
Uitgersmij Rotterdam. fl. 2.90
Dit boekje, een verzameling van stukken verschenen in de Nieuwe Rotterdamscher
Crt, is een noodzakelijk en pijnlijk boekje. Wij allen wisten wel, dat er veel werd
geknoeid, veel werd gehannest met schilderijen. Op de meest stoutmoedige manier.
Ik herinner mij een geval; een schilder van de Haagsche School, die veel naar
Engeland verkocht, kreeg door een toeval (het schilderij was gevallen, en hij moest
de schâe zooveel mogelijk verhelpen) een daar verkocht schilderij terug. Het stelde
voor een vrouw met een kind, op een ezel gezeten, daarnaast een man, die allen zich
voortbewogen over een zandpad, dooi- de maan verlicht. Het was iets, dat hij gezien
had, de schilder, en wat hem trof. Toen hij het terug kreeg, was hel een ‘Vlucht naar
Aegvpte’ geworden; de koppen hadden een nimbus, en er was veranderd aan, geknoeid
1) Zouden ‘verdures’ van zulk type niet bedoeld zijn in de raadselachtige passage van den
inventaris der ‘tapisserye’ van Keizer Karel V, opgemaakt te Brussel in 1544: ‘Sept pièces
de paysaige en bois de Soigne, ouvrée de fil d'or, argent et soye, ayant chascune six aulnes
de profondeur, venant de feu le Cardinal de Liège,’?
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in het gras van den wegrand. Het was een stoutmoedige knoeierij; de schilder leefde
(en leeft nog), en Engeland is niet ver van Holland. Maar wanneer wij dit boekje
nalezen, is dit nog niets, is dit nog een bedeesde knoeierij. Er gebeurt aan alle kanten
en in alle richtingen meer. Ik heb eens geschreven, dat de groote kunsthandel als een
groot bank-concern is, en de promotors van dezen handel, al meenen zij het nog zoo
eerlijk, zijn feitelijk de kunsthistorische experts. Zij zijn het onwillekeurig - met veel
feilen, en menschelijk falen, want ze zijn geinteresseerd bij hun toeschrijvingen, en
ze willen geen vergissingen erkennen (Bredius is hier op zeker een te loven
uitzondering)! Zij zijn
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t.o. 96

Een der wandtapijten met het naamcijfer van Sigismund-August, koning van Polen. Brusselsch werk
van de XVIe euw. H.2m84 × B.3m.37. (Koninklijk Paleis van Krakau).
1
Cliché geleend door hel tijdschrift ‘Szluky Pickne’.
2
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t.o. 97

Een der 18 ‘verduren’ van de reeks gezegd ‘Vermenigvuldiging der Dieren na den Zondvloed’.
Brusselsch wandtapijt van de XVIe eeuw. H. 3m98× B.3m27. Koninklijk Paleis van Krakau).
1
Cliché geleend door het tijdschrift ‘Sztuki Piekne’.
2

Onze Kunst. Jaargang 23

97
dikwijls dokters, die een verkeerde diagnose stellen, en de patiënt de kooper, is
daarvan hel slachtoffer. En ze zijn zelf het slachtoffer van grootere listigaards! Zooals
ook het publiek, de kooper. De kooper is niet altijd een gentleman. Hij koopt dikwijls
niet om de schoonheid, maar uit hoop op winst, een verkeerd begin bij alle
verzamelen. Hij koopt aan de deur een Rembrandt, of een Breitner, en in een
achterbuurt tikt hij een Titiaan of iets dergelijks, op den kop, of in een oude boerderij
vindt hij een verdwaalden Rubens! Deze kooper smijt altijd te veel goed geld nog
naar verkeerde schilderijen. Hij is een der opwekkers van den drang falsificaties te
maken of knoeierijen te beginnen; de kooper kan ook koopen in de hoop zijn
‘standing’ te verbeteren (een patriciër heeft immers altijd een belangrijke
verzameling!) deze kers-versche patriciër koopt de kers-versche schilderijen van
onde meesters. Hij heeft zijn verdiende loon; ik weet dal wel, maar ik zou het toch
prettiger vinden, als er geen falsificaties ware, en weinig knoeierij. Ik weel ook wel,
dat de vervalschingen, de knoeierijen niet alleen van dezen tijd zijn - maar de
massa-vervalsching en de knoeierijen met massaas schilderijen, ze zijn toch typisch
van deze periode. En dat is haast douloureus om te bedenken! Maar gelukkig is er
kans op verbetering; de chemicus is op 't pad gegaan, en deze objectieve onderzoeker
is gevaarlijk voor de veivalscheis! De chemicus is een onkundige in het aesthetische
(laten wij de chemische experts niet tot halfgoden op leemen onderstel maken na de
kunsthistorische experts); hij behoeft in allen gevalle geen gevoelige te zijn, maar
hij onderzoekt een schilderij met zijn materialen, zooals een ander chemicus de
vervalschingen van levensmiddelen nagaat, en erkent, en hij formuleert, zoo hij een
fatsoenlijke scheikundige is, de waarheid op stellige wijze. Oog en chemie is hier
een goede combinatie, niet oog of chemie, maar oog en chemie, 't oog van den
aestheticus (dat is bij mij geenszins synoniem met de kunsthistorische expert) en de
kunde van den chemicus. De eerste bepale ongeveer het belang van het schilderij als
aesthetische uiting, de tweede controleere dat werk. Wanneer deze nieuwe manier,
deze nieuwe samenwerking goed geregeld zal zijn, dan zal in de eerste plaats (en
sinds wanneer is dat onnoodig?) op het aesthetisch belang (zelfs boven den naam
van den schilder gaat dat uit)! worden gelet, en er zal veiligheid bestaan omtrent den
waren ouderdom (ongeveer). Dan eerst zal het schrijven van een boekje, als dit
noodzakelijk, minder rede hebben. En dan zal het douloureuse gevoel, dat na dit
boekje overblijft in den geest, minder naar grootte zijn. Want er zijn altijd dwazen,
die zóó maar of te listig zullen koopen, maar ze zullen in de toekomst ten minste dan
meer kans hebben op een eer schoon werk met goede verf in een bepaalden tijd
geschilderd. En dat is toch prettiger om te verwachten, dan alleen wat te lachen om
toestanden, die nu te veel bestaan, want zulk lachen is tegelijkertijd wel een bewijs
van te lichtzinnigen omgang met de schoonheid.
PLASSCHAERT.

Der Cicerone (September, nr 17)
In een merkwaardig artikel getiteld ‘Der Barocke-Rembrandt’ schrijft Frans Servaes
naar aanleiding der groote Rembrandt-monographie van Wilhelm Hausenstein.
De schrijver begint met te wijzen op de verandering in de waardeering van den
barocken stijl. Nog omstreeks 1900 was alles wat barock was uit den booze. Later
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kwam het betere inzicht in wat de barock feitelijk geweest is en daarmede ook de
erkenning van het barocke element in Rembrandt's kunst. Wilhelm Hausenstein heelt
hierop reeds gewezen in zijn ‘Geist des Barock’ en zette zijn opvattingen verder
uiteen in zijn bovengenoemde Rembrandt-monographic. Lang niet in alle opzichten
is Servaes het met Hausenstein eens. De laatste gaat zoover, dat hij de barock voor
een typisch Noordelijk verschijnsel houdt, daar hij daarin een teruggrijpen op de
gothiek ziet en geheel vergeet, dat de barocke beweging toch van Italianen
(Michelangelo, Correggio, Tintoretto. Bernini) is uitgegaan. Ook ziet hij bij
Rembrandt zijn eenvoud niet, omdat hij in alles zijn barock wil zien. Waar Hau-
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senstein over het religieuse in Rembrandt's kunst schrijft, meent hij, dat Rembrandt
zich zoozeer in het oude Testament verdiept heeft dat God voor hem bijna de zich
wrekende Jehova van het Oude Testament is en niet tevens de lief hebbende Vader.
Servaes wijst dan op Rembrandt's Verloren Zoon, voor hem het symbool van
Rembrandt zelf, den verlatene, welke bewust van zijn zonden in al zijn naaktheid
voor den goddelijken vader knielt, die hem barmhartig in de armen sluit, terwijl de
omstanders, de tijdgenooten onverschillig toezien, niets begrijpend van dit schouwspel.
Ook is de schrijver van oordeel, dat Hausenstein Rembrandt's betrekking tot Saskia
niet begrepen heeft. Zeer waardeert Servaes het in Hausenstein, dat hij Hendrikje de
plaats geeft, die haar toekomt, haar beteekenis inziet voor Rembrandt op ouden
leeftijd en voor diens kunst, doch daarom was het toch niet noodig, om naar het
voorbeeld van Meier-Graefe de arme Saskia te kort te doen. Hausenstein gaat zoover,
dat hij Saskia ‘Rembrandt's falsche Frau’ noemt. Hij wil het beter weten dan
Rembrandt zelf, die in zoo veel schilderijen zijn liefde voor zijn mooie jonge vrouw
heeft uitgejubeld. Dat is alles niet echt, meent Hausenstein: wanneer Rembrandt zich
lachende geeft in die periode van zijn leven, dan is het geen ware lach, maar een
grimas, want zijn uiterlijk was toen treurig.
Servaes is het evenmin altijd eens met Hausenstein's waardeering van een aantal
werken van Rembrandt. Hij kan er nog in komen, dat Hausenstein geen onverdeeld
bewonderaar is van de ‘Anatomische Les’ in het Mauritshuis, die ook volgens Servaes
achter staat bij de ‘Anatomische Les van Dr. Deyman’, maar daarom behoefde
Hausenstein toch niet tevens ‘de Nachtwacht’, de ‘Rruyning’, ja zelfs ‘de
Staalmeesters’ af te breken en van de etsen ‘de Honderd Gulden prent’ en ‘Dr. Faust’.
De wil, Rembrandt als barockkunstenaar te zien en te eeren, heeft hier het gezonde
oordeel parten gespeeld.

Zeitschrift für bildende Kunst
Max Friedeberg schrijft er over twee tafreelen uit het leven van Kardinaal Bentivoglio
door Van Dijck.
In 1899 stierf te Berlijn, hoog bejaard. Ulrike von Levetzow en bij haar schilderijen,
die in November 1900 geveild werden, waren er twee in den trant van Rubens, welke
zij geërfd had van haar stiefvader, Graaf von Klebeisberg, die op zijn kasteel Treblitz
in Bohemen vele kunstschatten had bijeengebracht. Men was het er over eens, dat
de beide schilderijen van de hand van een bekwaam schilder uit het begin van de 17e
eeuw waren. De voorstellingen deden vermoeden, dat de maker een Italiaan of een
Spanjaard onder Italiaanschen invloed zou zijn. De eikenhouten paneeltjes wezen er
echter op, dat men den schilder in hel Noorden moest zoeken. Max Friedeberg meent
de oplossing van deze tegenstrijdigheid gevonden te hebben. In een breedvoerig
gedocumenteerd opstel toont hij aan, dat de schetsen in olieverf zijn gemaakt door
Van Dijck en dat de eene voorstelt Paus Gregorius XV, die den rooden hoed aan
kardinaal Bentivoglio verleent en het tweede denzelfden prelaat, die een gezantschap
ontvangt Van Dijck's betrekkingen tot den kardinaal zijn bekend. Hij schilderde diens
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portret, dat heden ten dage tot de mooiste kunstschatten van het Palazzo Pitti te
Florence wordt gerekend. Op den dag, dat Bentivoglio tot kardinaal gewijd werd,
vertoefde Van Dijck als gast in diens paleis te Rome. Het is zeer goed denkbaar, dat
de schilder om zijn gastheer aangenaam te zijn deze beide schetsen schilderde. De
Italiaansche schilderwijze is in dezen geen bezwaar tegen de toeschrijving, daar Van
Dijck in die jaren zeer sterk onder Venetiaanschen invloed stond. Op de zeer oude
parketteering van het eene schilderij vond de schrijver met inkt gekrabbeld ‘Esquiga
(?) da van Deyk’. Men moet aannemen, dat dit een opschrift op het oude paneel
weergeeft en dat daar waarschijnlijk gestaan heeft ‘esquisse de van Dijck’.
De beide schilderijen, die zich op het
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oogenblik in een particuliere verzameling te Berlijn bevinden, zijn bij dit opstel
afgebeeld, benevens een geteekend portret van den kardinaal door Van Dijck, dat in
het Petit Palais te Parijs bewaard wordt, het reeds genoemde portret te Florence;
Rubens' Oordeel vuil Salomo uit het museum te Kopenhagen, dal loont, hoezeer Van
Dijck in het eerste der beide schilderijen in de compositie van Rubens afhankelijk
is en een portret van Paus Gregorius XV uit Litta's Le Famiglie celebre italiane,
waarin de trekken bewaard zijn gebleven van dezen Paus, die ziekelijk was en slechts
twee jaren het Vatikaan bewoonde. De bustes, die de jonge Bernini van hem maakte,
zijn verloren gegaan.
Het belangrijke van de ontdekking van Friedeberg wordt verhoogd door de
buitengewone zeldzaamheid van in kleur uitgevoerde schetsen van Van Dijck. Terwijl
Rubens vaak een opzet in olieverf in kleuren maakte, was dat niet de gewoonte van
Van Dijck.

Der Kunstwanderer
De te Amsterdam wonende Russische kunsthandelaar Vitale Rloch schrijft in het
Octobernr, over de Hollandsche schilderkunst der 17e eeuw. Het is een van die in
den laatsten tijd, en vooral in Duitschland, talrijk verschenen opstellen, welke ons
het bewijs leveren dat, wil men de kunst van een land in een bepaalden tijd
bestudeeren, men zich toch - hoe internationaal men ook voelen mag - eenigszins
moet indenken in het ethische leven van dit volk. Bloch gaat dan ook, zooals vele
Duitschers, bij wie hij blijkbaar in de leer ging, aan 't doorslaan. Er is in de Duitsche
kunst wetenschap op het oogenblik een sterk streven, ten koste van de Renaissance
een groote plaats toe te kennen aan de barok. Dit streven doet zich ook in Bloch's
opstel voelen. Hij ziet in Caravaggio den stichter van de nieuwe Europeesche
schilderkunst, die in Rembrandt, Fabrilius, Velasquez, Zurbaran, Crespi, Piazetti,
Chardin en Manet haar voornaamste vertegenwoordigers gevonden heeft. Voor hem
is de 17e eeuwsche Hollandsche kunst evenals de Spaansche slechts een ‘episode’,
die alleen door het feit, dat zij een onderdeel is van een groot geheel, dat hij de
Europeesche ‘Tonmalerei’ noemt, recht heeft op meer dan gewone belangstelling.
Het verwondert den schrijver, dat zij, die tot nu toe over Hollandsche schilderkunst
hebben geschreven, deze nooit in dit internationaal verband hebben gezien.
We zullen best doen den schrijver af te wachten daar waar hij het wagen zal zich
aan deze studie te wijden. Wij hebben echter vele redenen om er zeer sceptisch
tegenover te staan, en hetgeen ons de Duitsche kunstgeleerden op dit gebied hebben
geleverd, stemt ons tot wantrouwen.

Oud-Holland
In het Novembernr schrijft Dr. J.G. van Gelder over De Bruiloft van Huna van Jan
Steen, in de verzameling J.M. Hudig (tijdelijk tentoongesteld in het Museum Boymans
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te Rotterdam). Het is schrijver gebleken dat het jaartal erop niet was 1653 of 1655,
maar wel 1646. Dus is dit werk van den twintigjarigen Steen, en het vroegst gedateerd
werk dal men van hem kent.
‘Het paneel vertoont op kennelijke wijze, vooral wat de lichtwerklng en de enkele
grijsaards betreft, de karakteristieke eigenschappen van 't werk van Rembrandt's
leerlingen uit de jaren 1630-1632, hetgeen verwondering behoeft te wekken, aangezien
b.v. Gerard Don in Leiden of Jacob de Wet in Haarlem, waar zijn leekenschool toen
ter tijd hoog stond aangeschreven, met succes nog vele jaren dezen trant van schilderen
wisten voort te zetten.
Men pleegt tegenwoordig op niet al te vaste gronden tot de meening over te hellen
dat Jan Steen, zoon uit een welgestelde Leidsche familie, in Utrecht bij Nicolaas
Knupfer de schilderkunst zou hebben geleerd en in 1646 het jaar waarin hij zich als
student inschreef, weer te Leiden als genreschilder en schilder van bijbelsche en
mythologische tafereelen zou zijn teruggekeerd.
Het schilderij van den heer Hudig, vertoont echter in geen enkel opzicht Knupfer's
invloed. Daar Knupfer's invloed in sommige

Onze Kunst. Jaargang 23

100
werken, hoewel zeer uiterlijk, zeker niet te ontkennen is en omdat Jan Steen in 1648
bij het oprichten van het St. Lucasgilde te Leiden als zelfstandig schilder vermeld
wordt, vermoed ik dat Knupfer nà 1646, dus omstreeks 1647, niet in Utrecht mam
in Leiden met Steen in contact is geweest. Hetzelfde of volgende jaar is Steen dan
wel zoo goed als zeker naar Haarlem getrokken, waar hij in sterke mate den invloed
van de beide Ostade's onderging.
Het zal wanneer men dit schema voor oogen heeft en wanneer men de groote
Bruiloft van Dr. F. Mannheimer (vroeger coll. Six), die 1653 gedateerd is, aan het
einde van deze reeks stelt, niet moeilijk zijn om tot en met 1653 een duidelijk
overzicht samen te stellen van de vroege werken van Jan Steen.
Het blijft dan nog altijd de vraag wie Jan Steen's eerste leermeester was. Het is,
zooals Bode intuïtief vermoedde, zeker niet uitgesloten dat dit Jacob de Wet is
geweest. Een dergelijk onderwerp als de bruiloft te Kana heeft hij echter nimmer
geschilderd, naar mij uit de aanteekeningen bleek die Dr. C. Hofstede de Groot zoo
vriendelijk was mij ter beschikking te stellen. Het ligt daarom misschien meer voor
de hand, dat de jonge Steen in Leiden zelf bij een daar nog wonende
Rembrandtleerling het eerst de schilderkunst heeft leeren beoefenen.
In dit verband vestig ik de aandacht op nog eenige andere werken die, op geheel
gelijke wijze geschilderd en met eenzelfde onrustige lichtwerking behandeld, tot een
groep te vereenigen zijn, die gemakkelijk zal kunnen worden uitgebreid. Tusschen
de jaren 1644 en 1646 zullen deze werken moeten gedateerd worden’.
Hetzelfde nr. bevat een bijdrage van A. Staring over een portret van Samuel van
Hoogstraten; vaa I.Q. van Regteren Altena het eerste van een reeks opstellen over
Pieter Aertzen; van F. Hudig over den glasgraveur W. Mooleyser; van Frans Wolter
over een teruggevonden werk van Lucas van Leyden.

Varia
De groep der ‘Negen’
Een verblijdend teeken! Te Brussel is een groep van negen vooruitstrevende
kunstenaars, die naar nieuwe wegen opwillen, tot stand gekomen; deze groep wordt
gepatroneerd door negen ‘administrateurs’ menschen uit de hooge wereld, die al hun
krachten zullen inspannen om de negen te doen kennen en begrijpen in België en in
het buitenland. De animator van deze beweging, die heel wat goeds kan te weeg
brengen, is de heer Frans Thys. Op 9 October, den dag voor de opening van de eerste
tentoonstelling van de ‘negen’ in de nieuwe zaal Centaure, verzamelde hij de 9 met
de administrateurs en eenige vrienden in den Cercle Gaulois, en hij hield er een
programma-rede, die niet alleen frisch was door het kunstinzicht, doch ook blijken
gaf van gezonde opvattingen omtrent de wijze, waarop de kunstenaars, ‘die wij lief
moeten hebben’, tot het publiek moeten gebracht worden. Minder mecenassen, die
in stilte steunen, meer bevorderaars, die openbaar hun bewondering belijden en die
voor de bekendmaking van de artisten en hun werk ijveren.
De negen artisten zijn: Hippolyte Daeye. Gustave de Smet, Willem Paerels,
Constant Permeke, Ramah, Edgar Tytgat, Frits Van den Berghe, Gustave Van de
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Woestyne en de beeldhouwer Oscar Jespers. De groep is niet zóó gevormd dat hij
vast is en blijft: er kunnen er bij en er kunnen er af.
De negen administrateurs heeten: Thomas Braun, Alberl François, Frans Thys,
Graaf Adrien van der Burch, Lucien Juss, Henry Le Boeuf, Sam Meyer, Henry
Wauters, Max Gevers.

Een Wijtsmanprijs
De kunstschilder R. Wijtsman heeft aan het Brusselsche gemeentebestuur een bedrag
van 20.000 frs. geschonken voor het stichten van een Wijtsmanprijs. Deze zal om
de drie jaren worden toegewezen aan den laureaat van een door de Academie van
Schoone Kunsten uit te
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schrijven wedstrijd, loopende over de decoratieve opvatting van het Belgisch
landschap.

Propaganda voor Belgische kunst
Op initiatief van de door Minister Van der Velde aangestelde commissie voor het
organiseeren van artistieke propaganda ten bate van de Belgische kunst, werd op 5
November 11. te Brussel overgegaan tot de oprichting van een vereeniging zonder
winstbejag. Reeds hebben verscheidene kapitaalkrachtige personen hun financieelen
steun toegezegd, wat toelaten zal spoedig van wal te steken, en nog in den loop van
den winter een paar tentoonstellingen in het buitenland te organiseeren.
Onder de stichtende leden telt men vele schilders, beeldhouwers, letterkundigen
en musici, vogels van diverse pluimage, en een prachtig stel ministers, burgemeesters
en politici, even veelkleurig.
Onze Kunst, dat reeds 25 jaar ijvert voor hetzelfde doel, werd door deze vereeniging
zonder winstbejag niet tot medewerking verzocht...

Veilingen
Brussel
Verzameling R. Carpentier (Zaal Giroux, 20 en 21 Dec.)
Nr 16, Vlaamsche school begin 17e eeuw: Boerenkermis, fr. 8.500.-; Nr 34, Corn. de
Heem; Stilleven, fr. 6.500.-; Nr 41, Abr. Govaerts: Landschap, fr. 4.000.-; Nr 45;
Pieter Molijn de Oude: Landschap, fr. 4000; Nr 50, Pieter Neefs de Oude:
Kerkinterieur met figuren. fr. 8.000.-; Nr 52, Daniël Seghers: Bloemen met een blauw
lint gebonden, fr. 4.400.-; nr 53, Abr. Storck: Zeeslag, fr. 5 400.-; nr 54, David
Teniers: Het Visioen van Rebecca, fr. 13.000.-; nr 57, Adriaen van Utrecht: Stilleven,
fr. 8.600.-; nr 58, Tobias Verhaecht: Vlucht naar Egypte, fr. 9,000-; nr 67, Adr.
Heymans: Landschap, fr. 4.200.-; J. de Greef: Vijvers te Antwerpen, fr, 3.600. - .

Doodsberichten
Theo van Rysselberghe†
Op 64-jarigen ouderdom is te Saint-Clair (département du Var), de in 1862 te Cent
geboren Belgische schilder Theo van Rysselberghe overleden.
Met hein verdwijnt een der meest vooraanstaande persoonlijkheden der
hedendaagsche Belgische kunst.
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Na eerst te zijn opgeleid tot architect, en na zijn studies aan de Academie te Gent
te hebben voltooid, reisde hij in Spanje en Noord-Afrika. De Arabische Fantasia in
het Museum te Brussel is van die periode een representalief werk. Nadien sloot hij
zich aan bij de neo-impressionistische beweging, en aanvaardde de techniek van het
pointillisme: De vrouw met amberen halssnoer, Jonge vrouwen op het strand, en de
portretten van Emile Verhaeren, o.a. dit van den dichter lezend te midden van een
groep schrijvers als Maeterlinck, André Gide, Francis Viélé-Griffin, enz. toonen,
eveneens in het Brusselsch Museum eenige van de schoonste prestaties van zijn
talent.
Toch was het impressionistische stippelen voor dezen vruchtbaren meester slechts
een middel, en nooit liet hij na te streven naar een even wichtigen vorm. Zijn zin
voor constructie verliet hem nooit, en bracht hem in de laatste jaren tot een nieuwe
expressie. Hij behield zijn fijnheid van visie, zijn gevoel voor kleur en licht maar
onder den drang der omstandigheden, door een opdracht nl, tot het versieren van
groote muren, begon hij te schilderen met groote vlakken. Zooals Karel van de
Woestijne het deed opmerken, ‘had zijn intellectuéele
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vorming, die streng was en positief, met wetenschappelijken grondslag, invloed op
zijn kunst, en dreef hem, bij het opkomen van het Flansche impressionisme, tot de
strengste, meest wetenschappelijke uitdrukking ervan. En binnen dezelfde school,
was hij de tegenvoeter van Emile Claus. Rond 1906, bracht van Rysselberghe in
reactie tegen het vlokkige, het warrelende, het onevenwichtige van het
impressionisme, te zamen met een fijne rijpheid der kleur, het gedegəne, het rustige,
in zijn stralende, maar vaste naaktfiguren, die door het licht niet aangevreten, alleen
het licht weerkaatsen. Het revolutionaire lag hem niet meer in losbandigheid, maar
in het leggen van, tegen impressionisme in, in het leggen juist van, zij het
sierlijk-lenige, soepele, maar toch ook streng overwogen banden. Meer en meer ging
van Rysselberghe, bij rijpen van jaren, hij de meetkundige bij geboorte, inzien, dat
daar zijn doel moest liggen. En daarom, zonder dat de scherpte van zijn blik er iets
moest bij verliezen, gaf hij de middeltjes op die hem nog bonden aan een bepaalden
tijd. Hij hield op, te schilderen naar de formules van eene school, om nog uitsluitend
een goed schilder te zijn’. En terecht voegt van de Woestijne, die van Rysselberghe's
kunst volkomen diep begreep er bij: ‘Dat hij méér was dan een goed schilder, zal
later wel blijken...’

H. Fierens-Gevaert †
De hoofdconservator van de Koninklijke Musea te Brussel is te Luik plots overleden
op 56 jarigen ouderdom. Aanvankelijk opgeleid tot operazanger, verliet hij het tooneel
om zich te Parijs, waar hij medewerker werd aan ‘Le Journal des Débats’, op
kunstkritiek te gaan toeleggen. Te Brussel teruggekeerd, wist hij er spoedig een
vooraanstaande plaats te veroveren in de artistieke wereld. Zijn redenaarstalent was
hem daartoe een uitmuntend wapen, dat hij gaarne en met groote virtuoziteit gebruikte.
Vooreerst secretaris van de Museumcommissie, werd hij weldra conservator en
spoedig daarop hoofdconservator der Brusselsche Musea, waar hij zich wist te
omringen met een staf uitnemende helpers. Onvermoeibare werker, schreef hij talrijke
boeken over Vlaamsche kunstgeschiedenis, welke in de eerste plaats een
vulgarizeerend doel hadden. In zijn Musea bracht hij leven, door het inrichten van
steeds snel op elkaar volgende tentoonstellingen; de laatste, die van het Vlaamsche
Landschap was een schitterend succes. Zijn grooten invloed wist hij te gebruiken
om zich den steun van de Brusselsche mecenen ten voordeele der openbare
kunstverzamelingen te verzekeren. Organisator van eerste gehalte, droeg hij machtig
veel bij om de Belgische moderne kunst in den vreemde, o.a. op de jaarlijksche salons
te Venetië, te doen kennen. Met woord en daad steunde hij de jonge en ook de
allerjongste kunstbeweging. Ook als leeraar aan de Hoogeschool te Luik en aan het
Hooger Instituut voor Kunst en Oudheidkunde te Brussel is zijn invloed op de
tegenwoordige en komende generatie van kunsthistorici niet te loochenen.
Als zijn opvolger werd aangesteld onze mederedacteur Prof. Dr. Leo van Puyvelde,
die eveneens den leeraarstoel van Fierens-Gevaert te Luik zal bekleeden.
Onze Kunst verheugt zich natuurlijk ten zeerste in deze uiterst gelukkige keuze.
We zullen hier in zijn eigen huis den lof niet maken van onzen geleerden en
beminnelijken vriend. Maar dit mogen we althans zeggen dat heel zeker het
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Brusselsche Museum op schitterende wijze door Prof. van Puyvelde zal worden
bestuurd. De nieuwe hoofdconservator heeft een reeks plannen in petto, waarvan de
verwezenlijking het bewijs zal brengen van zijn kunde en van zijn organisatorstalent.
En dat het Museum van Brussel toevertrouwd werd aan een Vlaming van zuiver
en onvervalscht allooi, dit ook is een feit waarover wij onze vreugde niet kunnen
verbergen.
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Briefwisseling
Wij ontvingen heden, 1 Februari 1927, het volgende schrijven:
Antwerpen, 31 December 1926.
Mijnheer de Hoofdredacteur-Bestuurder,
Hel spijt mij, ter wille van het tijdschrift Onze Kunst, even gebruik te moeten maken
van mijn recht op antwoord; doch uw artikel in het dubbel nummer Sept.-Oct. p. 41
dwingt mij tot een paar terechtwijzingen. Op uwe appreciaties van mijnen persoon
heb ik slechts dit te zeggen: zij zijn geïnspireerd door gevoelens die er duimen dik
op liggen; zij laten mij volkomen onverschillig.
Ik wil U alleenlijk doen opmerken:
1o Dat wijlen Dr. Paul Buschmann voorzeker zijn persoonlijke opvatting zal gehad
hebben nopens de grenslijn tusschen Oude en Moderne Meesters. Van die opvatting
heb ik nooit de minste kennis gehad. De verdeeling tusschen Ouden en Modernen
werd gedaan op mijn initiatief, en was overigens gewoon een kwestie van gezond
verstand. Hel was dus overbodig te pogen mijn eerlijkheid in het gedrang te brengen,
en mij te beschuldigen mij ‘te tooien met de plunje van een doode’.
2o Dal gij u weer vergist met mij te beschuldigen van verzet legen het eventueel
stichten van een Prentencabinet. Een zoogezegde ‘actie’ van mijnentwege bestaat
slechts in uw verbeelding. Het zou mij in tegendeel verheugen, indien er in de
toekomst een Prentencabinet onder mijn bestuur werd geplaatst.
3o Dat gij uw lezers bedriegt met de bewering dat ik zou bekend hebben den
schilder H. de Smeth niet te kennen.
4o Dat gij ongelijk hebt u zoo lustig te maken over de verklaringen van sommige
schilderijen. Het ontgaat u dat die korte beschrijvingen niet bedoeld zijn voor
geleerden zooals u, maar voor het ‘groote publiek’ en voor het geheugen van wie
het Museum niet dikwijls bezoekt. Dergelijke beschrijvingen zijn gebruikelijk in de
meeste catalogen; o.a. in de Hollandsche, maar die zijn u vermoedelijk niet bekend.
5o Gij verzwijgt, dat eenige leemten, die u zoo verontwaardigen, reeds aangevuld
werden door de Errata.
6o Dat gij weeral heel nutteloos spot met mijn bronnen van inlichting (waarbij gij
niet verzuimt om nog wat zijdelingsche trappen te geven aan uwen oud-leeraar Pol
de Mont). In het voorwoord werden eenige personen bedankt om de nuttige zakelijke
inlichtingen die zij mij gaven: daarvan kipt gij er enkele uit om er den draak mee te
steken.
7o De bibliographie in den catalogus maakt voorzeker geen aanspraak op
volledigheid (wat overigens buiten het kader van het werk lag), en is vatbaar voor
verbetering in een volgende uitgave. Mijn initiatief van de bibliographie te erkennen
zou een loyauteit geweest zijn, die allerminst van u te verwachten was.
Veroorloof mij. u, op mijn beurt, een welgemeenden raad te geven: tracht het
tijdschrift Onze Kunst, waarvan gij u bestuurder geïmproviseerd hebt, weer op een
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waardig peil te brengen. Het was boog opgevoerd door wijlen Dr. Paul Buschmann.
Gij haalt het omlaag door er het orgaan van te maken van uw persoonlijken wrok.
A.H. CORNETTE.
Het ligt buiten de gewoonte van ernstige tijdschriften booze terechtwijzingen op te
nemen van schrijvers, die hun werk ter bespreking zonden en dan ook beoordeeld
werden zooals het past. Wie niet tegen scherpe kritiek kan, moest maar niet pogen
aan den weg te bouwen.
Wij maken nu echter - en hoe gaarne! - een uitzondering voor bovenstaand
schrijven, dat.. een antwoord moet wezen op onze kritiek van den ‘Catalogus der
Moderne Meesters in het Koninklijk Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen’,
kritiek welke voluit door ons werd onderteekend en waarvoor wij gaarne alle
verantwoordelijkheid blijven dragen.
Er zou zeker op bovenstaand verweer heel wat te antwoorden zijn. Wij meenen
echter dat een polemiek van zulken aard, welke tot verbittering overslaat, niet in
Onze Kunst thuis hoort. En het ware overigens geheel overbodig! Wij hebben
inderdaad het schrijven des heeren Cornette opgenomen met een bizonder genoegen,
omdat het in zijn geheel een ondubbelzinnige bevestiging is van de kritiek welke wij
over zijn eigenaardigen catalogus en dus ook over hem zelf hebben geveld. It speaks
volumes!... En de heer Cornette moge weten dat wij met onze meening daaromtrent
lang niet alleen staan!
A.J.J. DELEN.
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Inhoud van deel XLIV
drie-en-twintigste jaargang - 1926
BLZ.
27

BACHA (Eugène):

De beroemde Doopvont
van St. Barthélemy te Luik

BORCHGRAVE D'ALTENA
(GRAAF J. DE):

Het O.L. Vrouwebeeld der 38
Bedevaart van Walcourt

CHABOT (Georges):

Jules de Bruycker, etser

63

DELEN (A.J.J.):

Een weinig bekend werk
van P.P. Rubens

12

DELEN (A.J.J.):

Het Christusbeeld van
Reckheim

74

DESTRÉE (JOS.):

Naar aanleiding van de
8
Maagd met het kind, groep
uit Oignies

DESTRÉE (JOS.):

Een Vlaamsch primitief
35
schilderij van de National
Gallery gewijzigd in den
loop der XIXe eeuw

MAERE (R.):

Jerusalem en Sitten in
Wallis

10

ORBAAN (J.A.F.):

Onbekende fresco's van
Matheus Bril in het
Vaticaan

77

PLASSCHAERT:

Toespraken

1

Kunstberichten
Tentoonstellingen
GENT:
's GRAVENHAGE:

Jubeltentoonstelling van de Kon. (Leo van Puyvelde) 81
Academie van Scboone Kunsten
Pictura. - Alb. A. Plasschaert

(Plasschaert)
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14

AMSTERDAM:

Esher Surrey - Willem van den (Plasschaert)
Berg

14

De Bron. - Paul Schultze

(Plasschaert)

15

Kon. Kunstzaal Kleykamp. - C. (Plasschaert)
Tromp

15

De Bron. - Karel de Nerée tot
Babberich

(Plasschaert)

16

De Bron. - Christiaan de Moor (Plasschaert)

16

De Glazeniers van De Bijenkorf (Plasschaert)

17

Pictura. - Mevr. L. van Dam van (Plasschaert)
Isselt

83

De Cirkel. - G. Rutten

(Plasschaert)

83

De Cirkel. - E. Wichman

(Plasschaert)

83

Kon. Kunstzaal Kleykamp. Ch.J. Watelet

(Plasschaert)

84

D'Audretsch. - Karel de Nerée
tot Babberich

(Plasschaert)

84

Pictura. - John Tannatt Pryce

(Plasschaert)

85

Hollandsche Kunstenaarskring. (Plasschaert)
- Piet Wiegman

17

Suasso Museum. - Mathieu
Wiegman

18

(Plasschaert)
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AMSTERDAM:

ANTWERPEN:

Rijksmuseum. - De (Plasschaert)
Terugziende
Tentoonstelling van
Fransche Kunst

BLZ.
85

Stedelijk Museum. (Plasschaert)
- Moderne
Franschen

86

V. van Uytvanck

(Plasschaert)

87

Stedelijk Museum - (Plasschaert)
Otto van Rees

87

Unger en van Mens. (Plasschaert)
- Rotterdamsche
Kunstkring. - Toon
Kelder

88

Rotterdamsche
Kunstkring. Tielens en Agnes
Canta

88

(Plasschaert)

Koninklijk Museum (A.J.J. Delen)
van Schoone
Kunsten
Koninklijk Museum (A.J.J. Delen)
van Schoone
Kunsten

Musea
41

44

GENT:

Museum van
Schoone Kunsten

(Leo van Puyvelde) 91

BRUGGE:

Museum Gruuthuse.
- Verzameling
Steinmetz

44

ROTTERDAM:

Museum Boymans

46

ARNHEM:

Gemeentemuseum

46

PARIJS:

De Haagsche
School in het
Louvre

45

Nieuwe aanwinsten (Edouard Michel)
in het Louvre
Museum

90
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WEENEN:

MADRID:

Academie van
beeldende kunsten

21

Kunsthistorisches
Museum

48

Prado

21

FRANKFURT A/M.: Prentenkabinet
(Städelinstitut)

48

MOSKOU:

Musea

49

NEW-YORK:

Metropolitan
Museum

49

Veilingen
AMSTERDAM:

49

LUCERN:

51

BRUSSEL:
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Beschilderde paneelen in St.
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51

Waalsche kunst

52

Het Eeuwfeest der Romantiek

52

Vereeniging voor Monumentale kunst in 52
België
De Nederlandsche kunstenaars te Rome 53
in de XVIIe eeuw
Amerikaansche markt

56

Cisterciënser stichting Ossegg in
Bohemen

56

De groep der ‘Negen’

100

Een Wijtsmanprijs

100
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101

Briefwisseling
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Doodsberichten
Theo van Rysselberghe

101

Fierens-Gevaert
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Onze Kunst. Jaargang 23

Boeken & tijdschriften
J.H. Plantenga. (R. Maere)
L'Architecture religieuse
du Brabant au XVIIe siècle

22

Mgr. M. Vaes. - Corneille (Leo van Puyvelde)
De Wael

57

De 156 Brusselsche
(M. Crick-Kuntziger)
Tapijten in het Koninklijk
Paleis te Krakau en hun
belang voor de Vlaamsche
kunstgeschiedenis der XVIe
eeuw

94

M.J. Brusse. - Knoeierijen (Plasschaert)
in den Schilderijenhandel

96
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Platen
N.B. - De cijfers met * gemerkt duiden de bladzijden aan waar tegenover de
buitentekstplaten moeten worden ingelascht.

BARBOTEAUX, JENSEN en Modern Zilver
ZWOLLO:
BRIL (Matheus):

BLZ.
47

Gezicht op de oude en
nieuwe St. Pieterskerk te
Rome

78

Gezicht op Rome

78

Gezicht op Rome

*78

Zelfportret

*64

Het Hijschen van den
Draak op het Belfort te
Gent

*65

Oude Markt

*66

Oude Markt

*67

De Parias

*68

Oude Markt te Gent

*69

St. Michielskerk te Gent

*70

De Dood in Vlaanderen

*71

De Oogst

*71

Jacobus Alijn

*72

De Lapper

*73

Deze is geen bolchevist

*73

CAMPIN (Robert):

De Maagd en het Kind

36

(Kopij naar)

De Maagd en het Kind

36

FROMENT (Nicolas):

De Opwekking van
Lazarus

*90

HUY (Renier de):

Doopvont der St.
Barthélemykerk te Luik

28

JENSEN, ZWOLLO en
BARBOTEAUX:

Modern Zilver

47

KELDER (Toon):

Portret van Jan Toorop

6

KROP (Hildo):

Aarde

2

BRUYCKER (Jules de):
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LEYDEN Lucas van):

De Verzoeking van den H. 91
Antonius
Christus' geboorte

92

MARIS (Jacob):

Marlotte

*47

RAEDECKER (J.):

Tors

2

RUBENS (P.P.):

Annunciatie

*12

Carmelieter monnik

*46

SCHUMACHER (W.):

Oud man

6

WIEGMAN (Mathieu):

Landschap uit Frankrijk

19

Uitdrijving van Adam en
Eva uit het Paradijs

20

WIEGMAN (Piet):

Twee kinderen

19

ZWOLLO, JENSEN en
BARBOTEAUX:

Modern Zilver

47

De Jeruzalemkerk te
Brugge

11

De Maagd van Walcourt

*38

ONGEKENDE OF
ONGENOEMDE

KUNSTENAARS:

Achterkant van het O.L. *38
Vrouwebeeld van Walcourt
Kruis van Walcourt

*39

Rijve van St. Symphoriaan *39
Christusbeeld van
Reckheim

*74

Christusbeeld van
Reckheim (fragment)

*74

Gezicht op den Heuvel van *79
het Quirinaal
Opwekking van Lazarus

*90

Nemrod bestuurt den
Babelschen torenbouw
(Brusselsch wandtapijt)

*94

Brusselsch wandtapijt met *96
het naamcijfer van
Sigismund August
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De Dieren na den
Zondvloed (Brusselsch
wandtapijt)

*97
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