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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Inleiding.
Wat hebben wij eigenlijk onder ‘caricatuur’ te verstaan?
Het woord komt van het Italiaansche ‘caricare’: overdrijven, dus een caricatuur
is een overdrijving, een overdreven beeld. Zulk een beeld kan gegeven worden in
woorden zoowel als in lijn of kleur of modelé, het kan ook gegeven worden in klanken
en in gebaren. Strikt genomen, behoeft een caricatuur ook niet een bewuste
overdrijving te zijn, en als wij zeggen dat iemand een wandelend caricatuur is of dat
een figuur op een teekening, die toch niet als zoodanig bedoeld is, caricatuur geeft
en dit woord geringschattend bezigen, gebruiken we het niet verkeerd. De Franschen,
bij wie overigens het woord ‘caricature’ evenzeer inheemsch is, kennen het woord
‘charge’, dat komt van ‘charger’ opladen, en het komt mij voor dat in dezen term al
meer ligt opgesloten de bewustheid, de bedoeling, de opzet. De teekenaar, of wie
anders dan ook het overdreven beeld geeft, vergenoegt zich niet met weer te geven,
hij geeft meer dan er is, hij doet er bij, laadt op.
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De overdrijving, die bewust geschiedt - en wij zullen het hier niet hebben over
onbewuste caricatuur, omdat de overdrijving dan een vergissing, een fout is en dus
geen beteekenis heeft, - heeft meestal ten doel met het onderwerp te spotten. Ik zeg
meestal, maar kan men zich eigenlijk wel een ander redelijk motief om te overdrijven
voorstellen? Overdrijving is altijd een te veel. Als men de eigenschappen van iets
moois, iets edels of heroïeks overdrijft, dan wordt het abnormaal, verliest zijn
evenwicht, zijn schoon verband. Overdrijft men de minder mooie eigenschappen van
een ding dat opzichzelf noch buitengewoon mooi, noch bepaald leelijk is, dan ontstaat
iets leelijks. Overdrijft men de kenmerken van iets leelijks, dan wordt het nog leelijker.
Hoe verschillend de motieven om dit te doen nu ook zijn, de overdrijving heeft
meestal het resultaat het evenwicht of den natuurlijken samenhang der dingen te
verstoren, beweegt zich steeds in de richting van het abnormale, en komt voort uit
een kijk, die niet objectief, niet critiekloos is, die niet zoo maar aanvaardt wat is.
Bewondering sluit in: aanvaarden; wat men voluit bewondert, wil men niet anders
hebben, en zelfs als iemand overdrijft in teekening, schilderij, beeldhouwkunst,
muziek of mimiek, wat hij mooi, edel, heroïek vindt, uit hij critiek op datgene wat
niet zoo is. De niet-caricaturale kunst werkt dan ook niet door overdrijving, maar
door selectie; zij vereenvoudigt, brengt den indruk terug tot een kort begrip. De
caricatuur in haar besten vorm doet dit tevens, maar in de eerste plaats overdrijft zij.
Zoo kunnen op het hoogste plan de niet-caricaturale kunst en de caricatuur zeer dicht
bij elkaar staan.
Deze gevallen moeten goed. bekeken worden, omdat er nog altijd verschil van
meening kan bestaan over wat een caricatuur is. Een caricatuur kan uit verschillende
geesteshoudingen geboren
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worden, uit velerlei ‘visie’, inderdaad uit even zoovele als het lachen zelf. In een
caricatuur kan hoon, sarcasme, ironie, satire, humor, berusting en vroolijkheid zijn;
de overdrijving kan, zooals ik reeds meen te hebben bewezen, uit geen andere
beweegreden voortkomen (want het bij-ongeluk-overdrevene beteekent mislukking)
en aan den anderen kant heeft men geen ander middel om met iets dat bestaat te
spotten, dan door zekere mate van overdrijving. Er zijn drie hoofd-middelen van
bespotting: door tegenstelling, door overdrijving en door herhaling kan men het
komische naar voren brengen. Maar goed beschouwd berust de door tegenstelling
bereikte bespotting, en die welke door herhaling veroorzaakt wordt, evenzeer op
overdrijving. Door van de trekken, die men in een ding of in een persoon karakteristiek
vindt, de tegenstelling op te zoeken, brengt men ze ten koste van de andere, minder
karakteristieke naar voren; door ze te herhalen doet men het zelfde. En zeker is het,
dat de beeldende kunst, wanneer zij met iets, hoe dan ook, den spot wil drijven, niet
kan buiten een weloverwogen, min of meer plaatselijke, meer of minder erge
overdrijving. Spot is een soort van subjectief karakteriseeren. De eenige Hollandsche
naam, dien men geven kan aan wat ‘caricatuur’ of ‘charge’ heet, is spotprentkunst.
Het is echter duidelijk dat deze term het onderwerp te zeer beperkt. Wel is de
prentkunst altijd het voornaamste vervoermiddel van de caricatuur geweest, maar de
caricatuur - al beperken we ons tot de beeldende kunst, wat hier de bedoeling is kan in een teekening, aquarel, schilderij, beeldhouwwerk of welke techniek ook,
evenzeer vervat zijn.
Nu zijn er twee bezwaren verbonden aan dit ten slotte voor ons doel eenig bruikbaar
woord ‘caricatuur’. Ten eerste komt het vaak voor dat de maker
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van een prent of ander werk van beeldende kunst, waarin een critische of
humoristische bedoeling ligt, het middel der overdrijving nauwelijks bezigt, ja dat
hij niet anders doet dan een nadruk leggen, waar hij dien noodig heeft, niet veel meer
nadruk dan een ander zou doen, die het onderwerp met ernst en overtuiging in beeld
bracht. Hij is dan geen caricaturist in den zin van gever van een overdreven beeld.
Hij kan ook een zinnebeeldige of allegorische inkleeding voor zijn gedachten kiezen
en ook dan wordt de overdrijving slechts een zeer ondergeschikt middel van
uitdrukking. Aan den anderen kant kan iemand met caricaturale middelen een effect
teweeg brengen dat niet lachwekkend doch tragisch is, en al zal er in zulk een tragisch
effect een element van humor zijn, hij is dan toch geen spotter.
Noch het woord spotprentkunst, noch het woord caricatuur dekken eigenlijk dus
geheel en al het begrip dat wij met den naam caricatuur aanduiden. Het sluit in: het
opzettelijk overdreven beeld, de comische of humoristische voorstelling, de
overdrachtelijke inkleeding van een geval. Ja, men kan zeggen dat langzamerhand
het begrip caricatuur verruimd is door de verscheidenheid van opvatting en trant bij
hen die haar beoefenen. De één kan een komisch beeld verkrijgen door sterke
overdrijving naar alle zijden; de ander doet het bijna zonder deze; moeten wij hem
daarom geen caricaturist noemen? Een caricaturist wordt op een gegeven oogenblik
niet door spotzucht gedreven, maar door verontwaardiging, door voldoening, door
hoop, zijn trant blijft dezelfde; is hij nu opeens niet meer caricaturist? Ik geloof dat
wij ons niet zoo strikt aan de spraakkunstige beteekenis van het woord ‘caricatuur’
moeten houden; caricatuur worden een teekening, een prent, door het ruimer, meer
populair doel waaraan ze beantwoorden, ze zijn
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niet zoozeer een individeele uiting als de uitspraak van een gevoelen, een opvatting,
een vooroordeel, zij hebben een critische of polemische strekking. Als een teekening
of prent door de fijnheid de overdrijving vermijdt, of door tamheid daaraan niet reikt,
kan ze niettemin tot de caricatuur in dezen ruimeren zin behooren; maar behalve de
uitingen die dus uit dezen hoofde caricatuur moeten genoemd worden, willen we
ook zulke daartoe rekenen die het door hun trant zijn: illustraties bijvoorbeeld. Dit
is de eenige manier om te ontkomen aan een te enge opvatting van het woord, dat
we slechts bij gebrek aan een beter gebruiken.
Het onderwerp van dit boek is dus in de eerste plaats wat men vroeger wel de
‘tijdprent’ of de ‘zinneprent’ noemde, die commentaar levert op politieke en sociale
gebeurtenissen of toestanden, vervolgens de caricatuur in engeren zin: het gechargeerd
portret, of de compositie met gechargeerde figuren; eindelijk de humor in teekening,
prent, schilderij, beeldhouwwerk of welke techniek ook. Ik zal daarbij geen pogingen
doen om iets caricaturaals te ontdekken in kunstwerken, die zeer stellig niet in dien
geest bedoeld zijn; voorop moet staan de opzet van den maker om te spotten, of de
middelen der caricatuur te gebruiken. Bij zeer oude werken kunnen wij deze bedoeling
wel eens niet meer precies nagaan, en dat is een reden te meer, om met dit overzicht
niet te ver terug te gaan. Juist in het werk der primitieven bijvoorbeeld wil men wel
eens een neiging om te chargeeren zien, die misschien niet werkelijk bestaan heeft,
en door hierin partij te kiezen komt men op het terrein der kunsthistorische filozofie,
waarop ik mij niet begeven wil.
Er zijn ook andere redenen om maar liever niet, bij een overzicht van de Fransche
caricatuur, te ver terug te blikken. Behalve het al of niet cari-
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caturale karakter, is ook het nationale karakter van oude prenten enorm moeilijk vast
te stellen. De caricatuur in ouden tijd is louter zinnebeeldig; de middeleeuwen kenden
slechts één onderwerp van caricatuur - maar hoe rijk was het -: den duivel; de makers
der zinneprenten en spotprenten kenden allerlei booze geesten, die de zonden en
kwalen der menschheid voorstelden; aan deze groteske wezens besteedden zij al hun
caricaturaal uitdrukkingsvermogen en al hun fantasie. Den mensch zelf te chargeeren
was hun gewoonte niet, tenzij dan in de boosaardige gestalten die den Christus
beschimpen of vervolgen. Een bepaald persoon te chargeeren, dat zal eerst later in
het brein van den kunstenaar opkomen.
Nu is er in de uitbeelding der monsters, hetzij zij duivelen of zonden voorstellen,
bij de oude prenten en andere kunstwerken zeer veel traditie. Originaliteit is bij den
primitief, maar ook bij den kunstenaar der vroege Renaissance een zeer betrekkelijk
begrip; hij past zich in hoofdzaak bij de traditie aan; een bewuste neiging om
persoonlijk werk te geven bestaat nauwelijks, angst om onoorspronkelijk te zijn
evenmin, en wij zien de grootsten, waar het pas geeft, ontleenen aan binnen- en
buitenlandsche voorbeelden. Vandaar dat wij nog in zinneen spotprenten aan het
eind der 16e eeuw de fantasie der middeleeuwers, die aan hun duivelen en booze
geesten een soort van hybridische belichaming gaven en ze door dier-menschen of
bezielde voorwerpen voorstelden, toegepast zien bij allegorieën van allerlei aard. De
taal der mystiek, een caricaturale taal overigens, wordt hier gebezigd in het dagelijksch
leven, in de satire van actueele toepasselijkheid.
Ik heb reeds gezegd, hier geen ontdekkingen te willen doen die ik voor mijn eigen
verantwoordelijkheid zou moeten nemen en bijvoorbeeld schilderijen of prenten uit
de 18e eeuw, stalen van amuse-
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mentskunst, of van romantischen aard tot de caricatuur te zullen rekenen omdat er
misschien een bizarre of eenigszins groteske figuur op te vinden is. Het is bijna niet
mogelijk hierin volkomen consequent te zijn, maar ik wil bij voorkeur geen
zedenschildering, geen historieschildering, geen gewone illustreerkunst caricatuur
noemen, al mochten vele details daartoe aanleiding geven, al zijn zulke werken soms
niet zonder invloed op andere, die men wel daartoe rekenen moet. Wij willen ons
richten naar het hoofddenkbeeld dat in een werk is uitgesproken en in de eerste plaats
vragen wat de maker er mee voor had. Een stukje uit een kunstwerk lichten en zeggen:
zie, dat behoort tot de caricatuur, is een verleidelijk, maar ook een gevaarlijk spel.
Wij moeten ons afvragen, of de kunstenaar bewust niet alleen de middelen, maar
ook den geest van de caricatuur heeft gewild, en zoo kunnen we, om iets te noemen,
de bekende proeven van Leonardo da Vinci caricaturen noemen, maar niet een demon
van Michel Angelo, een heiligen-martelend soldaat van Bouts, of een grotesk bedelaar
van Callot of Rembrandt.
Zoo vindt men bijvoorbeeld in boeken over caricatuur de serieën prenten van
Moreau jeune of van Fragonard als zoodanig besproken, waarvoor als reden op te
geven zou zijn dat zulk werk toch wel iets met humor te maken heeft. Laat ons dit
desnoods toegeven, maar daarom zijn zulke teekenaars en schilders nog geen
caricaturisten. Het is niet met woorden te zeggen; het is bijna een kwestie van gevoel
alleen, maar in den caricaturist veronderstelt men iets meer dan bijdragen tot het
luchtig, gedachteloos amusement, men verwacht van hem een zekere mate van
wijsgeerigheid wanneer hij de zeden schildert, en van ernst, wanneer hij ze hekelt.
Bij het overzicht van de Fransche caricatuur, dat hier wordt gegeven, zal
hoofdzakelijk het licht
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vallen op de waarachtige kunst die door caricaturisten is voortgebracht. Hoewel nu
in de vorige eeuwen hier en daar mooie kunst van deze soort is ontstaan, en men
bijvoorbeeld de spouwers op de Notre Dame, de dansfiguren van Callot en een enkel
ander werk tot de beste uitingen van den caricaturalen geest kan rekenen, kan
gevoegelijk worden aangenomen dat van een caricatuur-kunst eerst in de 19e eeuw
sprake is (in Frankrijk wel te verstaan). Met de prenten van Gaudillard, Debucourt,
Bosio, Isabey, Carle Vernet begint deze kunst zich te doen gelden; onder de regeering
van Karel X, maar vooral daarna, wordt zij populair en krijgt ook een eigen karakter,
afwijkend van de Engelsche, die eerst ongetwijfeld haar voorbeeld was.
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II.
Middeleeuwen, renaissance en verder tot de revolutie. De caricaturale
beeldhouwkunst op en in de kerken. Rabelais als caricaturist? De
hervorming. Voltaire. Modecaricaturen.
De Egyptenaars, - zooals ook overgebleven papyri bewijzen -, de Grieken en de
Romeinen (vooral in de kleinere beeldhouwkunst) kenden wel niet den naam, maar
toch wel het wezen van de caricatuur, en onder de kunstenaars bij die volken zullen
er ook misschien wel geweest zijn, die zich enkel en alleen op dit genre toelegden,
al zijn hun namen ons niet bewaard gebleven.
Hetzelfde is het geval met de middeleeuwsche Franschen. Van een caricatuur vindt
men hier en daar sporen, caricaturisten zijn niet te noemen. De groote kunst van den
kathedraalbouw heeft ze opgenomen onder het leger van haar ongenoemde
werkers-kunstenaars, de kerk heeft hun vaak brutale en scherp satirieke vondsten
geduld. Eén onderwerp is het dat zij altijd weer kiezen en dat hun verbeelding een
oneindige speling laat: de duivel. In alle hoeken vindt men hem terug. In duizenderlei
gedaanten grijnst hij ons aan, men heeft hem toebedeeld met alle leelijkheden die
men zich bedenken kan, hij neemt van elk dier de minst fraaie en de wreedste vormen
aan, en men zegt dat de geloovige
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beeldhouwers zelf bang waren van de gruwelijke wezens die ze schiepen.
Doch langzamerhand verandert dit eenigszins. De schrik voor den duivel wordt
minder naarmate men meer met hem vertrouwd raakt. Viollet le Duc zegt het op deze
wijze: ‘In de beeldhouwkunst der XIe eeuw, in Frankrijk, begint de duivel een
belangrijke rol te spelen. In de romaansche periode is de duivel een wezen dat de
schilders en beeldhouwers zoo schrikwekkend en afgrijselijk mogelijk maken, dat
de rol speelt van een macht waarmee men zich geen vrijheid kan veroorloven. Bij
de beeldhouwers van de XIIIe eeuw, bijna allen kunstenaars van vermogen, begint
de gallische geest door te breken. De duivel krijgt een minder schrikkelijk uiterlijk,
meer verdorven dan angstwekkend. Soms bedriegt hij, dikwijls wordt hij bedrogen.
Tegen het einde van de middeleeuwen is de duivel oud geworden; hij doet geen zaken
meer.’
De duivel en de mensch zijn elkaar nader gekomen, zegt Arsène Alexandre, de
mensch is minder eenvoudig, minder naief geworden.
Maar hier zijn wij tevens genaderd tot de periode, waarin de onderwerpen zich
beginnen te vermenigvuldigen, en de mensch zelf een dankbaar motief gaat worden
voor de caricatuur, gemaakt door zijn naasten.
De caricaturen van duivels, in zoo talrijke werken van beeldhouwkunst in de kerken
en buiten de kerken te zien, zijn intusschen niet zelden van een buitengewone
schoonheid als kunstwerk. Er zijn er vele op de voorstellingen van het laatste oordeel,
of de afbeeldingen van de hel, en onder de allermooiste zijn wel de duivels in de
gedaante van verschillende dieren, een hond, een aap, een bok, een roofvogel, de
spouwers in de goten van de Notre Dame te Parijs (gebouwd 1163-1220). Een van
deze ‘chimères’
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Chimère van de Notre Dame te Parijs.
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gelijkt op geen enkel dier. Hij is werkelijk de duivel, in een bijna menschelijke
gedaante, de gevaarlijkste van allen; loerend kijkt hij met een halven lach en de tong
uit den grooten mond, neer op het gewoel in de wereldstad. Hij heeft een neus die
van boven met een kromming begint, maar bij de bovenlip ingaat en daarmee één
lijn gaat vormen, heel groote ooren, die echter volkomen den vorm van menschelijke
ooren hebben; bovenlichaam en armen zijn geheel menschelijk. Dit monster, een
creatie van waarlijk somber-grootsche verbeelding, heeft horens en vleugels, het is
in groote vlakken uitgehouwen, - stellig een der eerste en geweldigste uitingen van
de caricatuur die de Fransche kunst kan aanwijzen.
Een ander caricaturaal motief in de middeleeuwen zijn de dieren. In allerlei
half-fantastische vormen komen ze voor in de miniaturen en de beeldhouwwerken.
Zij vormen als het ware een fauna op zich zelf, die dieren in allerlei menschelijke
houdingen en bij allerlei menschelijke bezigheden voorgesteld. Het schijnt wel alsof
elk satiriek denkbeeld in een dier wordt belichaamd - aangespannen ganzen, hazen
met horens, vliegende bokken, vogels met hondepooten, geiten met arendsklauwen
en een hanekam, half-menschelijke wezens met hertekoppen. Al dat volkje musiceert
of vecht of leest de mis, of onderwijst, en niet zelden moeten toespelingen op
ondeugden van geestelijken worden gezien in de ezels op den preekstoel en andere
dergelijke voorstellingen, voorloopers van de talrijke glossen, die in den Reinaart de
Vos op zoo vernuftige wijze worden ingekleed. Veel van die dierfiguren zijn echter
ongetwijfeld slechts als grapjes zonder meer bedoeld.
Maar de monniken en andere geestelijken zelf, die min of meer bedekte
toespelingen op hun eigen daden en levenswijs hadden toegelaten, werden openlijk
het voorwerp van spot, en de Kerk, die

Cornelis Veth, Fransche caricaturisten

12
nog geen groote macht als de Hervorming tegenover zich ziet, blijft de vrijheden,
die de caricatuur zich veroorlooft, zelfs in de godshuizen zelf dulden. De caricatuur
wordt nu ook meer algemeen maatschappelijk. Een bekend en nooit uitgeput motief
van meestal niet zeer fraaie houtsneden en prenten is de strijd om de broek, tusschen
man en vrouw. De vrouw en de verleiding waaraan zij den man doet blootstaan,
verschijnt ook nog in caricaturen van meer algemeene strekking. Meestal is echter
de populaire kunst op het laatst der middeleeuwen van een weinig kunstzinnig gehalte.
Een uitzondering moet gemaakt worden voor de zonderlinge allegorieën, waarin
men spotte met de dingen, die men inderdaad vreesde: ziekte en dood. Dansen en
optochten van gekken, werelden van gekken die zelfs een eigen paus hebben, en
vervolgens een eindelooze reeks van ‘doodendansen’ waarin de dood op allerlei
momenten en in allerlei gedaanten verschijnt. Daar wij bij de Fransche caricatuur
moeten blijven, en de internationale documenten van dien aard zeer verspreid zijn,
zullen wij bij deze verschijnselen niet te lang blijven staan; er vallen overigens weinig
op zich zelf staande uitingen te noemen.
Slechts moet er even aan herinnerd worden, dat de caricatuur in dien tijd, voor
zoover wij kunnen nagaan, even onpersoonlijk is als haar makers onbekend zijn. Van
een politieke, een polemische caricatuur is bovendien geen sprake. Men kan geen
geschiedenis van het land illustreeren met caricaturen van personnages of zulke die
zinspelen op gebeurtenissen.
Maar de Renaissance is gekomen, en daarmee de minder algemeene, de meer
zakelijke caricatuur, tevens die, waarvan herkomst zoowel als beteekenis zich beter
laten nagaan.
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De zoogenaamde ‘Songes drolatiques de Pantagruel’, waarschijnlijk ten onrechte
toegeschreven aan François Rabelais, den geestigen schepper van Pantagruel en
Gargantua, zijn niet anders dan een navolging van de fantastische figuren van Pieter
Brueghel den Oude, dus Vlaamsch van oorsprong. Het is natuurlijk niet onmogelijk
dat de groote satirieke schrijver deze teekeningen heeft gemaakt, maar er bestaat
geen enkele aanwijzing voor. De monstrueuze figuren in allerlei onsamenhangende
vermommingen, staan telkens op zich zelf; niet als bij Brueghel zijn ze het onderdeel
van een allegorie, maken een deel uit van een groote, grimmige hallucinatie, en door
dit op zich zelf staan hebben ze niet veel beteekenis. De diableries van den grooten
Vlaamschen meester schijnen zelfs door den onbekenden caricaturist, die deze
‘songes’ naliet, wel eens eenvoudig geplunderd te zijn. Er zijn een soort wandelende
meelzakken met een kardinaalshoed op, die in elkaar geslagen en door een zaag
gespleten is, of wezens met een neus die op den grond reikt en weer aan een rad is
bevestigd. Dit werk is in elk geval zeer minderwaardig aan de geschreven satiren in
de 16e eeuw.
In die zestiende eeuw verschijnen, tegelijk met massa's pamfletten en schotschriften,
ook vele prenten, waaronder nu ook niet weinige politieke, indien althans een zeer
barbaarsch persoonlijke aanval, waarin zelfs tot moord wordt aangehitst, politiek
kan worden genoemd. Zulke grove prenten richten zich dan tegen Henri III, of tegen
de Ligue. Deze uitingen van caricatuur zijn van geenerlei kunstwaarde.
Maar de Lotharinger J a c q u e s C a l l o t (1593-1635), wiens geboorteland
weliswaar toen niet tot Frankrijk behoorde, maar die van temperament en aanleg
Franschman was, al vertoont zijn werk sterk Ita-
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liaansche trekken, is een belangrijk kunstenaar geweest, en ofschoon men zeker niet
al zijn werk tot de caricatuur mag rekenen, zoo moet men dit met veel van zijn
gravures toch stellig wel doen.
Callot's fraaie gravures zijn natuurlijk, vlot, vernuftig en amusant. Zijn geest is
niet van dien aard, dat hij verrast en ontroert als die van Jeroen Bosch of Pieter
Brueghel de oude, maar zijn vindingen zijn van een pittige vindingrijkheid, smaakvol
en vermakelijk.

J. CALLOT. - Uit de ‘Balli di Sfessania.’

Zeer stellig zijn de groteske dansfiguren uit de Serie Balli di Sfessania, de Franca
Trippa, Tagliacantori, Tritinello, Fracassa, Capitan Zerbino, Capitan Cerimonia,
trippeldansend of cancans uitvoerend en musiceerend, meestal twee aan twee
tegenover elkaar, caricaturaal gedacht, zij zijn als een soort prototypen van de
Italiaansche tooneel-figuren en doen het meest denken aan de Pantalons die nog zoo
lang op het Fransche tooneel gefungeerd
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hebben. Zij dragen hoeden met geweldig groote randen en lange veeren, hebben
puntige sikken, korte manteltjes en wijde broeken. Callot's fantasie is luchtig, nooit
doordringend, men zou bijna zeggen, niet overtuigend, er is niets dat nachtmerries
veroorzaakt of daaruit schijnt voort te komen in zijn dolle grimasseerende figuren;
hij is ook niet zinnelijk, slechts koel verstandelijk, maar daarbij vroolijk en amusant.
Naast die grillige, altijd sierlijk geplaatste en mooi uitgevoerde paren dansfiguren,
die nergens anders konden geconcipieerd zijn dan in Italië, liet Callot ook composities
van wat meer dracht en dieper beteekenis na, bijvoorbeeld de ‘Entrée de M. de
Couvogne et de Monsieur de Chalabre’, een optocht van duivels, wilde dieren en
draken, die de triomfkar trekken en begeleiden, waarop, als twee Romeinsche
overwinnende veldheeren, de twee Mephistopheles-typen staan. De duivels om hen
houden slangen en fakkels omhoog, de draak spuwt vuur, kleine demonen vliegen
door de lucht, met vaandels of pieken, op vleugels of gevleugelde draken. Dit is een
prent, die wel niet geweldig, maar toch mooi van verbeelding is en waarin prachtig
de beweging is uitgedrukt, terwijl ze boven andere allegorieën uit dien tijd door den
eenvoud van compositie en duidelijkheid van uitdrukking uitmunt. Ik spreek hier
slechts van het caricaturale werk van dezen graveur, die op de Fransche prentkunst
zoo grooten invloed had, niet van zijn portretten, figuren en groepen van zigeuners,
roovers of soldaten, niet van die met een zoo merkwaardige nuchterheid in het
schilderachtige geteekende menschenmenigten op pleinen, kijkend naar galgen
waaraan boeven bengelen of schavotten die worden opgericht. Het is de vraag of een
zoo louter op het pittoreske gerichte belangstelling als die van Callot in verre-
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weg de meeste van zijn gravures, wel iets te maken heeft met de geesteshouding die
toch altijd achter de caricatuur moet zijn op te merken.
Evenwel, die werken van hem, welke stellig tot de caricatuur gerekend moeten
worden, die burleske maskerade-figuren en de enkele ‘diableries’, hebben als
tegenstelling met de uitingen der middeleeuwers een bijzondere beteekenis. Want
de caricatuur bij Callot is in het geheel niet meer wat ze in de middeleeuwen is, een
soort veiligheidsklep waardoor de critische geest, de spotzucht, de wildere
verbeelding, alles wat niet precies past in het geloof dat de overige kunst beheerscht,
wordt toegelaten; zij is eenvoudig een uiting van gezonden en hartelijken levenslust.
Er is ook zelfs in zijn eigen tijd en nog veel later nauwelijks een kunst aan te wijzen,
zoo luchtig en tegelijk koel, zoo naief-bizar en ongedwongen vroolijk als die Balli
van Callot, die zich van die der 18e eeuw in Frankrijk, die toch ook vol gratie en los
van sentiment is, onderscheidt door haar zooveel meer argelooze fantasie.
De zeventiende eeuw, die in Holland Romeyn de Hooghe voortbracht, trekt ook
in Frankrijk de politiek in de sfeer der caricatuur. Het schijnt dat men Richelieu niet
met spot te lijf durfde gaan, maar onder het gouvernement van Mazarin regent het
prenten. Naast Mazarin zijn het de Spanjaarden, met wie men toen oorlog voerde,
die door de gravures van den tijd worden bespot: hun armoede, hun trots, hun
pronkzucht. Een wat koude en strenge gravure uit dien tijd - trouwens de spotprent
heeft in dezen tijd nog slechts zelden een eigen stijl - heet: ‘l'Histoire véritable et
facétieuse d'un Espagnol, lequel a eu le fouet et le fleurdelys dans la ville de
Thoulouze pour avoir dérobé des raves et roigné des doubles.’
A b r a h a m B o s s e (1602-1678), zedenschilder van
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eigen bekoringen zeer bekwaam graveur, heeft enkele spotprenten gemaakt, o.a. van
Mazarin, als ‘le Resveur’, die met een peinzend aapje naast zich zit te droomen,
terwijl zijn mantel volgeteekend is met de koppen van hovelingen.
Men heeft Louis XIV, den zonnekoning, niet in het eigen land aangedurfd; deze
potentaat verstond geen lachen, allerminst met zijn eigen illustere persoonlijkheid.
In zijn tijd bedient Holland de markt van spotprenten.
Tegen het einde van de 17e eeuw verschijnt, in een periode van groote
oorlogsmisère, een veelbeteekenende en mooie gravure, waarop allerlei figuurtjes:
de werklieden, de burgers, de boeren, den adel, enz. voorstellende, samenspraken
houden.
Voyez, petits et grands,
La guerre quy tue le bon temps

zegt een van de vele onderschriften, en bovenaan ziet men krijgslieden, die van beide
kanten een burger aanvatten en berooven van leeftocht, en een duivel die een ander
man een zak afneemt. De gravure is kinderlijk en naief van compositie, ze lijkt op
een merklap, de figuren zijn gegroepeerd om rijen kleine boompjes - boompjes uit
een speelgoeddoos - die misschien een tuin moeten voorstellen, maar de poppetjes
zijn fijn en fraai, en doen denken aan de manier van Callot. Deze prent werd in vele
lezingen verspreid, de maker is niet bekend.
Uit de achttiende eeuw, d.w.z. de eerste helft, zijn het vooral modecaricaturen die
ons gebleven zijn, sommige, naar het heet, geinspireerd en aangemoedigd, zoo niet
besteld door Louis XV.
Ik heb in de inleiding reeds te kennen gegeven, de achttiende-eeuwsche
amusementskunst, de ‘galante’ schilderijen en prenten van die gansche reeks
gratievolle meesters, beginnend met Boucher, en
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eindigend met Fragonard, niet tot de caricatuur te willen rekenen, daar men er geen
critiek op de dingen in kan zien. Wel brengt ons het midden der 18e eeuw het begin
van een soort van caricatuur die later zeer veel beoefend zou worden: het gechargeerd
portret.
Het groote en dankbare, - doch naar men zegt zeer onwillige - slachtoffer van deze
portretcharge is Voltaire.
Voltaire, die zeker niet schoon was, en in zijn trekken zelfs gelijkenis had met een
mager aapje, noemde de waarschijnlijk niet eens sterk overdreven of moedwillige
schetsen die Denon en Hubert van hem maakten, caricaturen, en beklaagde zich er
over, dat de een hem als een uitgemergelden aap had geteekend, wiens eene schouder
veel grooter was dan de andere, en dat de tweede hem van het eene eind van Europa
tot het andere belachelijk gemaakt had. Hubert teekende op één blad dertig
verschillende koppen van den wijsgeer en dichter, met en zonder pruik, met slaapmuts,
grijnzend of peinzend, en die koppen zijn inderdaad geestig; ze zien er evenwel niet
uit als buitengewoon moedwillige charges.
Maar ook op pamfletten en polemische geschriften tegen den satirieken meester
gericht, ziet men zijn scherpen kop op allerlei wijzen afgebeeld.
Onder Louis XVI blijft de critiek op de onhoudbare toestanden, als onder de
regeering van zijn voorganger, zich vooral in spotliederen en pamfletten uiten; de
caricatuur is vooreerst nog niet druk aan het woord. Men kan in de vele
modecaricaturen van den tijd een bedekte satire op de ongehoorde weelde der
hofkringen en van de beide eerste standen zien, doch dit is misschien wel wat ver
gezocht: zij spot eenvoudig met de excesses, en met het groteske daarin.
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Toen het echter spaak begon te loopen, en de regeering geld noodig had, en Calonne
de notabelen bijeen riep om een deel van hun goederen te offeren, verscheen een
geestige prent (ongeveer 1787), die waarlijk van politieken aard is. De kok Calonne
heeft de kalkoenen, ganzen en eenden voor zich doen verschijnen, en vraagt ze, met
welke saus ze gegeten willen worden. - Wij willen in het geheel niet gegeten worden,
antwoorden de vertegenwoordigers. Gij ontwijkt de vraag, zegt de kok.
Necker, die in den hoogsten nood geroepen werd om de zaken te regelen, wordt
op een andere, zeer aardige caricatuur voorgesteld als de kleermaker, die madame
la France nieuwe kleeren moest aanmeten.
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III.
De caricatuur der revolutie.
‘Het is een eigenaardige caricatuur’ zegt Champfleury, ‘die van de Revolutie. Zij
raakt zeer na aan de symboliek, ze is daarom niet minder caricatuur, en ofschoon
haar masker verschillende uitdrukkingen aanneemt in den loop van de revolutie, en
dreigende grimassen haar trekken vervormen, behoort ze, ondanks haar ernstige
physionomie vol wrok, thuis in het museum der parodie.’
In 1787-1789 is de Tiers-Etat, vertegenwoordigster van het volk, tusschen de beide
andere standen als de verdrukte, het slachtoffer, voorgesteld. In het eerst zijn deze
spotprenten tamelijk gematigd, men hoopt nog op een vredige wijze tot
overeenstemming te komen. Maar allengs wordt de toon luider, en als Necker
weggezonden is, en drie dagen daarna de Bastille wordt genomen, bestaat er een
revolutionaire caricatuur. Champfleury herinnert in zijn wat onsamenhangende
notities aan het bijna kluchtige geval van den citoyen Dalloy, die op het denkbeeld
kwam, handel te drijven in alle mogelijke reliquieën van de Bastille: hij drukte kaarten
op registers uit de gevangenis, liet medailles gieten uit het metaal der kanonnen, liet
bustes van Rousseau en Mirabeau houwen uit steenen van haar muren, en noemde
zich: Monumentaire républicain. Deze monumentaire, die de menschen eindelijk
danig
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begon te vervelen met zijn Bastille, liet ook op koper, eveneens uit die beruchte
gevangenis gehaald, groote caricaturen snijden, waarvan de makers zich op den
achtergrond der anonymiteit hielden.
Na de terugroeping van Necker ontstaat een korte periode van algemeene
verwachting, vooral gegrond op den Tiers-Etat en wat hij doen zal, maar de caricatuur
in den vorm van gekleurde prenten herstelt zich weldra weer van haar lijdzaamheid
en de volgende reeks titels laat zien, hoe de tegenstellingen nog sterk gevoeld worden.
‘Naissance des aristocrates’ (een edele en een priester ontstaande door een lavement
dat den duivel wordt gezet); ‘L'Instituteur des aristocrates’ (een duivel in
priestercostuum die allerlei misdaden, als den St. Bartholomeusnacht, leert aan kleine
aristocraten); ‘Le fumeur patriote’ (die de complotten der priesters en edelen in rook
ziet opgaan); ‘Halte là, plus d'aristocratie’ (een soldaat die aan een edelvrouw op een
paard gezeten den weg verspert).
Deze prenten hebben geen andere dan cultuur-historische waarde; men kan zich
niet voorstellen dat ze, zooals dat met sommige eveneens anonyme in den tijd van
Napoleon moet geweest zijn, door kunstenaars van eenig belang geteekend zijn.
Iets belangrijker dan de meeste dezer prenten is die, welke den abt Sieyès, een van
de knapste koppen van de revolutie (en die kans zag haar te overleven), voorstelt als
Gulliver in Lilliput, waarbij de Tuilerieën lilliputsche proporties hebben aangenomen.
Maar het is opmerkelijk, dat in dezen tijd caricaturen uit tweeërlei kampen elkaar
gaan bestrijden; de ééne, de republikeinsche, wordt geïnspireerd door den
schitterenden journalist Camille Desmoulins, en is van Franschen, doch onbekenden
oorsprong; de andere, een wapen in de hand der gematigde royalisten, wordt door
Engelschen geleverd.
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Desmoulins' blad, Révolutions de France et de Brabant, geeft bij elk nummer een
vignet. In een van de eerste blijkbaar door den redacteur geïnspireerde vindt men
een charge op Mirabeau Cadet (de broeder van den grooten Mirabeau en een der
redacteuren van het royalistische blad: Actes des Apôtres). Hij wordt er voorgesteld
als Mirabeau tonneau; zijn lichaam bestaat uit wijnvaten en hij heeft een glas en een
kruik in de handen. Men vindt er verder caricaturen van meerdere
gematigd-revolutionnaire figuren als Mounier, Necker, den abbé Maury enz. Toen
Camille Desmoulins in 1790 zijn ontslag nam als redacteur, werd hij opgevolgd door
Dusaulchoy, onder wiens leiderschap de tekst heel wat minder snedig, maar de
gravures beter werden, en daar één daarvan met zijn naam geteekend is, veronderstelt
men dat hij, of een familielid, de waarlijk niet onbelangrijke caricaturist is geweest,
die prenten als ‘Véto déchu’, en ‘Le Bal des Despotes, ennemis des Français’ heeft
gemaakt. In 1792 werd Desmoulins, met Merlin de Thionville, weer redacteur van
het blad, dat nu verder zonder illustraties verscheen. De teekenaar van de tegenpartij
was, als gezegd, een Engelschman, Wibre. Onder de schaarsche namen der
caricaturisten van de revolutie is nog bewaard gebleven die van P é r i g n o n f i l s .
In de latere jaren is, tusschen vele prenten op de Chouans (contra-revolutionnairen),
nog te noemen die brutale caricatuur op Catharina II van Rusland ‘L'enjambée
impériale’, waarbij de Czaritza van onder wordt bekeken door alle overige vorsten,
die meestal onbehoorlijke opmerkingen maken.
Gedurende het Schrikbewind verscheen een caricatuur van een graveur Hercy
‘Robespierre guillotinant le bourreau’, die zijn heldhaftigen maker het leven kostte.
Na 9 thermidor komen natuurlijk vele prenten op Robespierre en zijn aanhang uit,
maar
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onder deze zinneprenten is weinig wat ons hier belang inboezemt: naar den vorm en
het gehalte behooren zulke uitingen meer tot de ‘imagerie’ dan tot de caricatuur.
De groote schilder van revolutie en keizerrijk, David, had een weinig geslaagde
caricatuur gemaakt tegen de Engelschen: ‘de koning van Engeland een regiment
kruiken aanvoerend’, en dat wel op bestelling van het Comité du Salut public; het
was een pover tegenwicht van die onafzienbare reeks Engelsche prenten, die de
revolutie bestookten, van Gillray en Rowlandson, en die nog steeds tot het vernuftigste
en beste behooren wat de politieke caricatuur heeft voortgebracht. Enkele prenten
op de buitenlandsche politiek sluiten zich nog bij de genoemde op Catharina aan,
b.v. een groote uitvoerige gravure ‘Paniers percés ou la Grande Armée du ci-devant
prince de Condé en Congrès des rois coalisés’, werken nog volkomen in 18e
eeuwschen stijl, kopergravures van een droge, vlakke kleur. De nieuwe kunst, in
zooverre zij uit den ernst der moeilijke en strenge tijden was voortgekomen, verstond
het lachen niet. Maar het Directoire verschafte een nieuw motief, of liever deed een
altijd weer nieuw motief terugkomen: de uitspattingen der mode. De grillige en
avontuurlijke modes der merveilleuses en incroyables worden op velerlei wijzen
bespot, en hier verschijnt wederom de Fransche geest in zijn luchtigheid en
vroolijkheid. D e b u c o u r t (1755-1832) had reeds in 1792 (of nog in 1792, zooals
men het noemen wil) de menigte, onder de boomen van Palais-Egalité op een
gracieuze, aardig gemaniereerde wijze geteekend; tijdens het Directoire gaat hij voort
een beeld te geven van de uiterlijkesamenleving, en naast hem zijn er C a r l e
Ve r n e t , B o i l l y en B o s i o om de zeden en modes van dien wonderlijken tijd te
schilderen. Maar zij zijn beïnvloed deels door
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Hogarth, deels door David; het zijn geen groote talenten, slechts kundige teekenaars;
geen fijne of dolle geesten, slechts handige illustrators. Carle Vernet, vader van
Horace den slagveldenschilder, is nog de beste: zijn droge trant is althans eenvoudig,
maar ook boven hem moet men den van het ancien-régime geërfden Debucourt
stellen. Boilly is beperkt, geeft louter wel grappige physionomieën, een soort
staalkaarten van maskers. Bosio is zoetlijk, klassiekerig, maar heeft toch wel geest.
Meer dan de prenten van deze teekenaars zijn de enkele van I s a b e y p è r e
(1761-1855) van kunstwaarde. Zij hebben een eigen stijl in hun geweldige
overdrijvingen, en de groote prent die Bonaparte, Talleyrand, Murat, Mme. Récamier
en andere beroemdheden van den dag chargeert (klein Coblentz), staat door de
origineele compositie en de pittige portretkunst boven de meeste andere uit den tijd.
Hier zijn wij echter het keizerrijk genaderd.
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IV.
De politieke caricatuur om Napoleon.
Het gechargeerd portret van Bonaparte door Isabey is een der eerste caricaturen die
van den Caesar zijn verschenen en het was tevens, wat Frankrijk betreft, vooreerst
vrijwel de laatste. Evenmin als de Zonnekoning duldde Napoleon I spot op zijn
persoon of regeeringsdaden.
Geheel onjuist is echter, wat meermalen beweerd is, dat de keizer de macht van
de caricatuur niet erkende en er geen gebruik van maakte. Zelfs Champfleury heeft
in zijn deeltje ‘Histoire de la Caricature, République, Empire, Restauration’ slechts
één hoofdstuk van de 21 aan het keizerrijk zelf gewijd en dat dan nog hoofdzakelijk
aan de Engelsche caricatuur die het bestookte. Toch heeft Napoleon wel degelijk de
spotprent als wapen gebezigd, en in zijn correspondentie zijn aanwijzingen gevonden,
waarin hij zelfs blijkt ze te hebben willen inspireeren.
Hij heeft de caricatuur tegen Engeland aangemoedigd, en waarschijnlijk betaald,
die zeker niet minder fel, ofschoon minder kunstzinnig is dan de Engelsche die zij
bestreed. John Bull is er voortdurend voorgesteld als de groote geldschieter, de
omkooper van het vasteland, die alleen door zijn geld Rusland, Oostenrijk, Pruisen
en Spanje ervan weerhield, Napoleon's heerschappij tammelijk te ondergaan.
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De aanvallen, op George III, koningin Charlotte, den Prins Regent, de hertogen van
York en Cambridge, Nelson en Wellington, en bovenal op den veelgehaten en
gevreesden Pitt, in wien Napoleon zijn sterksten vijand erkende, zijn dikwijls van
een buitengewoon grove soort.
‘Pitt, Pitteux, Dépité, meurt de la pituité, et des suites d'un soufflet’ is een er van.
Een andere, waarin de kop van den Britschen minister althans een zweem van
gelijkenis heeft: ‘Mort de Pitt,’ stelt hem voor, zooals hij door een duivel wordt
weggedragen, terwijl de koning blindelings zijn weg zoekt, en valt over een zak
‘Dépôt des crimes du Gouvernement Anglais’, in een afgrond. ‘Goddam, je suis f....’
steunt hij. Een Fransche nationale garde houdt een papier op, waarop staat: ‘Victoire
Austerlitz, Paix Continentale’(?). ‘Réveil de Pitt’ stelt den staatsman op zijn bed
voor, zooals hij een visioen krijgt van de overwinningen van zijn tegenstander, en
vervloekt wordt door zijn landgenooten. ‘La Lanterne Magique’ vertoont een kaart,
waarop men Schotland en Ierland van het rijk ziet afgescheurd.
Ingewikkelder, en niet zeer de moeite van het beschrijven waard, is de prent
‘L'Horoscope de l'Angleterre’, terwijl de allegorie op de bevrijding van Engeland
door Napoleon grappig is als tegenhanger van de vele Engelsche prenten waarin het
schrikbeeld van een Engeland, geknecht door den tyran, den volke wordt
voorgehouden. Een prent, die gezegd kan worden een verzoenenden geest te ademen,
stelt verschillende naties voor, waaronder ook Engeland, drinkende op ‘Bonaparte
and peace for ever - Vive Bonaparte et la paix’.
In andere caricaturen vindt men natuurlijk, behalve Engeland, nog meer vijanden
van den keizer bespot: den keizer van Rusland, den ‘verrader-
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ONBEKENDE MEESTER.
De acteur Talma geeft Napoleon I les in keizerlijke houding en waardigheid.
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lijken’ keurvorst van Hessen, den koning van Pruisen, en vooral koningin Luise.
Maar Napoleon zou weldra den spot ook van Franschen tegen zich gekeerd zien.
In 1814 verschijnt een fraai geteekende caricatuur - in tegenstelling met de
bovengenoemde zekerlijk het werk van een artiest - waarin Talma Bonaparte les
geeft in ‘maintien’ en in keizerlijke waardigheid. In de figuur van den grooten acteur
is alle waardigheid gelegd; met een sierlijke doorbuiging van het lichaam steunt hij
den eenen arm op de heup, terwijl de andere een stok grijpt; hij heeft den mantel met
monumentalen zwier omgeslagen. Zijn leerling overdrijft op een potsierlijke wijze
het gebaar, zijn gelaat is overmatig ernstig, zijn oogen puilen uit van inspanning, hij
werkt één heup op monsterachtige wijze omhoog. Dit is een zeer treffende caricatuur,
stellig van de hand van een der bekende kunstenaars uit dien tijd, misschien van
denzelfden die de eveneens mooi geteekende prent ‘Dans le Sac’, met Cambacérès,
Bonaparte en Lebrun voortbracht. En nu nadert de veroveraar zijn val en er beginnen
prenten te verschijnen als ‘Fête des Innocents’, waarin men Napoleon ziet zwaaien
met stokken waaraan de conscrits gebonden zijn, en andere jongemannen in eindelooze
rij ziet optrekken om aan de tonnen te worden vastgebonden. Of men ziet hem door
twee vijanden met raketten in de hoogte geslagen terwijl de duivel toeziet:
Jaloux de leur plaisir, épiant chaque geste,
Messieurs, dit Lucifer, après vous s'il en reste.

Maar het is niet noodig dit korte tijdperk van zoo heel nabij te bezien, waarin de
caricatuur, triomfeerend over den verslagene dien zij in zijn glorie nooit bestreden
had, zich in een lange reeks van prenten over zijn val verheugde.
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In den korten tijd van den terugkeer van Elba tot Waterloo ziet men de Fransche
caricatuur in twee kampen verdeeld. Père Violette, de naam dien Napoleon nu
gekregen heeft in tegenstelling met de lelies der Bourbons heeft nu nog meer dan
voorheen zorg gedragen een hem bevriende caricatuur in stand te houden, maar de
vijandige, somtijds werkelijk ignobele, overstemt en overleeft haar.
Wie zijn de makers geweest van deze caricaturen in het eerste keizerrijk? Wij
kennen den naam van den uitgever, Martinet in de Rue du Cocq, wiens prentenwinkel,
evenals die van de weduwe Humphrey en van Fores in Londen, door een caricatuur
met de toeschouwers ervoor is vereeuwigd, maar wie waren de makers? Men noemt
Isabey, Boilly, Vernet, Maleuvre, Tardieu, Hennequin, Picot, Ruotte, Charon,
Forestier, Chasselat, Desrais, Tassart, en Langlois. Aan dien laatste dankt men een
prent, waarin de caricatuur zich zelf bestraft voor de onwaardige bejegeningen van
den gevallene, en zich ziet voorgesteld als de ezel die den stervenden leeuw trapt.
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V.
Ontstaan van de moderne Fransche caricatuur.
Men kan gereedelijk aannemen dat de caricatuur in Frankrijk eerst om en bij 1830
haar eigen karakter heeft verkregen. Caricaturen op Lodewijk XVIII zijn nog in den
ouden, half Engelschen trant, wat mager van lijn, en geheel berekend op het invullen
met kleuren. Een ervan toont den dikken Bourbon bij het maal.
Ce Roi par sa haute sagesse
Sut mettre le temps à profit.
Il passait trois heures à la messe
Sept à table et quatorze au lit.

Debucourt was een zedenschilder, overgebleven uit het ancien-régime, die door zijn
meer critischen kijk meer caricaturist was dan zijn voorgangers. Boilly is te beperkt
om den naam van kunstenaar geheel waardig te zijn, Bosio en Vernet en alle niet
zoo precies aan te wijzen teekenaars van prenten in Napoleon's tijd volgden de
Engelsche caricatuur, die den toon aangaf, meer of minder dicht na; alleen Isabey
kan in de weinige spotprenten die hij naliet, als een oorspronkelijk caricaturist
beschouwd worden. Pigal, die in de Restauratie opkomt, is door Arsène Alexandre
m.i., (evenals Traviès), zeer onderschat. Charles Baudelaire heeft hem in zijn mooie
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Curiosités esthétiques (quelques caricaturistes français) gegeven wat hem toekomt.
‘De populaire tooneeltjes van P i g a l ’ (1794-1873) zegt hij, ‘zijn goed. Niet dat
de originaliteit ervan zeer groot zou zijn, of de teekening zeer komiek. Pigal is een
gematigd komisch teekenaar, maar het gevoel in zijn composities is goed en juist.
Het zijn alledaagsche waarheden die hij zegt, maar waarheden. Het meerendeel van
zijn werken is van de natuur afgekeken. Hij heeft zich bediend van een simpel en
bescheiden procédé; hij heeft toegekeken, hij heeft geluisterd, en vervolgens verteld.
Over het algemeen heeft hij een groote bonhomie, en een zekere onschuld in al zijne
composities: bijna altijd geven ze menschen uit het volk, populaire uitspraken,
dronkaards, huishoudelijke tafreelen, en hij heeft vooral een onwillekeurige neiging
tot het typeeren van den ouderdom. Pigal, die hierin op veel andere caricaturisten
gelijkt, weet niet heel goed de jeugd af te beelden, het komt vaak voor dat zijn jonge
menschen het air hebben van gegrimeerd te zijn. De teekening, gewoonlijk vlot, is
rijker en gemoedelijker dan bij Carle Vernet. Bijna geheel de verdienste van Pigal
is te herleiden tot de gewoonte van met zekerheid te observeeren, een goed geheugen,
en een voldoende stelligheid van teekenen; weinig of geen verbeelding, doch veel
gezond verstand. Het is noch de carnavalsdolheid van de Italiaansche vroolijkheid,
noch de moedwil en scherpheid der Engelschen. Pigal is een door en door redelijk
caricaturist.’
C h a r l e t (1792-1845), de verheerlijker van het soldatenleven, de wat
oppervlakkige patriot, caricaturist evenzeer van de gemoedelijke soort, maar al te
gemoedelijk, een hoveling die het volk het hof maakt, een demagoog zouden wij nu
zeggen, wat zoetlijk, en van een laag-bij-den-grondsch idealisme, is niettemin ge-
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heel Fransch, heeft niets van het buitenland overgenomen. R a f f e t (1804-1860),
die andere meer romantische, meer dramatische posthume verheerlijker van de
Napoleontische grootheid, is in zijn weinige caricaturen veel grooter; in zijn
lithografieën is al dadelijk een welsprekende stemming.
De Fransche caricatuur begint zich thans bijna uitsluitend van de lithografie te
bedienen, en dit heeft ongetwijfeld veel er toe bijgedragen om haar een eigen stijl te
doen winnen, en zich te doen losmaken van de Engelsche, die, zonderling genoeg,
van de ets onmiddellijk op de houtgravure is overgegaan en zich op het zoo prachtige
directe middel van het teekenen op steen nooit heeft toegelegd.
Tot de eerste en voornaamste caricaturisten-lithografen behoort D e c a m p s
(1803-1860), de groote schilder (met Delacroix) der romantiek. Wij mogen denken
zooals wij willen over den geest van die caricatuur die Karel X eerst na zijn val
hoonde, de prent, waarop de koning in zijn kamer een konijntje op wieltjes zit te
schieten ‘L'an de grâce 1840, du règne glorieux de Charles X, le 16me. Aujourd'hui
après la messe, S.M. a chassé au tir dan. ses appartements. L'état moral de la famille
royale est toujours le même’, die prent is een prachtige satire; de hand van teekenen
is forsch en subtiel te gelijk, het licht in de kamer is op eenvoudige wijze treffend
uitgedrukt, het seniele, uitgemergelde mannetje op den stoel met kussens is een der
meest frappante caricaturen die ik ken. Delacroix heeft in dezen tijd eveneens
caricaturen op Karel X en zijn ministers Martignac en Polignac gemaakt, die ik echter
nergens gereproduceerd zag; wèl ken ik van de hand van dezen meester een prent
op ‘Le grand opéra.’ Een gelauwerd acrobaat, met een oud schrompelig gezicht en
tandeloozen mond,
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zweeft op krukken, die boenders zijn, over den grond; een violist speelt, op een ton
staande, daarbij een begeleiding. Wat de toespeling moet zijn is mij niet geheel
duidelijk; zeker wil de schilder niets vleiends zeggen van de opera in zijn tijd.
Om tot Karel X terug te keeren, de figuur van dezen laatsten Bourbon-koning met
zijn vooruitstekende onderlip diende Decamps meer dan eens tot onderwerp van zijn
spotzucht, zooals blijkt uit een grotesk standbeeld van een paal met 's konings kop
er op, ‘Le pieu Monarque.’ Een voortreffelijke caricatuur, waarvan de auteur niet is
vastgesteld, maakt van dezen vorst een kreeft.
Maar de groote tijd der Fransche caricatuur begint met Louis Philippe. Dit is geen
geschiedenis van Frankrijk, en ik behoef dus niet meer dan eraan te herinneren, hoe
weinig de regeering van Louis Philippe aan de vrijheidsidealen beantwoordde die
het volk hadden genoopt hem in te halen.
De Fransche caricatuur, die in dien tijd ontstond, had in Daumier zijn grootsten
kunstenaar. Geen van haar trawanten die met hem op één lijn kon gesteld worden,
al bevonden zich onder hen een zoo voortreffelijk teekenaar als Traviès, een zoo
verwonderlijk fantast als Grandville, een zoo fijn zedenschilder als Gavarni, een zoo
genoegelijk illustrator als Trimolet, een schitterend dilettant als Monnier en een
virtuoos als Cham. Maar er is nog een figuur onder de caricaturisten van deze groote
‘school’ die, wel niet als zoodanig, maar in ander opzicht in hooge mate belangrijk
moet genoemd worden. Ik bedoel C h a r l e s P h i l i p o n (1800-1862). Hij was van
deze allen de opdrachtgever en de geestelijke leider tegelijk, de politicus die hen tot
hun protesten opwekte, de journalist die het orgaan leidde dat hun werk publiceerde,
de man van vernuft die hun ideeën en onderschriften aan de hand

Cornelis Veth, Fransche caricaturisten

33

DECAMPS.
Le pieu Monarque.
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deed, en in vele gevallen de kenner van intuïtief inzicht, die hen ontdekte.
Hij had zich in 1823 te Parijs gevestigd en was zich op de lithografie gaan
toeleggen. In relatie getreden met allerlei schrijvers en kunstenaars van liberale
richting, richtte hij de ‘Caricature’ op, een blad dat door proces op proces (vijf en
vijf tig in één jaar) vervolgd werd, en moest ophouden te bestaan, dadelijk voortgezet
in ‘le Charivari’. Behalve deze bladen richtte hij de uitgeversfirma Aubert op, die
tallooze albums, losse prenten, almanakken deed verschijnen, en in later jaren het
‘Journal pour rire.’
Philipon bezat die zonderlinge mengeling van gaven, die zeker méér voorkomt
doch zelden tot zulke gelukkige uitkomsten leidt; hij was kunstenaar, politiek
enthousiast, man van geest, en gewikst handelsman. Hij bezat een hooge mate van
flair, niet slechts om zijn medewerkers te kiezen en hen aan het werk te houden, maar
ook om het publiek te geven wat het wilde hebben en om zijn vondsten en die van
anderen te exploiteeren. Hij schijnt ook de zeker zeer zeldzame eigenschap gehad te
hebben van zijn kring het middelpunt te blijven en den vrede te bewaren, want de
geschiedenis van Caricature en Charivari gewaagt niet van de oneenigheden en
scheidingen, zoo gewoon, helaas, onder kunstenaars.
Philipon heeft later niet veel tijd of lust meer gevonden, zelf caricaturen te maken,
doch behalve aan enkele vrij middelmatige prenten blijft zijn naam voor altijd
verbonden aan die prachtige serie ‘La poire’, die hij naar verluidt, voor de rechters
moet hebben geteekend.
Het hoofd van Louis Philippe, van boven smal, en breed uitloopend, herinnerde
hem aan een peer, en daardoor was een middel gevonden om den
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burgerkoning, die het Fransche volk zoo teleurgesteld had, aan te vallen op een wijze,
die bijna niet vervolgbaar was. De beroemde prent in 1833 verschenen, draagt den
titel ‘Les Poires, faites à la cour d'assises de Paris par le directeur de la Caricature.
Vendues pour payer les 6000 frs d'amende du journal le Charivari (chez Aubert,
galerie Véro Dodat).’
Philipon teekende vier figuren. Het eerste was een portret van den koning; het
tweede, waarin de peervorm overdreven was, al wat caricaturaal; het derde bestond
reeds uit minder lijnen, de kuif en de bakkebaarden werden schraler en wilder, om
in het vierde duidelijk steel en bladen van een peer te worden.
‘Si, pour reconnaître le monarque dans une caricature, vous n'attendez pas qu'il
soit désigné autrement que par la ressemblance, vous tomberez dans l'absurde. Voyez
ces croquis informes, auxquels j'aurais peut-être dû borner ma défense: ce croquis
ressemble à Louis Philippe, vous condamnerez donc? Alors il faudra condamner
celui-ci, qui ressemble au premier. Puis condamner cet autre qui ressemble au second.
Et enfin, si vous êtes conséquents, vous ne sauriez absoudre cette poire, qui ressemble
aux croquis précédents. Ainsi, pour une poire, pour une brioche, et pour toutes les
têtes grotesques dans lesquelles le hasard ou la malice aura placé cette triste
ressemblance, vous pourrez infliger à l'auteur cinq ans de prison et cinq mille francs
d'amende. Avouez, Messieurs, que c'est là une singulière liberté de la presse!’
De peer, met de ‘triste ressemblance’, werd van nu af aan het teeken, waarmee de
koning algemeen door de caricaturisten is aangeduid. Wattier, Benjamin, Despéret,
Traviès, Grandville, Daumier pasten de aardigheid op allerlei wijzen toe. Een
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van hen teekende zelfs een heele galerij van peren, in de meest dolle, fantastische
vormen, peren als

CHARLES PHILIPON.
Ce croquis ressemble à Louis-Philippe, vous condamnerez donc!

Alors il faudra condamner celui-ei, qui ressemble au premier.
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Puis condamner cet autre qui ressemble au second.

Et enfin, vous ne sauriez absoudre cette poire, qui ressemble aux croquis précédents.

huizen, als rotsen, cubistische peren - en de groep toeschouwers, die ze bezichtigt,
zijn enkel en alleen
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Louis Philippes, dik en mager, lang en kort, als bourgeois, als koetsier, als
voddenraper, als vuilnisman. Dit is slechts één der wijzen, waarop de inventieve
Philipon het brein zijner medewerkers bevruchtte. En welke medewerkers had hij!
Zelfs als Daumier niet een van hen was geweest, had men nog alle reden gehad van
een bloeitijd der Fransche caricatuur te gewagen.
C.J. T r a v i è s (1804-1859) is stellig een der belangrijkste Fransche caricaturisten,
en zoowel door Champfleury als door Arsène Alexandre in zijn leesbaar maar zeer
oppervlakkig boek ‘l'Art du Rire et de la Caricature’ danig onderschat. Deze schrijvers
hebben te veel zich laten gaan op hun ergernis over zijn inderdaad wel wat al te zeer
uitgebuite Mayeux-figuur. Mayeux is een type, dat, eenmaal gevonden, succes had,
een succes, waarmee de teekenaar stellig wat al te veel heeft gewoekerd: een
gebocheld en gedrochtelijk kereltje, dat op allerlei wijzen in zijn prentenreeksen
verschijnt, soms rake dingen zeggend en dan als het ware de spreektrompet van den
kunstenaar, maar veel vaker voorgesteld als een belachelijk bluffer, een charlatan,
een ingebeelde quasi Don Juan. Mayeux verschijnt nu eens als winkelier, dan als
soldaat, dan als viveur, dan als oplichter in het groot, soms in gezelschap van het van
Daumier en Philipon overgenomen type Robert Macaire, waarover later. Baudelaire
heeft gewaarschuwd, dat veel van de aardige, maar weinig karakteristieke
vrouwefiguurtjes, die met Mayeux in die prenten optreden, door Philipon er in
geteekend zijn, en het schijnt mij zeer wel denkbaar. Toch is er een zeer mooi
gelithografeerde reeks, ‘Mayeux et Robert Macaire’, waarin de vrouwtjes zonder
twijfel wel degelijk van Traviès zelf zijn; hij was trouwens een voortreffelijk teekenaar
ook van de vrouw, wier mooi deze caricaturist met zijn
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wat rauwen smaak voor het monsterlijke, alle recht kon doen wedervaren.
Baudelaire heeft, zoo goed als in het geval van Pigal, beter dan andere schrijvers
over de Fransche caricatuur, de waarde van Traviès begrepen, en gezien hoezeer
deze man, die door het leven weinig vriendelijk is behandeld, een fijn kunstenaar
was.
‘Selon moi,’ zegt hij, ‘c'est un artiste éminent et qui ne fut pas dans son temps
délicatement apprécié.’ En hij voegt er bij, wat treffend waar is: ‘Il veut être plaisant
et il ne l'est pas, à coup sûr.’
Inderdaad, er valt bij Traviès niet te lachen. In tegenstelling met den somtijds bij
al zijn dramatische grootheid prachtig-vroolijken Daumier, met Monnier en Gavarni,
is hij eigenlijk altijd bitter en neerslachtig. Hij is ook in zijn vondsten, in zijn
onderschriften niet geestig en niet buitengewoon boeiend. Aan den anderen kant is
hij een groot kenner van het volk, en een caricaturist met hart, een, die bij alles toont
lief te hebben, zelfs in zijn bitterheid. Hij is bovendien een teekenaar van groote
oorspronkelijkheid en finesse, en een der beste lithografen van zijn tijd.
Behalve het type van Mayeux, schiep hij dat van ‘Liard chiffonnier philosophe’,
een van de figuren, waardoor hij zijn kennis van het volk toonde.
Wonderlijke reeksen prenten zijn het waarin deze talentvolle teekenaar zich
uitsloofde, mag men wel zeggen, om zijn populariteit te behouden door een
voortdurend uitbuiten van die monsterlijke gebochelde Mayeux-figuur, die een
tijdlang zooveel opgang maakte. De prenten zijn zeer ongelijk van waarde. Ik ben
zoo te hooi en te gras een dozijn ervan machtig geworden; ze behooren telkens weer
tot verschillende serieën. Sommige zijn met de hand gekleurd, het zijn voor een deel
die met de juffertjes, die Philipon erin geteekend zou hebben, met schuine
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C.J. TRAVIÈS.
MAYEUX et ROBERT MACAIRE.
Qui, charmante, j'ai le dos voûté mais le coeur droit! je suis un scélérat, vous êtes naïve et pure.... Et
avec mon âme de feu, je vous offre une glace: j'adore les oppositions!
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onderschriften en dubbelzinnige handeling. Maar de Mayeux zelf is toch bijna altijd
weer verrassend. Zijn gelaat met de uitpuilende oogen, de uitspringende kin en de
groote ooren is demonisch, en op een van de prenten, waar hij een indecent gebaar
tegen een meisje maakt, grijnst hij op een manier, die bijna grootsch is van
gemeenheid. De charge is bovendien - altijd een blijk van ware artisticiteit bij een
caricaturist - overal volgehouden in 's mans gorilla-handen en groote platte voeten,
in zijn geheele woeste houding.
De litho's van de serie Mayeux et Robert Macaire zijn verder doorgevoerd en van
een fluweelige fijnheid in de zwarten. Er is er een, waar Mayeux aan een tafeltje
buiten een mooi jong vrouwtje het hof maakt, een andere waar hij met een dame
paardrijdt, die prachtig zijn van zwart en wit; groot van lichtverdeeling, blond in de
lichte partijen.
Behalve die Mayeux-series gaf hij reeksen van typen, bijvoorbeeld van den
dorpsbarbier en kapper van de Faubourg, uitmuntend van karakteristiek en ook alweer
als steenteekening zeer fraai.
Onder zijn politieke prenten zijn er ook niet minder voortreffelijke. Een heel mooie
litho is bijvoorbeeld de peer (het juste-milieu), gedragen door twee clowns, terwijl
het groteske standbeeld van Louis Philippe, Hercule Vainqueur, krachtig en eenvoudig
van modelleering is. Een andere prent, waar de koning, omgeven door zijn ministers,
op de grondwet staat te schieten, is kostelijk door de natuurlijke houdingen en de
ongedwongen compositie. Soms fungeert Mayeux op een politieke prent, o.a. daar
waar hij den koning een pak kleeren aanmeet, en tot hem zegt: ‘gij zijt niet groot,
mijn waarde.’
Maar een van zijn meest oorspronkelijke politieke
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prenten is deze. Een straatjongen, haveloos, met een aan een touwtje opgesjorde
broek, een gescheurd hemd, nonchalant de eene hand in den zak, fluitend, een jongen
met stoffig ongekamd haar en een snotneus, een kras-naturalistisch type van een
gamin - verderop loopt een hond weg dien hij een pannetje aan den staart bond teekent op een muur, een... peer, de peer, ‘La poire est devenue populaire’.
Behalve in deze lithografische prenten, vindt men het werk van Traviès nog
verspreid in vele albums uit dien tijd met houtgravures, en die vele kleine krabbels,
die hij op hout teekende, laten duidelijk de vruchtbaarheid en veelzijdigheid van zijn
talent zien. Ze zijn heel bijzonder, soms, van manier, met heel zwarte schaduwen,
die niet altijd volkomen gemotiveerd zijn, maar het is toch pittig werk, dat tusschen
de prentjes van Daumier en Gavarni geplaatst, het daartegen uithoudt. Hier ziet men
allerlei figuren van oude heertjes, die catalogi raadplegen, van bakkers, concierges,
krantenloopsters, ouvreuses, werklui, bedelaars, hengelaars, allerlei fijn-geobserveerde
verschijningen uit de groote stad, zijn kennis van het leven daar overtuigend
aantoonende. Traviès, die in 1859 stierf, blijft een belangrijke plaats in de Fransche
caricatuur behouden, niet alleen als kunstenaar van aparte verdiensten, maar ook
door zijn doordringende kennis van het leven der massa en zijn gevoelige wijze,
daarvan te getuigen.
Er is een ander politieke caricaturist in deze periode te vermelden, een man van
middelmatige gaven, wiens prenten evenwel zeer goed aan hun doel beantwoorden:
B e n j a m i n . Van hem is die zeer goede caricatuur met een doorgesneden peer,
waarvan de kern wordt gevormd door een groep ministers en hofdames, en die andere
op de viervoudige alliantie van de koningen met de kerk.
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Hij verstaat het zeer wel, de personnages op zijn prenten gelijkend te maken, en op
een van zijn beste prenten ziet men den koning, den kleinen Thiers, Guizot, Soult en
andere ministers bezig smokkelwaren te bekijken, die komen uit groote paketten met
de opschriften, ‘Affaires étrangères, Protocoles’, terwijl de loi sur la contrabande uit
hun portefeuilles puilt; ‘Extrait du Moniteur’ staat er onder: ‘Le ministre des affaires
étrangères a reçu ce matin des dépêches dont on ignore le contenu. Le conseil s'est
immédiatement assemblé pour en prendre connaissance.’
Maar onder de caricaturisten in Louis Philippe's tijd komt ook voor de vindingrijke
en kundige Grandville.
J.J. G r a n d v i l l e (1803-1847) bezat een vernuft waarvan de veelzijdigheid en
productiviteit zeker door weinigen zijn geëvenaard en zijn politieke prenten (die ik
niet afzonderlijk zal bespreken), vol vondsten en rijk aan grillige vormen, vertoonen
dat evengoed als zijn ander werk. Maar hij vermoeit en ontstemt vaak, wekt meer
bewondering dan geestdrift, hij is meer cerebraal dan artistiek.
Wat ons treft bij het bezien der talrijke prenten en albums van Grandville, is de
tegenstelling van bijna onverzoenlijke eigenschappen: hij is ongelooflijk stout en
driest van verbeelding, en tegelijkertijd nuchter, koud, men zou haast zeggen onbezield
in de uitvoering; hij is onvermoeibaar in soms groteske soms feeërieke vindingen,
maar blijft ze meedeelen op een wijze die niet meesleept en niet in vervoering brengt.
Hij is te veel de theoreticus die een knap teekenaar zijn plannen laat uitvoeren; het
levend verband tusschen ontwerp en kunstwerk ontbreekt. Zijn trant ondergaat den
invloed van zijn verbeelding niet, zijn teekenmanier neemt geen vlucht, hij blijft
droog, bijna schoolmeesterachtig
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uitwerken wat zijn fastastisch brein bedacht. Het gelukkigst zijn nog die oudere
steenteekeningen met de pen ‘Les Métamorphoses du Jour’, van figuren met
menschenlichamen en costuums en dierenkoppen, werk waarin zijn verbeelding
intusschen nog niets ontstellends heeft. Hij geeft daarin ontegenzeggelijk fijne
expressie en voortreffelijke actie en de eenvoudige manier is gevoeliger dan zijn
latere.
Maar als hij in een van zijn latere albums, ‘Un autre Monde,’ de ‘Pérégrinations
d'une comète’ afbeeldt, en daarbij de zon als een groote hanglamp teekent, en de
sterren als meer lampen, als lantaarns, als rijen lichtende ballons, en de komeet als
een fee die sterremannetjes tot sleepdragers heeft, als hij die zonderlinge
saamgroeiingen beer en slang, vogel en kever, hond en schildpad bedenkt, of den
regenboog doet bevolken door zwevende juffers, of een wereld teekent met
kleinhoofdige reuzen en als door een pers in elkaar gedrukte dwergen, of een revue
van engelen en duivels, of een veldslag tusschen speelkaarten, of een bloemenfeest
organiseert, de hemellichamen overbrugt, wezens ontwerpt die enkel oog zijn, gansche
massa's van boven bekijkt en in perspectivische wanverhoudingen laat zien, dan is
in dit alles meer de vernuftige aan het woord dan de kunstenaar; de dingen staan er
te hard, te conventioneel. Hij is iemand met een romantische verbeelding, zonder
romantische naïveteit, zonder geloof in zijn eigen fantasie. Hoeveel meer sleept ons
de dartele verbeelding van zijn tijdgenoot Cruikshank mee, hoeveel guller, meer
intuïtief, ongedwongener is de verbeelding van Doré.
Hem ontbreekt die fijner, milder verbeelding, die van feeën werkelijk iets
bovennatuurlijks, van dwergen iets legendarisch, van het gedrochtelijke iets satanisch
en van het ongehoorde iets onaardsch maakt. Hij blijft zich bewegen in een rariteiten-

Cornelis Veth, Fransche caricaturisten

43
winkel; hij is een goochelaar, geen toovenaar; zijn schepping is bizar, niet mysterieus.
Met dat al is het werk van Grandville een hoogst

J.J. GRANDVILLE. - Vue d'une fenêtre du 2me étage.

merkwaardige episode in de geschiedenis der Fransche caricatuur.
Er is een teekenaar, wiens vernuft soms aan dat van Grandville herinnert, To n y
J o h a n n o t (1803-1852) de productieve, al te productieve illustrator.
Johannot's beste werk zijn en blijven de vignetten, meestal afgedrukt op de
omslagen van de romans uit de Jeune-France periode, prentjes van een eenigszins
sentimenteele romantiek, maar mooi van conceptie en vooral opmerkelijk door de
fijne karakteristiek der vrouwenfiguren. Zijn werk verliep later in het
zoetlijk-conventioneele. Voortreffe-
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lijke typen vindt men in zijn illustraties voor ‘Jérôme Paturot, à la recherche de la
meilleure des républiques’. Maar zijn illustraties voor ‘Voyage où il vous plaira’ van
Musset, en voor Le Sage's ‘Diable Boiteux’, laten ons griezelige, wanstaltige wezens
zien, knap genoeg bedacht, maar dan ook alleen bedacht, creaturen van het brein,
niet van de verbeelding, en daardoor onaangenaam en weinig boeiend. Daar is
bijvoorbeeld een man, van wiens schedel het bovenste deel, als een deksel, losgezaagd
is; wat hij van zulk een gegeven maakt wekt onzen weerzin op. Intusschen zijn deze
prenten fraaier van behandeling dan die van Grandville, men proeft iets meer den
artiest.
Maar een ander fantast uit dien tijd, die in vele opzichten een voorlooper van
Gustave Doré genoemd kan worden, is L o r e n t z . Het heeft mij bevreemd zijn naam
in geen der beschouwingen over Fransche caricatuur tegen te komen; toch was hij
een ijverig medewerker aan verschillende uitgaven, bijvoorbeeld het Musée Philipon.
Zijn talent schijnt mij in hooge mate parodistisch te zijn geweest, d.w.z. hij vervormt
eenigszins stelselmatig en zijn spot is indirect; men vindt in zijn teekeningen allerlei
conventioneele en traditioneele figuren op een treffende wijze gechargeerd, zijn
caricatuur berust minder op waarneming dan op eruditie, hij drijft door grafische
middelen den spot met een soort van chablones. Vooral de theaterchablone is het
voorwerp van zijn geestige persiflage.
Opera-zangers en balletfiguren, tragédiennes, koren, revue-personnages,
complotteerende tooneel-edellieden, travesti-pages, van al deze typische
voetlicht-verschijningen weet hij den indruk op een groteske wijze weer te geven,
en onderwijl chargeert hij de mise-en-scène, de regie-requisieten, de dansen, de
costuums met veel smaak en geest.

Cornelis Veth, Fransche caricaturisten

45
Hij illustreert ook het wonderlijke betoog ‘Comme quoi Napoléon n'a jamais existé’,
met prenten die een vermakelijke parodie zijn op den heroieken trant, en een
chineesche geschiedenis met heel groteske mandarijnen-poppen. Het behoort wel
bij zulk een gave, dat zijn trant niet zeer persoonlijk is, maar zich gemakkelijk aanpast
en dat hij zich vlot bekijken laat en nooit vermoeit. In denzelfden geest werkte
Eustache.
Een teekenaar van een geheel ander soort is T r i m o l e t (1812-1843), die jong
gestorven is. Hij maakte vooral kleine etsjes en Almanakken, waarbij hij den trant
van Cruikshank volgde, maar in zijn personnages en milieus toch wel oorspronkelijk
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wist te zijn. De felicitaties, om de fooien, op Nieuwjaar, of een buitenpartij waarbij
de brave burgers op paarden en ezels rijden, al zulke tafereelen uit het alledaagsche
leven worden geestig en minutieus
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door hem geteekend; hij is een realist van de gemoedelijke soort, en in zijn opgewekte
stemming een tegenhanger van Traviès.
Renteniertjes die visschen of in een prieeltje de krant lezen, gepensionneerde
militairen die gaan wandelen, danspartijen waar oudachtige coquettes met oudachtige
dandies dansen, domineerende, kaartende, schakende, biljartende, tric-trac spelende
families, dat zijn Trimolet's eenvoudige onderwerpen en hij maakt er altijd iets
genoeglijks van. Hij moet, dunkt me, hooger geschat worden dan de handige V i c t o r
A d a m , die zooveel albums naliet met goed geteekende, maar weinig persoonlijk
bekeken figuurtjes; ook schijnt hij mij een belangrijker kunstenaar dan B e r t a l l
(1820-1882), die evenwel een knap, nooit om een conceptie verlegen illustrator is
en die waarlijk somtijds uitmunt in het teekenen van levendige kleine figuurtjes in
arabesken en randen. Maar Bertall heeft de eigenaardigheid van den trant over te
nemen der meesters, in wier genre hij op een gegeven oogenblik werkt; hij doet soms
denken aan Gavarni, soms aan Grandville, soms aan Monnier.
H e n r i M o n n i e r (1805-1877), schrijver, teekenaar en acteur, had gedebuteerd
met kleine geestige teekeningen, waarin hij, als ambtenaar, de wereld der bureaucratie
bespotte. Hoewel hij den bedorven tijd van het burgerkoningschap meemaakte, was
hij nooit de door zijn felheid wreede satirieke teekenaar die Daumier zou zijn; hij
heeft zich ook nooit met de politiek afgegeven. Hij was een humorist van de goedige
soort, hij zag de menschen als komische figuren in nastukjes. Hij gelijkt in zijn
teekenwerk de schrijver van geestige novellen meer dan de groote romanschrijver,
meer een Halévy dan een Balzac. In zijn epigrammistische bijschriften is hij soms
kostelijk.
‘Mettez cent mille hommes à ma disposition et
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vous verrez’, zegt een bourgeois, zijn kennis bij een knoop nemend.
‘Je ne vous dis pas non,’ antwoordt de ander.
‘Otez l'homme de la société, vous l'isolez,’ verklaart een ander dik meneer, en van
een tweetal niet zeer snuggere lui, vader en zoon, spreekt de een op dezelfde
orakelachtige wijze:
‘Je n'aime pas les épinards et j'en suis bien aise; si je les aimais, j'en mangerais,
et je ne peux pas les sentir.’
Evenals Gavarni en later Forain is hij een meester in het korte, veelzeggende
onderschrift, maar ongelijk aan deze beide is hij te vaak meer litterator dan teekenaar,
vooral compositeur. Zijn lithografieën vertoonen echter een smakelijke, soms zelfs
vrij breede behandeling.
Zooals Traviès zijn Mayeux creëerde, Gavarni zijn Thomas Vireloque en Daumier
Robert Macaire, schiep hij het goed gevonden type van Monsieur Prudhomme, den
gezeten burger, die in zijn deftigheid en welstand maar ook in zijn eigengerechtigheid
vastgegroeid is, de bourgeois satisfait. Prudhomme - het moet gezegd worden - is
ook wel eenigszins een nastukjes-figuur, niet heel kras en niet heel compleet, en
Daumier moest komen om Monnier zelf in die rol te teekenen, voor hij tot een waarlijk
groteske creatie werd.
C h a m (1819-1884) is bovenal journalist, iemand die uit alles iets weet te slaan;
hij staat voor niets en is altijd genietbaar, zijn politieke prenten zijn zelfs niet zelden
heel goed. Fataal is voor hem de oppervlakkige gelijkenis met Daumier; dit komt
vooral in zijn lithografieën uit; het is een gelijkenis die spoedig als een soort van
bedrog wordt ontdekt en tegenstaat, omdat hij zooveel leeger en grover is. Hij heeft
een wat platte, zich gemakkelijk aanpassende vinding, maar bederft bijna zonder
man-
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keeren zijn goede vondsten door een ongevoelig soort van chargeeren. Als somtijds
fijne caricaturisten moeten nog genoemd worden J e a n G i g o u x , die in onhandige
illustraties voor Gil Blas hier en

DANTAN JNE.
Buste-caricatuur van Victor Hugo.

daar fijne karakteristiek gaf, R a y m o n d P e l l e z , van wien ik prachtige apenscènes
ken, waarin de apen als menschen fungeeren, en vervolgens de beeldhouwer D a n t a n
j e u n e , wiens groteske geboetseerde busten van Liszt, Berlioz, Victor Hugo,
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Alexandre Dumas, Balzac en anderen een zelden voorkomenden en uitermate
treffenden vorm van caricatuur vertegenwoordigen. Van welken kant men deze mooie
modellen ook bekijkt, ze zijn altijd zeer expressief en geestig: Hugo met zijn enorm
voorhoofd, Dumas met zijn negerachtige physionomie, de gedrongen zware kop van
Balzac.
G a v a r n i (1804-1866) wenschte geen caricaturist genoemd te worden. Behoudens
een enkele satire bij den val van Karel X, die hij later betreurde, heeft hij geen
politieke caricaturen gemaakt. ‘La caricature que je ne méprise pas du tout est, pour
moi, le dessin naïf approchant le dessin de l'enfant’ aldus liet hij zich eens uit. ‘Eh
bien, je suis arrivé, après de longues études, à faire un bonhomme comme en fait un
enfant de dix ans, mais je ne puis en faire qu'un comme cela.’ En toch behoort
misschien wel het beste deel van Gavarni's werk tot de caricatuur, in een zachten,
men zou kunnen zeggen, gematigden vorm. Zijn raar type van vagebond-wijsgeer,
Thomas Vireloque, is zeer stellig een caricatuur, zooals hij toch nauwelijks zelf had
kunnen ontkennen; zijn oudgeworden balletteuses, jockey's en lakeien zijn het
evenzeer volgens onzen reeds overeengekomen maatstaf. Het zijn komische - vaak
tragi-komische figuren waarin sommige kenmerken naar voren zijn gebracht. Tallooze
kleine illustraties, door hem op hout geteekend en door de knappe houtgraveurs van
dien tijd zoo mooi nagesneden, zijn zeer stellig caricaturaal. Zijn carnavalfiguren
zijn het in hooge mate. Hij heeft ook zeer frappante straatjongens geteekend met
groote brutale monden, en zijn niet de ‘Enfants Terribles’ zoowel als hun papa's de mama's er nu maar buiten gelaten - soms alleraardigste caricaturen? Tot de mooiste
dingen die ik van hem ken, behooren zijn ‘Gens de Paris,’ dat ‘mauvais sujet, qui
pourrait être
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son propre grand-père’ - die ‘électeur éligible’, - die Mme Eloa Castebian, ‘tient pâte
épilatoire, mariages de raison, leçons de guitare et taffetas pour les cors’ - die ‘page
de la reine Hortense’ - kom, zulke fijn-humoristische figuren willen wij voor de
caricatuur opeischen; ze zou tekort komen als wij het niet mochten doen. Ook ettelijke
van zijn prachtige illustraties voor de ‘Contes de Hoffmann’, die griezelige oude
knechts en stoffige markiezen en fantastische dwergen zijn mooi en caricaturaal.
Hoewel nu zijn meest beroemde werk bestaat uit de serieën lithografieën die bijna
alle luchtig sentimenteele of even luchtig-sceptische liefdesepisodes tot onderwerp
hebben en bijna even zeker aardige vrouwtjes vertoonen waarin hij al zijn zin voor
gratie en al zijn teederheid legde, vindt men ook onder die steenteekeningen veel
wat voor de caricatuur van belang is.
Maar over het algemeen chargeert hij niet, en zeker dikt hij het leelijke niet vaak
aan. Hij dwaalt eigenlijk maar wat om het onderwerp heen; het angstwekkende,
aangrijpende, dieper ontroerende wordt voorbijgegaan. Zijn terughouding is intusschen
van den besten smaak. Hij is amuseur, maar een amuseur met wijsgeerige
bevliegingen. Hij is bovendien een schitterend lithograaf.
De finesses van tint, van lijn, van kleur, van expressie die hij uit den steen haalt,
zijn verwonderlijk. Die fluweelen donkere en zijden halftonen, die teere contours,
die delicate trekjes, welke zijn speelsche en vaste trant oproept, maken deze altijd
behagende prenten tot meesterstukjes. Het best zijn voorzeker die, waarin hij niet
tracht te imponeeren door groote figuren in groote trekken neer te zetten, doch zich
den petit-maître toont die hij is, al de schilderachtigheid aanbrengt, die de charme
en tegelijkertijd de zwakheid uitmaakt van
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zijn geraffineerde techniek, en de dingen teekent die hij zoo voortreffelijk teekenen
kan: een lief bekje, een aardig handje en vlug voetje in sierlijk schoeisel, coquette
prullen, aardige kleeren, een kunstig aangelegd park, een curieus oud ventje of
vrouwtje, een jong artiest met baard à la Gautier, een guitige kwajongen, een neuswijs
kind - aardige, bekoorlijke, soms wat grillige zaken en menschen. Hij is de
voorbeeldige teekenaar van alles, wat men onder een glazen stolp zou willen zetten.
Men beweert dat hij zijn prenten eerst teekende en dan opzij legde, om er later,
als die hem te binnen schoten, er de onderschriften bij aan te geven.
Ze zijn soms verrukkelijk, die onderschriften.
Een oud heertje, met waterige oogen en een rood topje aan den neus, peinst bij
zijn glas: ‘Ce que je trouve le plus changé à Paris depuis vingt-cinq ans? Les
Parisiennes’. Een oude havelooze kerel is zoo even een keurig net burgervrouwtje
gepasseerd. ‘Ce qui me manque à moi? Une petite mère comme ça, qu'aurait soin de
mon linge’.
Dat zijn trekjes van een fijn melancholieken humor; er zijn er ook wrangere.
Een magere, rimpelige bedelares spreekt een lorette aan:
‘Paméla, ta mère a été ma femme de chambre’.
Gavarni is nauwelijks een compositeur. Een of twee figuren tegen een soberen
achtergrond, ziedaar meestal zijn prent. Als hij heel uitvoerig wordt, vervalt hij wel
eens in het zoetelijke, maakt een soort schilderijtjes, bijna iets als boudoirkunst. Hij
is na een korte pauze, de opvolger van Debucourt als schilder van het wereldsche
gedoe, de teekenaar van het vluchtige, uiterlijke leven der hoofdstad, maar door zijn
geest, door zijn wijsgeerigheid en zijn gevoeligheid is hij toch heel wat meer dan
deze. Somtijds zijn de kleine illustraties in
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de talrijke albums waarvoor hij teekende verrassend, grooter in lijn en scherper van
kijk dan men van hem gewoon is. Men gevoelt dat er eigenlijk toch wel veel meer
in hem stak dan de teekenaar van

GAVARNI. - Les ressources de l'art.

mode-ontwerpen en platen die hij in den beginne - en met geestdrift - geweest is, dat
hij een fijn mensch moet geweest zijn, met een zacht-ironischen geest. Dit komt ook
uit als men naast hem zijn navolgers in hetzelfde genre bezig ziet, een Edouard
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de Beaumont, een Vernier, die een dergelijke suave manier en een verwante elegance
hebben, maar niets van zijn ietwat weemoedigen humor.
Het komt me voor dat men zelfs bij het geven van een beknopt overzicht als dit,
niet mag vervallen in de gewone fout van de schrijvers eener geschiedenis der
caricatuur, die vooral de groote prenten der belangrijkste spotbladen raadplegen en
het ‘kleingoed’, de vele houtgravures, verspreid in albums en andere geïllustreerde
boeken, voorbij zien. Niet zelden geven deze kleine prenten een verrassenden kijk
op den staat der teekenkunst, dien men uit de meer bekende en meer gereproduceerde
groote caricatuur niet krijgt. Hoezeer bijvoorbeeld in Frankrijk in het midden der
19e eeuw de lithografie door de besten werd beoefend, en tegelijk met de caricatuur
een waar bloeitijdperk beleefde, in dat kleinere werk valt nog heel veel geestigs en
raaks te genieten. De houtgraveurs in dien tijd, leerlingen van leerlingen van den
Engelschman Bewick, waren zeer vergevorderd in de techniek en konden den trant
van een kunstenaar, zooals hij op het hout teekende, door het uitsnijden der lijnen
meesterlijk weergeven. Men vindt dan ook in die kleine en groote albums, vooral
door Aubert uitgegeven, talrijke zeer karakteristieke prentjes, en onder de teekenaars
die ze leverden, zouden behalve Daumier, Gavarni, Traviès, Trimolet, Grandville,
Bertall nog andere genoemd kunnen worden.
Maar bij het bezien van die curieuze ‘Musées’, en ‘Physiologies’, en ‘Miroirs’ is
het toch altijd een bijzonder genot, als men een van Daumier's teekeningen tegenkomt;
zij slaan er uit als iets meer dan gewoon kernachtigs en sterks.
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VI.
Honoré Daumier. (1808-1879)
Daumier is de grootste van de Fransche teekenaars van spot- en strijdprent niet alleen,
hij is ook de grootste der Fransche zedenschilders. Zijn karakteristiek is er een à
outrance, maar niemand heeft meer waarheid in zijn overdrijving gegeven en in
heftigheid van gebaar en houding het organisme der dingen zuiverder en sterker doen
uitkomen. Met zijn impressionistischen teekentrant blijft hij altijd op het karakter
uit; wat hem zijn impressies geeft is de manifestatie van het karakter, de beweging,
het drama; hij is nooit schilderachtig ten koste van de uitdrukking, en toch teekent
hij in hooge mate als iemand die het licht en de kleur ziet.
Wat een groot kunstenaar onder zijn tijdgenooten groot maakt, is echter nooit
alleen de omvang van zijn kunnen, noch zelfs de schoonheid van den trant, het is de
volstrekte oorspronkelijkheid, de onbevangenheid. Hij doet eenvoudig wat hij niet
laten kan, is hevig door zijn temperament en geestig door zijn aangeboren humor,
tracht nooit diepzinnig of ongemeen te zijn. Hij maakt zijn eigen ‘légendes’ of
onderschriften niet, ze kunnen hem nauwelijks schelen, hij heeft ze niet noodig.
Charge-portretten van staatslieden, zonder meer, zonder handeling en zonder bijschrift
zijn niet zelden tot de allermooiste van zijn prenten te rekenen. Een dergelijk portret
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door hem van een der ministers van Louis Philippe of van een der April-rechters
gemaakt is zoo goed als een gansch pamflet tegen zoo iemand geschreven; in den
vorm van een oor of een voorhoofd weet hij zijn geheelen toorn en al zijn afkeer
tegen een mensch te leggen. Het is noodzakelijk, bij de beschouwing van Daumier's
werk, zijn politieke en zijn niet politieke satire wel van elkander te onderscheiden.
Als politicus is hij altijd propagandist, partijganger, als teekenaar van sociale
onderwerpen eigenlijk nooit. Dramaturg is hij altijd; kras is overal de mimiek der
personnages; hij is een man voor wien geen kleine aandoeningen, zulke als zich in
nauw merkbare expressie-veranderingen en kalme gebaren kenbaar maken, bestaan.
Hij is, letwel, Zuid-Franschman, Marseillaan, een kind van het hartstochtelijke Midi.
Maar tevens is hij altijd humorist in den hoogeren zin, een zekere fijne ironie ontbreekt
nooit aan zijn stoute voordracht. Die humor is er echter een, die bij groote
aandoeningen past. Het woord komisch geeft nooit den indruk weer, dien hij wekt;
hij ziet de verhoudingen der dingen, zoowel de materieele als de geestelijke, groot
en de contrasten grotesk.
Het politieke werk is van een meeslependen pathos, die slechts door de indirecte
tijdbeelden van Goya wordt geëvenaard. Het geheel aparte van zijn politieke
caricaturen is het imposante van de uitdrukking. Anderen teekenen geestig, bedenken
met vernuft, dragen helder en boeiend voor. Daumier heeft al die verdiensten, maar
ze worden overheerscht door die machtigste van alle kwaliteiten: het vermogen om
alles groot, sterk en kras te zien. Hij ziet de deugden en gebreken der menschen zoo,
als of het eigenschappen van halfgoden waren. Voor hem waren die armzalige
sjacherende en benepen Louis Philippe, voor hem waren diens meer of
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minder bekwame of welmeenende ministers, ware demonen, gruwelijke en
hemeltergende monsters, die het volk onderdrukten en bedrogen.
Hij geeft in zijn lithografieën met groote, sterk gescheiden vlakken de lichten en
schaduwen weer; zijn lijnen zijn met het breede krijt spontaan en forsch erin gezet,
en er zijn er niet veel: hij is spaarzaam met zijn lijnen. Hij kan elke expressie met
enkele zware lijnen in het sober geheel van zijn prent doen spreken, en elke actie op
een frappante wijze doen uitkomen, maar het moet wel worden in het oog gehouden
dat hij geen teekenaar van het bekoorlijke en van de gratie is. Hij is de
scherpwaarnemende en onmeedoogende teekenaar van de burgerlijke maatschappij,
welker ‘faits et gestes’ indrukwekkend, fataal, grootsch of belachelijk kunnen zijn,
doch nooit schoon. Zie zijn zakkerige of stakerige, kromruggige en kromgekniede
baders en baadsters, en die verburgerlijkte goden en godinnen, helden en wijzen in
zijn Histoire Ancienne, waarmee hij de klassieke richting zulk een welgemeenden
duw gaf. Wat klassiek, schijnt de realist die Daumier in alles is, te zeggen, zie eens
hoe de wereld er uit ziet, is ze niet teekenachtig genoeg? Deze idealist in de politiek
voor wien de strijd tusschen haute banque en épicier, in zijn tijd gevoerd, een
heldenstrijd om de vrijheid was, tot de brutale gestalte van den oomzegger des Caesars
hem uit den droom hielp, deze idealist deelde geen aesthetisch idealisme, loochende
het; hij zag slechts het groote menschelijke drama, afgespeeld onder menschen van
een verbasterde physiek.
Men herinnere zich die grandiose prent bij de begrafenis van Lafayette.
Die gematigde democraat had de revolutie helpen inleiden, had haar consequenties
niet aangedurfd en was van haar verloop ontsteld geweest, had zich
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op den achtergrond gehouden, om zich als oud man weer te vertoonen. Hij was een
van hen, die na den val van de Bourbons, den zoon van Philippe Egalité hadden
binnengehaald. Bij zijn dood eerde men in hem den standvastigen democraat, die
ook thans weer voor de vrijheid was opgekomen. Maar de koning, zoo zegt het althans
Daumier's prent, begroef hem gaarne, als een herinnering aan zijn verloochend
verleden.
Men ziet een prachtigen lijkstoet om een grafheuvel trekken. Een garde van
stemmige, ernstige lieden uit het volk omringt den macaberen praalwagen. De geheele
groep van huldigende scharen is op een kleinen hoek van het papier weergegeven,
de figuren zijn klein, doch wondermooi, en wondereenvoudig is de handeling
uitgedrukt. Op den grafheuvel, naast een kruis, tusschen den stoet en de stad in verte,
staat de monsterachtige zwarte figuur van een bidder. Om zijn plompe, zware gestalte
hangt een zakkig wijd pak rouwkleeren, dat hem nog sinisterder maakt. Hij houdt
de handen samen, zoodat het op een afstand lijkt, als of hij ze vromelijk vouwt om
te bidden, maar inderdaad wrijft hij ze genoeglijk tegen elkander, en drukt er zijn
grijnzend huichelachtig hoofd tegenaan: ‘Enfoncé Lafayette... attrape mon vieux.’
Men denke ook aan die scène in den kerker, met den stervende dien men naar des
konings meening in vrijheid kan stellen, daar hij niet meer gevaarlijk is; aan die
geestige prent met den burger die adergelaten en met een lavement behandeld wordt
door de geneesheeren-staatslieden, waaronder alweer de monstergestalte van den
koning, en aan al die zeer groteske caricaturen van de peer.
Maar Louis Philippe was de eenige niet, in wiens persoon het gehate régime werd
gehoond. Men zie die grimmige, die verschrikkelijke charge van den
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vroegeren Bonapartistischen maarschalk Soult, premier onder het burgerkoningschap,
in koorgewaad, met een groote kaars in de hand. Dat verschrompeld, vertrokken,
gemeene oude-mannengezicht, waarvan de spitse neus bijna verdwijnt in de
vooruitstekende, geweldige kin, is een ware nachtmerrieverschijning. En op hoevele
wijzen is Thiers met zijn glunder en sluw spits gezicht met het zoetsappig lachje en
de naar zelfgenoegzame wangen geportretteerd. Dan is daar de censor Graaf D'Argout
met zijn haviksneus, Monsieur Arlépaire, die niest en een grooten zakdoek ontvouwt,
de houten kop van Père Scie (Persil), nog een Soult, een doodshoofd, neen een oude
foetus, en Dupin, een gebrilde aap....
Het komt niet in ons op, allereerst de trouvaille, die zulk een prent is, te
bewonderen. Zijn teekening is nooit de illustratie van een denkbeeld, ze is dat
denkbeeld zelf. Hier is geen fantasie, hier is leven geworden verbeelding; het is een
visionnaire caricatuur. Van visioenen gesproken:
Een van de schoonste en indrukwekkendste prenten, die Daumier ooit maakte, is
‘le Fantôme’, waar de geest van den gedurende de Restauratie door de Pairs
veroordeelden maarschalk Ney, ‘le brave des braves’, op het Paleis, waar deze
opnieuw beraadslagen om oordeel te vellen nu over de opstandelingen van April, de
sombere woorden Palais des Assassins gaat schrijven.
Deze sobere, grootsche prent is uniek in de geschiedenis der politieke satire; mij
althans is er geen bekend, die met zulk een verbijsterenden eenvoud van voordracht
zoo iets vreeselijk, plechtig toornigs zegt. De tragische tijd van 1870/71 moest komen
om Daumier, die zich tusschen door met altijd mooi, maar toch zijner niet steeds
waardig amusementswerk had moeten afgeven, nog eenige
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geweldige doch meer wild-pathetische dingen te doen zeggen: in dien boomtronk
met den enkelen triesten tak: ‘Pauvre France! Le tronc est foudroyé mais les racines
tiennent bon!’ en in die dieptragische toornige vrouwe republiek bij de stembus, die
de voorstemmers van vroeger schuldig noemt aan den dood der gevallenen, of de
geraamten die komen getuigen bij het proces van Bazaine, en eindelijk in die
Prometheus-republiek, tegen de rots gebouwd, en door den oorlogsgier gepikt.
Maar bij al dat fel-dramatische en straf-imposante, hoeveel geestigs en verrukkends.
Naar aanleiding van Traviès' populariteit door zijn Mayeux-creatie heb ik reeds
beweerd, dat een kunstenaar als hij zulk een uitvinding, en vooral het exploiteeren
van zulk een uitvinding, eigenlijk niet noodig had. Met Daumier is dat in nog minder
mate het geval. De echte waarnemer vindt dagelijks een type, de echte kunstenaar
creëert er telkens een, en het voortdurend doorgaan met één bepaalde figuur tot een
soort van middelpunt van zijn tafereelen te maken is hem eigenlijk niet geheel
waardig. De vaststaande eenigszins chablone-achtige typen, door Daumier gebruikt,
komen dan ook over het algemeen in zijn iets minder belangrijk werk voor, in zijn
journalistiek, die nog altijd groote en mooie journalistiek is, maar toch niet de
blijvende waarde heeft van zijn andere scheppingen. En het is opmerkelijk, dat de
drie figuren van dien aard, door hem in serieën te pas gebracht, eigenlijk bedenksels
van anderen zijn. Joseph Prudhomme, die nog al eens voorkomt als vertegenwoordiger
van de groote bourgeoisie, is, naar reeds vermeld werd, een creatie van Monnier;
terwijl Robert Macaire en zijn helper Bertrand door Philipon werden bedacht.
Robert Macaire is eigenlijk de niet-officieele burgerkoning, de
incognito-verschijning van het

Cornelis Veth, Fransche caricaturisten

60
régime, sjacheraar, speculant en kwakzalver in het gewone leven, en de series, die
zijn avonturen en daden verhalen, kunnen ten deele wel worden verklaard als een
voortzetting van de thans verboden politieke campagne van den kunstenaar tegen
den geest der heerschende machten. Maar de wel wat lange voortzetting daarna, het
uitbuiten van die vondst, moet toch wel worden geweten aan den handelsgeest van
Philipon.
Robert Macaire is de oplichter in alle beroepen, in alle standen. Hij is nu eens een
schooier, dan een grand seigneur, hij is beurtelings marktventer, arts, advocaat,
bankier, apotheker, restaurateur, lijkbidder, journalist. Bijna steeds is hij vergezeld
van Bertrand, een hongerig schoelje, zijn knecht, helper, compagnon, uitsmijter,
klerk, secretaris, portier, souffre-douleur, naar het te pas komt, maar altijd zijn
vertrouweling. Hem deelt de groote Macaire al zijn plannen mee. Journalistiek
gesproken, als werk van onuitputtelijke vindingrijkheid, van veerkrachtigen esprit,
en slagvaardige critiek, zijn deze Robert Macaire-anecdoten schitterend; de teekenaar
die ze illustreert, is bovendien dan toch altijd Daumier, en al moet men deze prenten
over het geheel niet nemen als vertegenwoordiging van zijn werk, ze staan er toch
ook weer niet tusschen als iets volstrekt minders. Er is in zijn later illustreerwerk
wel eens meer een periode van eenigen teruggang op te merken, hij herstelt zich dan
door een groote geste, geïnspireerd door een groote emotie. Daumier heeft
ongetwijfeld nu en dan te veel moeten maken, vooral in den tijd toen le Charivari
dagelijks uitkwam, en hoewel dan de teekenaar altijd zijn groot vermogen ten toon
spreidt, niet altijd wordt dat vermogen gedragen door inhoud.
Maar was Philipon dan een wat al te productief
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bedenker van te illustreeren bonmots, men kan toegeven dat hij geniaal was in het
vinden van werkzaamheid voor den speculatiegeest van Robert Macaire.
Men heeft aandeelen van een goudmijn op de markt gebracht. Bertrand komt
ontsteld zijn patroon vertellen dat men slechts zand heeft gevonden. ‘Prachtig,’ zegt
zijn nooit verslagen meester. ‘Wij zullen een maatschappij oprichten voor de
exploitatie van het zand.’ - ‘Er zijn gendarmen in het land’ - ‘Des te beter, die zullen
aandeelen nemen.’
Macaire heeft een verzekering tegen diefstal opgericht. Een dame meldt zich aan:
‘Mijnheer, men heeft mij een biljet van duizend francs ontstolen.’
‘Zeer goed, mevrouw. De dief is een vriend van mij. Geef mij vijftienhonderd
francs voor mijn moeite, en morgen zal de dief u het biljet terug brengen met zijn
kaartje.’
Daumier heeft prachtige typen van al die verschillende Robert Macaires en zijn
slachtoffers gemaakt, en niemand zou de grappen beter hebben geïllustreerd, maar
dat is het juist, dit is het eenige werk van hem dat ten slotte illustratie is, en niets
meer.
De ‘histoire ancienne’, waarop ik reeds zinspeelde, is veel meer Daumier's eigen
denkbeeld. Ze is, zegt Baudelaire, de beste parafraze van het: ‘Qui nous délivrera
des Grecs et des Romains?’
De manier, waarop Daumier deze vraag beantwoordde was voor den aard van zijn
genie karakteristiek. Hij verving de levenlooze plechtstatige ideaalmenschen van
David's navolgers door de kleine burgers uit zijn eigen omgeving. Hij gaf aan die
helden en heldinnen in de klassieke gewaden die slechts welgeschapen en stijlvol
bewegende menschen passen, de vergroeide, de houterige, de
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verweekelijkte lichamen van de winkeliers, kantoormannen, en burgerjuffrouwen
uit zijn tijd. Aeneas, Agamemnon, Apelles, Alexander, Helena, Minerva en Apollo,
zijn verkleede en met draperieën zeer toegetakelde drogisten en kruiers, ambtenaartjes,
groenvrouwen en oude tantetjes. Zij hebben de vulgaire leelijkheid, die het meest
vloekt met edele phrasen en heldhaftige daden.
Maar die ‘bons bourgeois’, die kleine luyden, zouden, als hij ze teekende, niet
louter leelijk en belachelijk zijn. Het ‘bons’ is niet ironisch, of slechts lichtelijk,
gemoedelijk ironisch bedoeld. Zijn spot is hier vroolijk, niet scherp, vol toegeeflijkheid
en begrijpen. Het is om deze prenten dat wij als bij geen ander teekenaar uit zijn tijd,
lachen zonder reserve, gul en luid.
Als ik aan die ‘bons bourgeois’ denk, heb ik niet slechts het oog op de serie, die
dezen titel draagt. Ik neem in mijn beschouwing op vele andere serieën die ermee
samen zijn natuurlijke histoire van den kleinen burger zijner dagen geven, of naar
een geliefde uitdrukking van die dagen de ‘Physiologie.’
Dan behooren tot dit deel van zijn werk de ‘Moeurs conjugales’, de ‘Types
parisiens’, de ‘Baigneurs et Baigneuses’ (proeven van naturalistische anatomie,
bestudeerd in de badinrichtingen) de ‘Croquis d'Expression’ en nog andere reeksen.
Daar zijn die brave burgerparen die in de sneeuw met hun kind kleumend maar
waardig huiswaarts keeren, die de maan in een doodsche voorstadstraat loopen te
bewonderen, die het drama in den schouwburg gespannen volgen, die voorbij hun
oude huis komen en zich ergeren aan het cynisme der sloopers dat geen enkele
schoone herinnering spaart en hun slaapkamer doet vallen onder de slagen van de
bijl. Daar zijn de ‘bons bourgeois’ met hun stereotiepe gewoontetjes en even vaste
pretjes, met
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hun engen gezichtskring en hun ingeroeste begrippen. Een winkeliertje en zijn vrouw
zitten in de achterkamer, bij het knusse licht van de lamp, fijn te griezelen om het
‘fait divers’. Een gezin brengt het onvermijdelijk nieuwjaarsbezoek aan een oude
tante, kust bedeesd de genadiglijk toegestoken wang van het zure oudje. Een echtpaar
bewondert den knappen zoon, die pas advocaat is geworden en zich voor hen met
toga en baret heeft getooid, en geeft den uitdrukkelijken wensch te kennen, dat hij
den geheelen dag in dit gewaad gestoken zal blijven. Te bed worden andere ouders
verrast door het zoontje in zijn hempje, dat een versje opzegt. De slaapmuts van pa,
den jubilaris, is getooid. Of een hengelaar staat kalm te visschen in den regen, of
blijft verrukt naar zijn vangst staren terwijl naast hem een drenkeling spartelt en de
menschen op de brug noodkreten slaken. En dat alles in prachtige stukjes stadsgezicht,
of landschap, in interieurs vol karakter en stemming, altijd breed en groot aangeduid.
Het spreekt van zelf dat een kunstenaar, wiens devies (op de marge van een
exemplaar van Champfleury's Caricature door hem neergeschreven) was: ‘il faut être
de son temps’, ook de bastaardkinderen en stiefkinderen der maatschappij opmerkte,
bestudeerde, en zooals Baudelaire het uitdrukt, liefhad op de wijze, waarop
kunstenaars liefhebben. Dat toont hij het mooist in dien prachtigen bundel ‘Les
Bohémiens de Paris’, waarin van zulke buitenbeentjes der samenleving allerlei typen
zijn bijeen gebracht. Men vindt er den ‘groom public’, den sjofelen kerel die wacht
op de rijtuigen die stilhouden, om zijn diensten aan te bieden, den kattenvanger, die
grijnzend een wantrouwende kat lokt, terwijl hij den strik stiekum achter zich houdt,
men treft er sluipende nachtgestalten, parasieten als de tafelschuimer van professie
en paria's als de sof-acteur.
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Hij heeft het bizar-sombere van de stille hoeken in de groote stad indrukwekkender
en meer vrij van sentimentaliteit weergegeven dan een ander, de landschappen met
minder middelen getypeerd, de milieu's soberder gekarakteriseerd dan iemand. De
soberheid in het rijke procédé van de steenteekening bewaard en heel zijn vermogen
over de techniek beheerschend, kenschetst hem als lithograaf; ze kenschetst den
teekenaar bij het geven van komische situaties als een orkest van dilettanten, of
pathetische als de zelfmoord van een eenzaam mensch, ze kenmerkt hem in het
clowneske en in het romantische. De expressie, de handeling, het modelé, alles is
teruggebracht tot het essentieele, en dat essentieele is dan enorm sterk uitgedrukt:
tot de hoogste spanning opgevoerd.
De schilderijen en aquarellen van Daumier behooren over het algemeen niet tot
dit onderwerp, maar ik moet nog gewagen van een onderdeel van zijn werk, dat door
zijn biograaf Arsène Alexandre en ook door anderen volkomen is voorbijgezien. Ik
bedoel de zeer talrijke houtgravures, waarvoor de teekeningen door hem op het blok
gemaakt werden, zooals dat destijds algemeen gedaan werd, en door de graveurs
nagesneden. Over het algemeen - mits de graveur zijn vak verstond, en dat is iets
wat men dadelijk kan nagaan - kan men uit zulke prenten zeer wel den trant van den
teekenaar kennen.
Voor een zeer groot deel kwamen deze houtsneedjes het eerst voor in de Charivari
zelf; de handige zakenman Philipon wist dan echter die blokjes, eenmaal gesneden,
nog wel meer te gebruiken, soms tot drie-, viermaal toe als illustraties voor de vele
albums en bloemlezingen die hij als ‘Aubert’ uitgaf. Ze kwamen dan wel eens niet
precies bij den tekst, maar daar zag men in dien tijd zoo nauw niet
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op. Of wel de tekst werd, min of meer handig, op de illustraties geschreven en reeg
ze aan elkaar.... Maar boeken, die Daumier werkelijk illustreerde zijn: ‘Les Mystères
de Paris’ van Eugène Sue

H. DAUMIER. - Choléra morbus.

(vier prenten met misdadigerstypen), ‘Némésis Médicale’ (een satire op de
geneesheeren) waaraan hij eenige grootsche en tevens bittere prenten gaf, het ‘Journal
des Enfants’, vele ‘physiologies’, ‘Ulysse ou les porcs vengés.’ Verder teekende hij
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in later tijd groote composities voor le Monde illustré eveneens op hout.
Wat het boek van Eugène Sue betreft, is het hoogst belangwekkend, Daumier hier
te ontmoeten als illustrator van sensationeele literatuur; hij leeft er weer geheel in
mee, en laat ons in prachtig geteekende figuren een woesten Italiaanschen giftmenger,
den waard van een boevenkroeg, een jeugdig boefje en een paar lugubere
inbrekerstypen, man en vrouw, bij het handwerk zien. In de Némésis Médicale viert
zich zijn zin voor het macabere uit, Ulysse is een soort van herhaling van de Histoire
Ancienne, en in die kinderverhalen (van vroeger datum) zien wij hem als fantast,
vliegende menschen en andere sprookjesachtige wezens teekenen, fraai, doch niet
ongemeen. De groote prenten in de ‘Monde illustré’ onderscheiden zich in weinig
van zijn lithografieën.
Maar die talrijke kleine houtsneeprentjes, in vele bundels schetsen van het Parijsche
leven verspreid, waar men ze naast het werk van Gavarni en Traviès aantreft, laten
juist door de kleine schaal het groote van zijn trant zoo goed bewonderen. Met grillig
schijnende krassen zet hij zijn figuren in elkaar, een paar lijnen geven den achtergrond
aan: een hoek van de straat, een tafel of schoorsteen in de kamer, een boom, een
lucht. Daar zijn onderwerpen, die wij ook in zijn litho's vinden, zooals dat van een
heertje, dat naar de maan staat te kijken, maar hoe anders weer behandeld, hoe
fantastisch in de werking van de enkele zwarte en spitse lijn. Daar is een door regen
verstoorde pic-nic; hoe komisch triest en hoe vol actie zijn die alles schielijk
samenrapende en wegvluchtende luidjes, en hoe treffend is die regenbui uitgedrukt
door het neersauzend water, een enkele wolk die zich ontlaadt en een klein boompje
dat meezwiept. Die kleine
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prentjes, schijnbaar vluchtig als penkrabbels, geven geestig en gevoelig allerhande
typen van burgerij en volk: het krantenvrouwtje, met wijd open mond ventende, een
dikke kerel op een hondekar,

H. DAUMIER. - Bourgeois dans la lune.

de hond met gestrekte pooten, de tong uit den bek, zwoegend, een arme duivel van
een verloopen heertje een menu van een goedkoop eethuis besnuffelend, advocaten,
zooals hij ze graag teekende, de verpersoonlijkte chicane, in gesprek, oude heertjes
prenten beneuzend, een mager joggie sjouwend met
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een groot brood, burgerfamilies uit rijden, barbiersklanten onder het mes, een
waschvrouw met manden

H. DAUMIER.
Vendeuse de journaux.

op den rug, een brievenbesteller met den tasch op den buik, ouders zeulend met
kroost....
Daumier's werkzaam leven eindigde treurig. Zijn oogen begonnen te verzwakken,
en met zijn gezicht verdween zijn levenslust, zijn levensmoed. De doktoren schreven
hem zes maanden rust voor, waarin hij niet teekenen mocht; maar deze rust was het
begin van het einde. Hij stierf in 1879. Zijn laatste jaren werden verzacht door de
hulp van bewonderaars en vrienden als Corot en Daubigny. De kunstenaars hebben
zijn grootheid wel erkend en het mooiste getuigenis van hun waardeering is zeker
gelegen in het feit, dat Delacroix zijn baders copieerde.
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VII.
Van Daumier tot de modernen.
De portretcharge was een van de vormen vna caricatuur, waarin de teekenaar
polemisch werkzaam kan zijn, zooals Daumier op zoo schitterende wijze bewezen
had, maar ze kan ook louter als karakteristiek dienst doen. Zoo kon A n d r é G i l l
(1840-1885), een teekenaar die in de laatste jaren van het tweede keizerrijk opkwam,
bij afwezigheid van elke mogelijkheid om politieke caricaturen te maken, met charges
van allerlei bekende personen de eerste bladzij van zijn blad ‘la Lune’ versieren. Van
zijn hand is bijvoorbeeld die aardig gevonden Wagner-figuur die een menschelijk
oor met een hamer en spijker forceert, een van Gustave Doré, die met vleugels aan
en op wielen, over rails voortijlt: de geëxalteerde snelteekenaar. Dat werd in dien
tijd tijd een gansche galerij, want P. C a t t e l a i n en E d . A n c o u r t teekenden in
bladen als ‘le Bouffon’ en ‘le Hanneton’, portretten van Offenbach en Renan.
Tot de voorschriften van de toenmalige censuur behoorde dat men, als men een
caricatuur van een persoon wilde publiceeren, dezen eerst verlof moest vragen. ‘La
Lune’ deed dit getrouw en publiceerde dan tevens de soms zeer geestige en niet
zelden
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direct tegen de onderdrukking der pers gerichte antwoorden der betrokkenen. Gill,
de eigenlijke

A. GILL. - Richard Wagner.

leider van het blad, werd allengs stoutmoediger, en waagde weldra bedekte aanvallen
op de regeering
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zelf, die door het publiek gretig werden gevolgd tot eindelijk ‘La Lune’ moest
verdwijnen, vervangen door ‘l'Eclipse’, een maansverduistering voor de leus, want
de nieuwe uitgaaf was vrijwel gelijk aan de vorige. Na den oorlog van 1870/71,
komen behalve eenige revanche-prenten en schimpscheuten op den gevallen Napoleon
III, de spotprenten op de derde republiek en haar leiders: ‘l'Oiseau sur la Branche’,
Thiers op een armtak van den boom, Gambetta, e.a. Gill liet ook een reeks
geschilderde caricatuurportretten na van Grévy, Littré, Thiers, Gambetta, Garibaldi,
Mac-Mahon, Bismarck, Coquelin aîné, Sarah Bernhardt en andere beroemde
persoonlijkheden. Zijn trant, die talentvol en deugdelijk is, heeft niet het verrassende,
geniale van dien van Daumier; zijn manier van chargeeren is eenigszins methodisch.
Hij is een knap teekenaar, bij wiens manier men altijd blijft denken aan de pen en
den inkt, waarmee ze gemaakt zijn, de lijn is scherp en droog. Vele politieke prenten
toonen zijn scherp vernuft en daarbij die voor den grafischen journalist zoo onmisbare
eigenschappen, raakheid en duidelijkheid.
A l f r e d l e P e t i t , een caricaturist wiens trant zeer veel gelijkt op dien van Gill,
maakt reeds in den ‘Eclipse’ van 1871, de vergadering van volksvertegenwoordigers
belachelijk, door hen ten deele dwepend, ten deele vol onreine pret te laten kijken
naar de beschaamde, naakte gestalte der derde Republiek, als ze voor hun oogen
wordt onthuld.
De volksvertegenwoordigers in 1871, die te Versailles vergaderden, hadden echter
het ongeluk onder handen genomen te worden door nog een ander caricaturist, een
die zich nooit op politiek terrein begeven had: G u s t a v e D o r é (1832-1883).
Weliswaar zijn de geestige charges, die Doré
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van die afgevaardigden gemaakt heeft, niet bepaaldelijk als portretten bedoeld, maar
de verschillende soorten individuën, hun optreden en spreekwijzen worden er op de
kostelijkste manier in gehoond.
Het was een werk, dat voor den meester - zijn schitterende en ongehoord werkzame
loopbaan naderde reeds het einde - vrijwel nieuw was. De losstaande gechargeerde
menschentypen, zooals zij in zijn illustraties bij massa's voorkomen: de rechters en
priesters in de Contes Drolatiques, de ridders en monsters in de Rabelais-prenten, of
in de Légende de Crocquemitaine, zijn uiterst fantastisch, enorm grotesk; deze député's
in 1871 zijn slechts weinig overdreven, zijn realistisch.
Deze teekeningen, later in een album ‘Versailles et Paris en 1871’ uitgegeven,
bieden een lange rij van sprekers zooals ze op de tribune staan, en bij elk is een
kenschetsend stukje van hun rede neergeschreven. Het zijn eeuwig terugkomende,
veralgemeende en toch krasse typen van parlementsleden met al hun eigenaardigheden
en dwaasheden, hun stereotype gezegden, hun stokpaardjes, hun pose en gebaren en
gelaatsuitdrukking. Het boek besluit met eenige ruige, felle volksfiguren uit de
commune.
De onderschriften bij deze, prachtig schetsmatig, met luchtige, speelsche en toch
steeds verantwoorde krassen geteekende typen zijn even goed als zijzelf.
Daar is de tot pompositeit toe zelfbewuste minister, met wuivend dik haar en
coteletten, die laatdunkend vraagt: ‘En vérité, messieurs, le gouvernement doit-il
répondre à de pareilles allégations?’; de zich verontschuldigende zoetsappige, die
voorover buigend, met de oogen hemelend, de handen vooruit gestrekt als maakte
hij een oosterschen salaam, verzekert, dat hij niets wenscht te zeggen, dat in
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G. DORÉ. - Je demanderai à l'assemblée de présenter une simple observation....
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de verste verte onaangenaam zou kunnen zijn voor de meerderheid; de steile heer,
die correct en zakelijk zich zal houden aan de punten van het begrootings debat; de
opgeblazen, oploopende oud-militair die waarschuwt dat een systeem zal leiden tot
‘l'épuisement et à l'anémie’; de plechtige gracieuse oude royalist, met wuivende
haren en bakkebaarden en zwierigen armzwaai; de eerwaardige man met den witten
baard en het heilige air, die zegt: ‘c'est au nom des honnêtes gens, messieurs, que je
monte cette tribune’; conservatieve markiezen met maskergezichten; vette
heereboertjes voor wie alles terugkomt op de ‘peste bovine’; de arrogante reactionnaire
kolonel of majoor op non-activiteit wiens snijdende stem men hoort schetteren:
‘Grande est votre erreur, messieurs, ce n'est pas la discussion que l'on oppose à des
pareils principes, c'est la cravache.’
Ook de communards, die hier tegenover Versailles, Parijs vertegenwoordigden,
teekende hij: dupen en dwepers, ruwen en gluipers, bandieten en naïeven, een
prachtige rij volksfiguren.
Dit zijn caricaturen in engeren zin van dezen grooten illustrator, maar ook in zijn
ander werk is hij zeer dikwijls caricaturist, en wel op een zeer bijzondere wijze. Hij
is de meester van het groteske, niet alleen in de gelaatsuitdrukking, gebaren en trekken
der menschen of desnoods dieren, maar in alles: het groteske is altijd weer bij hem
de uitdrukking van het komische. Het groteske is bij hem een stijl, een allure, ik zou
haast zeggen een aanwensel. Maar dan een boeiend aanwensel. Zijn compositie zelf
is grotesk, wanneer hij Balzac's wilde en dolle fantasieën in de ‘Contes Drolatiques’
nog wilder en doller maakt door ze te illustreeren; hij rukt de dingen uit de proporties,
hij hoopt ze samen en gooit ze dooreen. Hij weet een veldslag
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tot een caricatuur te maken door de groepen krijgers met lansen bijeen te pakken tot
ze takkebossen gelijken, of een feest door het te maken tot een wonder van praal en
van uitbundigheid. Hij laat geharnaste ridders met gesloten vizier nieuwsgierig

G. DORÉ. - Héla (la Mort). Uit ‘Mythologie du Rhin’.

gluren uit de venstertjes van de grilligste aller torens, hij laat de pluimen der paarden
hemelhoog reiken, hij maakt iets grotesks van lijken die aan galgen hangen, van de
boomen en wortels in een bosch, van de wolken in de lucht, van het licht dat een
kerker binnen valt, van schaduwen en reflexen, hij chargeert moorden, omhelzingen,
hij parodieert
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architectuur en landschap, den draf van een paard en den kronkel van een slang, hij
parodieert stemmingen....
In dezen zin is hij caricaturist, en wel een uiterst belangrijk caricaturist, en ik vind
het groteske dat hij op deze wijze bereikt, belangrijker dan dat gechargeerde, dat hij
geeft in veel van zijn humoristische teekeningen uit het Parijsche leven en dat in de
provincie, in veel van die gewone journalistische grapjes, waarin hij een trant probeert,
die door de Engelschen (hij werd in Engeland zeer gewaardeerd) eigenlijk met meer
succes werd beoefend. Hij is geen teekenaar van het gewone, het actueele. Hij is een
fantast, die in een verbeeldingswereld, pathetisch en komisch, zich beter thuis voelt.
Hij heeft die prachtige intuïtie, welke personnages als Münchhausen en Don Quichote
weet te portretteeren, maar uit de dagelijksche waarneming van dagelijksche dingen
put hij weinig dat treft en vasthoudt.
Hij is een caricaturist, in veel van zijn werk, vooral het vroegere, de Contes
Drolatiques, de Rabelais, de Münchhausen, de Moeder de Gans, en meer dan dat,
een caricaturist met een geheel eigen visie. Niemand heeft misschien zooveel grilligs
bijeen weten te brengen in een sprookjesprent, zooveel onwezenlijks, verdraaids en
toch overtuigends, als hij in zijn optocht van ‘Ezelsvel’ en het maal in ‘Riket met de
Kuif.’ En wie bedacht ooit een verzameling physionomieën en physieken, als van
die muzikanten bij het concert gedurende het souper van Pantagruel?
Wèl behoort dus Gustave Doré - in wien zeer zeker nog een andere geest dan die
van den caricaturist leeft - in deze reeks thuis, als een der oorspronkelijksten van het
genre.
Er is nog een eigenschap, waarmee Doré in zijn
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tijd als caricaturist vrijwel alleen staat, en zij openbaart zich vooral in zijn fantastische
creaties van figuren in de Contes Drolatiques en Rabelais. Hij is de meest drastische
der teekenaars van zijn tijd. Zijn zin voor het drastische is geheel los van het erotische,
dat de caricatuur in het laatst der negentiende eeuw zoozeer zou beheerschen.
Gezichten die vol rimpels zijn en vol spataderen, met haren op alle mogelijke
verkeerde plaatsen, bezaaid met wratten als een boschgrond met zwammen, met
tandelooze monden en neuzen in alle mogelijke misvormingen, met vetkwabben en
zeere oogen, ziedaar groteske uitbundigheden waarin hij groeit. Zijn heksen en oude
monniken en kluizenaars hebben een lachwekkende griezeligheid die met geen
woorden te beschrijven is.
Hij spaart ook verder de personnages van zijn verbeelding - en die der schrijvers
die hij illustreert - niet. Een man die in een gevecht is gedood, doet hij met gekloofden
kop, werkelijk een kop in tweeën, neervallen of wel zijn borst openbarsten om ons
de ribben en ingewanden bloot te zien liggen. Iemand die onpasselijk is, laat hij de
dieren wier vleesch hij at, levend uitbraken. De tong van een gehangene laat hij op
een akelig-gekke manier uitsteken.
Het merkwaardige is daarbij niet, dat Doré zoo soms den goeden smaak werkelijk
wel eens geweld aandoet, maar dat zijn caricaturale fantasie hier een weg inslaat, die
sinds Brueghel niet weer opgezocht is en dat zijn verbeelding somtijds werkt op een
schier middeleeuwsche wijze.
Ik sta er niet voor in dat mijn lijst van de midden-negentiende eeuwsche
caricaturisten ook maar eenigermate compleet is. E u g è n e L a m i (1800-1890)
heeft gedurende het burgerkoningschap en het tweede keizerrijk met veel elegance
de mondaine aspecten van het leven in beeld gebracht; Randon was
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een soort moderner Charlet, Leonce Petit de gemoedelijke en grappige teekenaar van
bretonsche dorpstafereelen, Durandeau is een wat ruw krabbelaar van volkstypen.
Marcell een dubbelganger van Gill, Crafty een sportillustrator met een stereotiep
maniertje, Grévin een al te handig, al te ijverig amuseur, aardig door zijn rake
onderschriften.
Wie het eerst op het onzalig denkbeeld is gekomen, Constantin Guys, - ‘le peintre
de la vie moderne’, tot de caricaturisten te rekenen, weet ik niet. Arsène Alexandre
wijdt hem in zijn ‘Art du Rire et de la Caricature’ een heel hoofdstuk. Zijn kunst was
stellig geen ‘Art du Rire’, en wat er caricaturaal in zijn werk zou zijn, beken ik niet
te kunnen inzien.
Hij was in zekeren zin de eerste teekenaar-reporter. Na zijn veertigste jaar is hij
eerst als teekenaar voor den dag gekomen. Met Byron had hij in den Griekschen
vrijheidsoorlog meegestreden, in den Krim-oorlog werd hij oorlogscorrespondent
van The Illustrated News en leverde mooie schetsen van het oorlogsterrein, die zijn
naam hebben gevestigd. Later werd hij de chroniqueur van monde en demi-monde.
Hij was de meester van het aperçu, die, op pittoreske wijze, soms waarlijk met
grootsche trekken gaf hij wat hij zag. Zijn kunst, wonderlijk mooi van voordracht,
had gebreken, de gebreken van een ongeschoolde, maar er was altijd licht en kleur
in zijn schetsen, en een zekere bijna Spaansch aandoende voornaamheid.
Een caricaturist lijkt hij mij evenmin als bijvoorbeeld Manet of Degas, maar men
moet hem hier even gedenken, omdat zijn naïef-impressionistische teekeningen een
voorproef geven van den teekentrant van een Forain en een Toulouze Lautrec. In
tegenstelling met hun werk, is het zijne een critiekloos picturaal beeld van het
straatleven en
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het nachtleven van Parijs in zijn tijd. Slechts de bijzondere omstandigheden, die de
tijd in het leven riep, maakten dat teekenaars van een geaardheid en een voorkeur
als de zijne, later bijna uitsluitend illustrators van spotbladen werden, maar van hem
kan men toch met zekerheid zeggen, dat zijn fijne kunstenaarsgeest den satirieken
of ironischen trek miste, dien zij wisten te ontwikkelen.
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VIII.
Het einde der 19e eeuw. Montmartre.
Het Quartier Latin was en is de wijk van studenten en kunstenaars, de bohèmes in
een anderen zin dan Daumier bedoelde, maar ook de voorstad van Parijs, Montmartre,
was een woonplaats en verzamelplaats geworden van de jongeren. Het was een ander
Montmartre dan dat van thans, dat het lot van de meeste voorsteden is gaan deelen
en aan den goedkoopen villa-bouw is ten offer gevallen.
François Coppée, toen nog ‘modern’, droeg in een cabaret in de Rue Cujas zijn
gedichten voor. Dat was in de club der Hydropathes, tot de ‘Chat Noir’ werd opgericht
door Rudophe Salis, een wonderlijk avonturier, mislukt schilder, liedjeszanger en
kroegbaas. Daar kwamen de schilders en andere artisten bij elkaar: Forain, Steinlen,
Caran d'Ache, Rivière, Willette, de coupletzanger en dichter Aristide Bruant. Willette
decoreerde de wanden, Caran d'Ache maakt er een épopée van Napoleon in
Chineesche schimmen. Een blad, ‘le Chat Noir’, werd opgericht.
A d o l p h e W i l l e t t e (geb. 1857) paste het beste bij den geest van luchtigen
spot, kinderlijke romantiek, armoureuse exaltatie en beminnelijke sentimentaliteit
die in het cabaret thuisbehoort. Deze fijne, vage natuur, grillige, pikante teekenaar,
blijft altijd gamin, enthousiast, bohème, verliefde. Hij is een
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kind van de groote stad; als de aardige lichte meisjes die hij zoo gaarne en zoo boeiend
afbeeldt, is hij dartel, vroolijk en rusteloos, licht ontroerd, fel en behaagziek. Hij is
onkuisch, onkiesch, maar niet vicieus of grof. Hij is wel eens te flauw-vies, alleen
maar vies. Het geldgebrek plaagde hem voortdurend; hij maakte veel prenten die
weinig bekoring hebben en slechts ter amusement van een graag geprikkeld publiek
gemaakt schijnen. Over het algemeen is hij ook in de politiek niet gelukkig. Hij toornt
tegen de militairen, den clerus, de regeering (elke regeering), de Engelschen, maar
hij behoudt iets kinderachtigs in zijn satire. Zijn eigenlijk thema is de liefde, de
luchtige, grillige, die van één dag desnoods, de liederlijke, maar nooit zonder
sentiment.
Hij is onvermoeid in het bewonderen, onovertroffen in het weergeven van geestige
gezichtjes en fijne bekoorlijke leden, onuitputtelijk in het bedenken van grappige en
gracelijke houdingen, van grillig, appetijtelijk négligé.
Als hij op dreef is, in sommige delicieuse lithografieën, teekent hij luchtiger, fijner,
kleuriger dan eenig ander. Zijn typen zijn altijd echt, zijn situaties zijn dat nimmer.
Hij is en blijft een fantast, geen met een hooge vlucht, geen bijzondere vernuftige,
of bezielde, maar een genoeglijke en dartele. Hij is een soms verteederde Boccacio.
Soms brengt hij sterke indrukken teweeg: ‘je suis la Sainte Démocratie. J'attends
mes amants’, zegt de naakte vrouw met de Phrygische muts als eenig kleedingstuk,
die gezond, zelfbewust, noodigend, fier tegen de guillotine leunt; gezien tegen een
dreigenden hemel.
Maar voor het overige is zijn wereld een operettewereld. Men verwachte van hem
niet wat Gavarni, die andere teekenaar van het luchtige, galante,
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gaf: psychologie, creaties zooals deze wist te maken als hij Balzac of Hoffmann
illustreerde. Wij hebben een feërie voor ons. Geen heel onschuldige, maar toch ook
geen eigenlijk scabreuze schaamteloosheid

A. WILLETTE. - L'amour est un plaisir partagé.

heerscht er; alles is van een opgewektheid en een luchtigheid, die ons met de malste
dingen verzoent. Hier springt Pierrot, een oolijke, verliefde schim, ten grave uit, om
zijn liefje nog eens te kussen,
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dat een zonderling rouwpak draagt, een balletrouw-costuum, zonder mouwen en
rokken. Ginds commandeert een amortje een drietal meisjes-recruten; daar valt een
pasteibakkersjongetje op de knie voor een modisteloopstertje, dat handig uit zijn
mand snoept. Welk een genot heeft hij in alle leven, in zon en licht! Welk een vreugd
schept hij in de vreugde! Hier is de schalkheid gewetenloos, maar ook onbedorven.
Met hoeveel liefde teekent hij kinderen, hoeveel gezonde coquetterie ligt in het
sans-gêne zijner vrouwtjes! Hoe verleidelijk teekent hij een arm, een been, een
boezem. Het meisje dat hij teekent heeft het ondeugende, slimme, aardige van de
gamine.
‘Les petits oiseaux meurent les pattes en l'air’.
Hij heeft, zeer zeker, zijn buien van pessimisme, van spleen.
Men ziet het Christuskind in de kribbe weenen. ‘Pleure, Enfant-Dieu, pleure... tu
as trente-trois ans à vivre parmi les hommes!’
‘Et notre pourboire?’ vraagt de bidder aan de arme moeder, die in wanhoop neerligt
bij de leege wieg.
Pierrot zit op een grafzerk op het kerkhof, en zegt tegen een paar werklui: ‘La
Liberté, l'Egalité, la Fraternité?.. mais c'est ici, mes enfants’.
Zijn composities zijn het beste, als hij noch treffend realistisch, noch symbolisch
wil zijn: gewone ontmoetingen en dialogen van menschen in het dagelijksch leven,
die slechts belangrijkheid krijgen door de typeering, de echtheid der situaties, weet
hij niet treffend weer te geven; hij is dan een middelmatig illustrator. Zijn
zinnebeeldigheden hebben iets kinderachtigs. Zoo'n ‘enterrement de Pierrot’, waarbij
men met de krans hoepelt en haasjeover speelt achter de baar, is grappig, van een
scepticisme dat niet ergert,... maar het reikt naar iets
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hoogers dat niet geraakt wordt, het is wat onnoozel. Pierrot is soms wat onnoozel,
en Willette - het is al vaak gezegd, is Pierrot, de dartele, de verliefde, de sentimenteele.
C h a r l e s L é a n d r e heeft eigenlijk, hoewel hij onder de teekenaars van den
fin-de-siècle gerekend moet worden, geen bepaalde eigenschappen die aan zulk een
tijd vast zijn. Hij is de caricaturist bij uitnemendheid, maar in een wat methodischen
zin. Niet dat zijn teekenwijze droog of pedantesk zou zijn, ze is in tegendeel zwierig
en breed, maar hij heeft een manier van chargeeren die hem bijna tot cliché is
geworden. Hij goochelt met proporties en vormen zóó dat het resultaat even verrast,
en toch heeft men den indruk, dat het een ‘kunstje’ is. Hij houdt zijn modellen een
soort van lachspiegel voor. Zijn wijze van spotten is een beetje banaal, wat...
burgerlijk. Naast die van Daumier gezien, missen zijn gechargeerde portretten een
overtuiging, een noodzaak, een ontroering. De caricatuur, zooals Leonardo ze maakte,
als probeersel, als spel, wordt hier handwerk. Hij mist het elementaire voelen; hij
chargeert het uiterlijk zonder dat het innerlijk hem als iets levends voor oogen staat.
Er is te veel in hem van den virtuoos, hij zou aan Grandville kunnen doen denken
wat het koele, onbewogene van zijn vernuft aangaat. Toch is hij een geestig opmerker;
ofschoon de koppen die hij teekent bijna zonder uitzondering tot iets monstrueus
verfatsoeneerd zijn, heeft hij iets genoegelijks. Ik wil herinneren aan zijn frappante
caricaturen van Rochefort, van Déroulède, van Loubet in de Rire: het zijn vindingen,
en ze zijn raak van gelijkenis en van karakteristiek. Hij beheerscht de lijn waarlijk
volkomen, en zijn prenten, ruig van uitvoering, hebben pit.
Maar, als gezegd, hij heeft niets ‘fin-de-siècle.’
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CHARLES LÉANDRE.
Uit Le Rire. - A GUILLAUME II.
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Hij behoort ook niet tot de romantiek, is geen te laat geboren Monnier of zelfs geen
Gill, hoewel hij veelzijdiger is dan deze laatste. Het is de zwakke zijde van zijn
waarlijk genietbare kunst, dat er geen houding achter is, geen mensch zijn
temperament uitspreekt. Léandre is als het ware een perfect - fotograaf lijkt te koud
- daguerrotypist, die de portretten caricaturaal vervormt, - te objectief.
C a r a n d ' A c h e (1859-1909) was een gaver talent dan Willette, echter stellig
minder belangrijk. Zijn caricatuur is het teekening geworden bon-mot; ik zeg:
teekening geworden, en niet illustratie. De esprit ligt in de teekening zelf, in de
manier, men zou kunnen zeggen, de methode. Zijn onderhoudende en in haar eigen
soort fijne kunst gelijkt een jeu d'esprit in teekeningen. Hij is de lijn-caricaturist bij
uitnemendheid, die niets zoekt uit te drukken wat hij niet met de lijn zeggen kan, een
geschoold opmerker die de vormen, typen, dieren, landschappen zeer goed kent. Hij
tast niet diep, maar hij is in zijn beste werk altijd kernachtig. Die kernachtigheid is
in zijn spitse, hoekige lijnen, of hij den kop van een ouden generaal teekent of dien
van een lakei, de verschijning van een modiste of van een hotelier, de leden van een
paard of van een acrobaat, de haren van een schoothondje, de hoed, de handschoenen,
de jas van een dandy, de pooten van een tafel, een stoel, de rook die uit een geweer
komt, de heuvels, de boomen op zijn landschapsachtergronden. Het is een soort van
stenografische teekenkunst, waarmee hij geestige en onderhoudende finessen weet
te geven en de dingen kostelijk typeert: zijn pioupious, zijn acteurs, zijn oude heeren,
loopmeisjes, - hun shako's, jassen en broeken, haar hoedjes, haar rokjes, honden van
allerlei ras en geen ras, rijtuigen, interieurs, ameublementen,

Cornelis Veth, Fransche caricaturisten

86
alles wordt tot lijn teruggebracht; tot een krabbelige maar expressieve contour. De
levendigheid van het leven ontgaat hem nooit. Dit is weer een ander soort Parisisme
dan van Willette, zonder verteedering maar ook zonder dat wat puerile van gevoel.
Een kunst van een clown; bokkesprongen, knappe, bestudeerde, stelselmatige.
Misschien wel eens te receptmatige, maar het recept is zoo smakelijk...
Mij dunkt, Caran d'Ache is een teekenaar, zonder wien de Fransche caricatuur niet
armer zou zijn aan karakter, maar zeker aan onderhoudendheid. De luchtige, nooit
pijnlijke wijze, waarop hij de schandalen, de dwaasheden, de verdeeldheden in het
land van commentaar heeft voorzien, is wel geheel van hem, wel zeer apart, wel zeer
Fransch. Men denke aan dat zeer komische boekje met de teekeningen in cheque-vorm
over het Panama-schandaal. Is het mogelijk, zulke gebeurtenissen met meer geest
en meer neutraliteit te bespotten? Zijn er zelfs in Parijs veel teekenaars geweest, die
het zóó zouden kunnen, zonder ooit slap en laf te worden?
Zijn geschiedenissen in prent, verteld in een serie opeenvolgende gebeurtenisjes,
zijn bijna steeds kostelijk. Hier is die van den nieuwen knecht op een kasteel, die
voor de vele honden van Mme la duchesse moet zorgen. De oude hertogin, met den
wijduitstaanden rok en de kurketrekkers, reikt hem, terwijl ze aan de hand van een
galant oud heer zich verwijdert, nog een van de ‘fanfans’ die hij met bedeesde groote
handen aanneemt, om er mee in het park te gaan wandelen. Die hondjes zijn zeer
slecht opgevoed. Jean staat met wanhopige blikken naar den kring van lievelingen
te kijken, die tartend terugblikken, zonder eenige aanstalten te maken om te doen
wat euphemistisch een wandeling genoemd wordt - waarvoor ze uitgelaten worden.
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CARAN D'ACHE.
Et comme cela sent son Paris!

Je ne la vois
plus... où est-elle passée?

Ah! la voilà! Emboîtons.

Quel amour de petit loulou!
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Aïe! c'est l'heure du whist.... Quel dommage! Cela allait si bien!

A u C l u b . - Mon cher, je viens de suivre pendant une heure, un amour d'enfant. Et puis, tu sais, il
y a à faire.... - Veinard, va!
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Eindelijk keert Jean terug in het salon, waar de hertogin, van statige oude heeren uit
de provincie omringd, tusschen een abbé en een generaal, haar kopje thee drinkt.
‘Madame la duchesse, faut vite ramener les fanfans au salon. Dans le parc.. ils se
retiennent.’ De typeering, de mimiek is voortreffelijk, niet te dik eropgelegd, maar
uiterst vermakelijk.
‘Napoléon au théâtre’ is een andere mooie serie.
De tooneel-Napoleon repeteert thuis zijn rol. Zijn vrouw in haar peignoir, vervuld
van haar huishoudelijke bezigheden, moet de traditioneele zinnen en rethorische
houdingen aanhooren en aanzien. ‘Ce divorce est nécessaire... Demain, cette armée
sera à moi - Je t'ai vu à Lodi -’. Hij wordt uitgefloten, en eindigt op het eiland
Grande-Jatte. Een cabotin-Napoleon, met ongeschoren kin, vette neus, buikje,
lamentabel, potsierlijk.
En die Amerikaan die in een hotel geen kamer kan krijgen. Ik slaap op mijn
schrijftafel, zegt de eigenaar. Er blijft niet anders over dan de kamer van zijn dochter.
- ‘Welnu, ik trouw haar. Laat mijn bagage op onze kamer brengen.’
De typen, de gebaren, maken zulke dingen mogelijk. Caran d'Ache teekent, wat
bijvoorbeeld Willette niet op boeiende wijze kan doen, de dialogen, het is een
prachtige pantomime, een fijn spel van op elkaar reageerende houdingen en
uitdrukkingen, dat bijna het onderschrift niet behoeft.
Meer dan op Caran d'Ache, die wel vooral bij Töpffer en Busch zal zijn ter school
gegaan, doet de Japansche invloed zich gelden bij Chéret, Steinlen, Forain, Lautrec.
De vlotte teekenkunst der Japanners, ongeveer in de jaren 1880-1890 veel bestudeerd,
heeft op hen zeker evengoed ingewerkt als het voorbeeld der impressionisten, als
Guys en Degas.
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Maar een zeer delicaat, en zeer Fransch teekenaar, die slechts zijdelings den
Japanschen invloed onderging, en die eenigszins buiten de ‘bent’ heeft gestaan, moet
hier dadelijk na Caran d'Ache worden genoemd. Hij is verreweg de beste van de vele
teekenaars van albums voor kinderen, waaronder Vidal de dierteekenaar en de bizarre
Robida mede

M. BOUTET DE MONVEL. Le loup et le chien
Uit het La Fontaine-album.

van de bekenden zijn. Het is Maurice Boutet de Monvel.
B o u t e t d e M o n v e l (1850-1893) is, in zijn uitmuntende La Fontaine-album,
in zijn illustraties voor Chansons et Rondes, in zijn la Civilité puérile et honnête,
met zijn zachte gratie telkens weer een zeer guitig caricaturist; en een zeer
oorspronkelijk. Ja zijn wijze van chargeeren is eigenlijk oorspronkelijker dan zijn
zeer fijne decoratieve compositie-wijze, die van Walter Crane en Kate Greenaway
is overgenomen, al heeft ze bij hem ook een zeer eigen karakter gekregen. De Monvel
is in zijn ondeugendheid zeer Fransch. Geen ander dan een Franschman,
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en een met een zoo precieus-guitigen geest als hij, kon die twee oudgedienden op de
bank hebben geteekend, bij het versje:
J'ai du bon tabac dans ma tabatière,
J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas!

En wie kon kleuriger, pittiger en toch met meer reserve dat gesprek tusschen den vos
en de raaf hebben in beeld gebracht, of die ontmoeting van wolf en hond in een
genoegelijker reeks hebben voorgesteld. De uitdrukking van die bokken en kikkers,
ratten, vossen en ooievaars, wolven en lammeren in de fabels is van de fijnste, meest
beschaafde caricatuur, en niet minder bewonderen wij den op eigen wijze geestigen
teekenaar in zijn Civilité puérile et honnête. Daar zijn die zoete en ondeugende
kinderen van een verrukkelijke karakteristiek. Houding, uitdrukking, kleeding, alles
is raak, en is met bescheidenheid aangeduid.
Maar de teekenaar bepaalt zich niet tot het lichtelijk chargeerend typeeren van die
kinderen alleen. Hij chargeert op een onweerstaanbaar komische wijze de correctheid
der brave ouders; hij chargeert zelfs meubelen, rijtuigen en huisraad. Zijn malice ook al een bescheiden malice - chargeert kwelgeesten en slachtoffers, de kwajongers
die een hond ophitsen en het arme banketbakkersknechtje, dat wordt aangevallen, de beleefde kinderen die netjes groeten en den bengel die zijn tong uitsteekt.
De terughoudende, rustige, soms wat matte manier van teekenen van Boutet de
Monvel kent in de humoristische kunst haar weerga niet; zij is wel zeer oorspronkelijk
en blijft wel onnavolgbaar. Hij weet tot in de fijne kleur toe zijn zoo aparte vondsten
smaakvol voor te dragen, en zijn albums blijven te midden der andere in dien eigen
tijd
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eenigszins in navolging van de Engelsche ontstaande, iets van een volmaakt eigen
aard. Hij is een meester in de kalm glimlachende ironie, en zijn typeering van kinderen
is stellig door niemand overtroffen. Als teekenaar van dieren blijkt hij daarenboven,
bij gezonder fantasie, soberder, aangenamer ook, dan Grandville.
In hoeverre is J u l e s C h é r e t , de man die het affiche in tel heeft gebracht als
kunstwerk, een caricaturist, en komt hij in aanmerking om hier te worden behandeld?
Zijn werk is gepopulariseerde kunst, bestemd om door publiciteit (en in dit geval
vóór publiciteit) iets op de massa uit te werken, en heeft daardoor stellig eenige
verwantschap met de vroegere tijdprent of zinneprent, meer dan met teekening, prent
of schilderij die geen andere bestemming hebben dan in een portefeuille te zijn
opgeborgen of den wand van een binnenkamer te sieren. Bovendien is de kunst van
het affiche, zooals Chéret ze opvatte, zeer stellig een kunst van het lachen. Toen in
de laatste twintig jaren der 19e eeuw de opkomst van het naturalisme ook in de
illustreerkunst en grafische journalistiek was waar te nemen, gebeurde het dat de
Japansche kunst der populaire houtsneden met hun vlotte, markante lijnen op de
ateliers van hand tot hand ging. De Fransche teekenaars zagen in wat de Goncourt
ingezien had, dat deze verfijnde decorateurs realisten waren, dat zij de aspecten van
hun omgeving op een spontane wijze weergaven. Zij gingen, zooals Outamaro de
Japansche verheerlijkt had, de Parisienne teekenen, en voelden, dat, zooals Hokosai
en zijn school hun humor togen uit den humor der realiteit, ook zij hun humor of
satire of sarkasme hadden te scholen door voortdurende observatie.
Chéret heeft, door de geestige élégance van zijn compositie en de vroolijkheid,
die geen bontheid
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was, van zijn kleuren in het reclamebiljet de uiterlijke volmaaktheid en den zwier
van de Japanners overgebracht, geënt op een feestigheid en blijde luchtigheid zonder
eenige suggestie van ernst, en is daarin wel het echte kind van Parijs, of van
Montmartre geworden. De teekening, zonder scherpte en zonder stijfheid, los, en
nog eens los, schijnt geheel één met de als in de lucht hangende, de zwevende
groepeering, die met alle voorschriften van evenwichtigheid schijnt te strijden, de
figuren schijnen in een voortdurenden lichten roes te verkeeren; het is alsof een
smaakvol gearrangeerde revue haar afwisselende groepen aan ons doet voorbijtrekken,
te kort om iets scherp te doen onderscheiden. In die dansende, zwevende figuren:
clowns, mondaine heeren, balletjuffers, pierrotjes, colombines geeft de teekenaar,
vaag aanduidend, veel en goede karakteristiek, en nog meer een geheel eigen,
volkomen onnavolgbare stemming, die dan door de bijzondere geestig-kokette kleuren
nog wordt overstemd. Het is waar dat die stemming altijd dezelfde is: hij is een
beperkt talent. Evenmin als vroeger, op een enkele uitzondering na, is de moderne
teekenaar ooit uitsluitend caricaturist; d.w.z. men kan van de teekenaars ook uit de
periode die ik nu bespreek, vele prenten aanwijzen die op zich zelf niet met de
caricatuur te maken hebben, terwijl ze toch ook weer onder geen andere categorie
gerangschikt kunnen worden. Het werk van S t e i n l e n (geb. 1859) is, dunkt me,
toch voor het overgroote deel door de gedachte die het beheerscht, satiriek, en ik wil
dus op de vraag, of hij al of niet caricaturist is, niet verder ingaan. Welk een gezond
kunstenaar, en hoe vol temperament is hij! Wij zien hem juichen bij de gelieven in
zijn ‘idylles’, spotten met het lichte volkje op de bals, zich ergeren, zich verteederen,
meevoelen met de ontberenden, meewarig
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glimlachen om de kinderen der armen, weenen om de ongelukkigen en toornen om
de gemeenen. Hij heeft een beeld van het Parijsche leven gegeven, completer en
betrouwbaarder dan één van zijn tijdgenooten; zijn breede stoute trant, die geen
finesses uitsluit, geeft groote verscheidenheid van milieu met even groote raakheid
als schoonheid weer. Het zijn prachtstukken van compositie en stemming-schildering,
die straathoeken in halfduister, met een enkele lantaarn, waarbij een paar gelieven,
of liefde-zaken doenden zich bevinden, of die zwaar begroeide heuvelachtige gronden,
met landlieden, zwervers of toeristen.
Kenschetsend voor Steinlen's manier, ter onderscheiding van die van een Forain,
op wiens trant van teekenen de zijne zeer veel gelijkt, is dit, dat het hem altijd te
doen is om een brok leven te geven, een stuk impressie van een geheel, dat hij dus
zelden figuren op zich zelf zal teekenen, maar altijd met een achtergrond, op deze
wijze evenzeer typeerend de plaats waar zij zich bevinden, het stuk straat, het
landschap, het interieur. Het is daardoor dat elk van zijn prenten zoozeer een geheel
is, een geheel van verwonderlijke echtheid en levendigheid. Daarenboven doet hij
het spel van zijn hoofdfiguren door een spel van achtergrond of bij figuren niet zelden
vergezellen, wat alles te zamen iets zoo compleets oplevert, dat de situatie naar alle
kanten aangegeven is, geen twijfel laat, en evenveel zegt als bladzijden druks. Zijn
compositie-vermogen is onfeilbaar, en zijn compositie schijnt geen resultaat van
wikken en wegen, maar van observatie, van visie, evenals de figuren op zichzelf.
In de breed neergezette contouren waarmee hij de dingen aangeeft, is altijd - ik
laat hier natuurlijk daar dat ook hij wel eens minder gelukkig
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teekent - altijd leven en altijd gevoel. Men behoeft nooit te vragen, waarom hij een
prent maakte; ze heeft altijd geestelijken inhoud.
Ondanks al zijn tragische momenten, trots alle ergerlijkheden, verleidingen, bitter
stemmende tegenstellingen en toornwekkende hardheden is het leven, zooals het in
de mooie prenten van Steinlen weerspiegeld wordt, niet lichtloos. Zijn kunst is
opwekkend, hoopvol, sterk menschelijk. Het enthousiasme verlicht het, het
enthousiasme van een kunstenaarstemperament, niet van een
partijgangers-overtuiging. In zijn werk is een fond dat aan Willette en Caran d'Ache
ontbreekt. Hij herhaalt zich wel, er is een fijner psychologie denkbaar dan hij over
het algemeen geeft, zijn werk heeft zonder de kleur die hij met zooveel smaak aan
de prent weet te geven, wel eens iets schetsmatigs, er is wel eens te veel van de studie
naar de natuur in zijn figuren gebleven - maar men zal nooit, of ik moest mij zeer
vergissen, dit werk onbelangrijk noemen en ontkennen dat het een van de meest
welsprekende en kenschetsende uitingen is van zijn tijd. Wat bij een Gavarni, een
Willette bij een opwelling bleef, is bij hem tot een credo geworden, de opstandigheid
en meewarigheid in één artistieke daad te uiten.
Zijn felle groote composities voor ‘le Chambard Socialiste’, nog onder het
pseudoniem Petit Pierre geteekend, vormen een serie die men nooit vergeten zal. Zij
doen het pittoreske samengaan met het pathetische als geen prenten sinds die van
Daumier gedaan hadden.
Maar Steinlen is in de groote meerderheid van zijn werk toch wel in de eerste
plaats realist, bij wien slechts even het critische gevoel, het mededoogen of de humor
zich openbaren.
Een gezelschap zit aan tafel. Twee ruwe, gemeene
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LES OUVRIERS. - Qu'il vienne, l'ministre, et on verra si j'y dis pas ce que j'pense!
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meiden, en een soort van heer met groote snorren en een hoogen hoed, bekijken een
halfwassen meisje.
‘N'est pas qu'elle sera gironde, la petite môme?’
Op een straathoek ziet men een drietal opgeschoten fabrieksmeisjes bij elkaar
staan: ‘Le patron a dit qu'il n'avait plus de travail. Faut pas rentrer, on serait battu.
Qu'est ce qu'on va faire?’
Twee vrouwen, arm in arm, staan te loeren naar onzen kant. Achter haar danst een
heele bende bij de muziek. Zij zijn ongeduldig: ‘Est ce qu'ils vont se décider?’
Ik spreek hier van prenten die, groot, ter illustratie van een korte schets op de
volgende bladzij, op den omslag van de Gil Blas hebben gestaan; de korte bijschriften
die ik citeer zijn er voor het bundelen later bij verzonnen. Ze zijn echter voortreffelijk.
Heeft Steinlen ze gemaakt en was hij dus in de ‘légende’ een meester als Gavarni,
Monnier en Forain? Ik weet het niet, denk het niet, wij zouden het wel vernomen
hebben. Het is trouwens van ondergeschikt belang. Camille de Sainte Croix zegt:
‘Littéraire, il ne saurait se défendre de l'être. Il l'est absolument’. Steinlen's prenten
kunnen het onderschrift ontberen, maar de begeleiding van woorden is er toch niet
overbodig. Zij geven de situatie volkomen aan, maar men wil weten wat die menschen
zeggen, denken of doen, vollediger dan de teekening het ooit zou kunnen.
Ik wil nog enkele meer, zeer verschillende prenten noemen.
In de reeks ‘Les Idylles’.
Een matroos zit boos te kijken op een stoel. Uit het raam ziet men een haven, en
de masten van schepen. Een jonge vrouw leunt zich naar hem toe, en zoent den
papegaai, die op zijn schouder zit, op den snavel. ‘Ton perroquet et plus gentil que
toi, tu sais.’
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Een artiest of student zit op zijn koffer in een kleine, lage zolderkamer. Een meisje
knielt voor hem neer. ‘Toi, tu veux me quitter?’
Ginds staat een mager, armelijk gebouwd jong meisje op het tooneel van een
theater, dat leeg is, op een zwaargebouwd heer in rok na, te zingen:
‘Je sais m'y prendre avec ces coquins d'hommes,
Je sais m'y prendre avec ces coquins-là.’
Een dikke, ook al armelijke vrouw speelt de pianobegeleiding. Het is een sinistere
en toch dwaze vertooning: dat kind dat haar sluwe woordjes uitgilt in die donkere
leege zaal. Dit is één van de reeks ‘Gosses et Gosselines’. Nog zulk een fijn
humoristisch gegeven in die serie: een straatzanger draagt voor:
Dans un palais tout rempli de dorures
Vivait heureuse une enfant de quinze ans,

voor een publiek van volkskinderen, kleine loopstertjes van modistes, een
bakkersknecht. Hem begeleidt een verloopen ouwelijk heertje.
Die verloopen, stakkerige typen hebben zijn hart. ‘Les miséreux’ heet een geheele
groep platen waarin men ze ziet zeulen met pakken door de sneeuw, of de risée van
kwaje jongens gemaakt - een licencié en droit et docteur ès lettres, deze laatste -, of
geresigneerd neerzitten: ‘Un sou de pain et deux sous de tabac, la terre peut continuer
à tourner’. Hij brengt ook in beeld die barre wereld van prostituées en souteneurs,
wilde gasten en slachtoffers, die door Bruant op zoo romantische wijze is bezongen,
naar het best is hij toch in het even-pathetische of de nauw uitgesproken ironie.
Steinlen is, niet te vergeten, een meesterlijk teekenaar van katten, uit wier soepele
bewegingen en waardige allures hij een schat van humor weet te putten. Louis Legrand
en Heidbrinck werden door
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soortgelijke motieven aangetrokken en de manier van uitvoering van den eerste
gelijkt zelfs soms op die van Steinlen. Van Legrand is die mooi gevonden prent:
‘Sceptique et mystique’, waarop men twee vrouwenfiguren ziet, een gesluierde
bruidsgestalte met gebedenboekje en kaars, en een gedecolletteerde demi-mondaine
die haar cigaret aan die kaars aansteekt. Ik kan in zijn werk echter niet heel veel
persoonlijk karakter zien. Heidbrinck typeerde met geest gestalten uit boèhme,
cabotins, rapins; zijn werk, correct en precies, doet meer denken aan dat van Engelsche
moderne illustrators met de pen, dan aan dat van zijn landgenooten. Louis Morin
doet een achttiende-eeuwsche fleurigheid, barokheid en.. onnoozelheid terugkeeren.
Zijn fantasie is aardig, zijn teekening lang niet zonder charme, maar men gevoelt te
weinig echte verbeeldingskracht in zijn composities; hij gelijkt op Robida, doch zijn
teekenwijze is soepeler.
Over het algemeen is de fantasie, de jolige of de sombere, de vlucht van den geest
buiten en boven de waarneming, niet sterk in de Fransche caricatuur van het laatst
der 19e eeuw. Misschien blijft Caran d'Ache wel haar beste vertegenwoordiger;
anderen bedenken wel aardige dingen, maar het is hun brein alleen dat ze bedenkt,
de kunstenaar in hen gaat niet mee.
Het is in het realisme dat wij de Fransche teekenkunst in het ‘fin de siècle’ groot
zien, en als puur teekenaar staat F o r a i n (geb. 1852), bovenaan.
Forain teekent en schrijft bij zijn teekeningen een epigrammistischen tekst, zonder
te pleiten, te oordeelen, te toornen, scherp, meedoogenloos scherp, zegt barre, kille,
sinistere waarheden.
Hij teekent onderwerpen, na verwant aan die van Steinlen en Willette, maar hij
wordt niet verliefd of schelmsch als de laatste, niet verteederd of
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verontwaardigd als de eerste. Hij is onverbiddelijk in zijn constateeren. Zijn ‘comédie
parisienne’ is een bittere satire, neen een sleepende doodendans. Hij is wrang als
Strindberg, zijn waarheden schrijnen.
Bij dit alles is hij niet een teekenaar zooals er sedert gekomen zijn, die stuiten door
de ontkenning van het schoone, het liefelijke of zelfs het aantrekkelijke. Het is maar
zelden, dat zijn personnages buitengewoon wreed, dom, slecht of gemeen van uiterlijk
zijn, het zijn bijna nooit monsters van cynisme, décadentie of wreedheid. Het zijn
platte existenties, kinderen (maar hoe onkinderlijk) van een materialistischen tijd;
menschen uit
ce monde amer où la chair règne.

‘L'amour à Paris’, ‘Les mamans’, ‘Leurs filles’ heeten series, die louter gewijd zijn
aan transacties op de liefdesmarkt en huiselijke toestanden van hen die ze bezoeken.
Welk een typen en modellen biedt hem deze wereld, de demi-monde! Daar zijn
de ‘mamans’, gewoonlijk door de dochters geprest in haar veeleischenden dienst, de
botte, hebzuchtige, onverschillige of stakkerige mamans, daar zijn de clienten,
lichtzinnige jongelui, vicieuze of zich vervelende of teleurgestelde, of alleen maar
genotzuchtige echtgenooten, en de ‘satisfaits’ en de ‘vieux satyres’. De vrouwen
zelf, Parisiennes of geimporteerde, levendig, fijn van leden, geestig van gebaren,
dikwijls koud en verdorven, maar zelden gemeen. Hij heeft weinig behagen in het
dégoûtante. Hij teekent met groote verfijning, volmaakt typeerend, zelden
overdrijvend, en waar hij ontkleedt, niet lacherig-choqueerend als Willette of met
vernuftigen moedwil als Rops.
Hoe vlot en expressief is zijn teekening, hoe weinig denkt men aan lijnen, en hoe
voortdurend aan vorm
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en licht! Zij behoeft de kleur niet, zij is zoo reeds kleurig, kernig en rijk genoeg. En
het is alles zoo sober, zoo voornaam, zoo geheel niet ‘chic’; zijn trant is zonder
ostentatie, nergens is de aandacht geleid naar het bijzonder elegante van deze figuur,
of het plompe van die, toch is dit voortdurend contrast tusschen fijnheid en grofheid,
geest en bruutheid, slimheid en botheid, voortdurend aanwezig in zijn composities.
De accessoires zijn altijd schaarsch en nooit is er bij verwijld met het genoegen dat
Caran d'Ache er in schept, maar altijd raak, altijd aanvullend, en altijd geschikt om
de werking van het geheel te verhoogen.
Wie teekent beter, met zoo luttele en zoo fraaie lijnen, het hemd dat zich over een
lichaam plooit, de doek, die over een stoel is geworpen, een achteloos slap
neerhangend been, met of zonder kleeding of schoeisel? Wie teekent geestiger de
coquette of loerende houdingen der meisjes, de geboeide of onverschillige houdingen
der mannen? Dit is, met een krabbelachtig pittoresk handschrift, modern in zijn
perfectsten, meest krassen vorm. Niemand is beter vertrouwd met de
uitdrukkingsmogelijkheden van de zwarte, schijnbaar altijd even volle lijn, die,
delicaat van buigingen, vlug getrokken, lichthoudend, de vormen van een blooten
meisjesarm omschrijft, of in een zwaren bocht uitvloeiend een ronden mannenrug
in overjas, die vermenigvuldigd in een groep oogenschijnlijk wilde krassen, een wand
in schaduw zet, en nog even den glans van een spiegel daarin laat spreken, de plooien
van een slobberigen broek in stompe hoeken aangeeft, of het kale hoofd van een
meneer, of de forsche zware hand van een werkman boetseert.
En de légendes!
De kortste is deze.
Twee balletteuzes, aardige figuurtjes met fijne
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armpjes, hebben achter de coulisse een heer in het zwart met hoogen hoed zien
voorbijgaan: ‘Rothschild’! fluistert de een de andere toe.
Twee dametjes staan te kijken naar een gorilla

L'ECOLE DES MICHÉS. - Tout c'qu'on te demande à toi, c'est d'bien aimer ta p'tite femme! - J.L.
FORAIN.

in een kooi: ‘C'est épatant, tu ne trouves pas? Il ne leur manque que l'argent!’
Een paar ouders willen hun dochter verzoenen met het voorgenomen huwelijk: ‘Il
a été à Mazas, c'est vrai, mais c'était pour banqueroute frauduleuse.’
Een vrouw met korte haren, starre oogen, een
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vrouw van de vierde sexe, fluistert tot een jong meisje als laatste argument: ‘Et puis,
c'est si laid, un homme’. Een man van middelbaren leeftijd loopt achter een vrouw
die een kaars houdt, de trap op: ‘Comme ça me va bien, d'engueuler mon fils’ - boos
op zich zelf en beschaamd: een kleine burgerlijke tragedie.
Of een in een werkmansgezin: ‘Comme tu serais chouette si tu ne voulais plus
boire’, zegt de vrouw van den arbeider in zijn kiel, als hij voor een keer lief met het
kind speelt.
Een lakei, vet en slap van spieren, lui van houding, spreekt een straatwerker aan:
‘Dites donc, c'est lourd les pavés?’
‘Oui, mon vieux, c'est plus lourd qu'un pot de chambre.’
Er zijn er ook, die geen legende noodig hebben. Het ontwerp voor een waaier van
een deurwaardersvrouw. In een absoluut leege kamer zit een naakte vrouw op een
ijzeren ledikant - het ledikant zonder meer, het gebeente van een bed.
Forain heeft, zooals Alexandre het uitdrukt: ‘travaillé dans le cruel et le
désillusionné.’ Die moeders, die haar dochters verwijten, dat zij zegt haar lief te
hebben, maar haar hoed toch maar weer aan de bonne geven, die dochters die den
knecht op het hart drukken de chartreuse voor papa weg te stoppen, die vaders die
den toorn van de moeder om het nachten uitblijven van de dochter stillen met de
mooie meerschuimen pijp die meegebracht werd, die vrouwen die haar man aanwijzen:
hem niet te bedriegen, dat zou God tarten zijn, die minnaars die in de kast zoeken
naar de sigaren van den echtgenoot en die vrouwen die zoeken naar den trouwring
- op het oogenblik dat zij den minnaar ontvangen, ze werpen alle wel onbarmhartige
schamplichten op de samenleving.
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Forain zelf heeft het aldus gezegd:
‘Conter la vie de tous les jours, montrer les ridicules de certaines douleurs, la
tristesse de bien

LE CÉLIBAT. - Dis donc, est ce que tu ne pourrais pas dire à ta patronne que ton panier est trop
lourd? Tu viendrais avec la petite rousse! - J.L. FORAIN.

des joies, et constater rudement quelquefois par quelle hypocrite façon le Vice tend
à se manifester en nous. C'est mon projet. Chercheur fantaisiste, j'irai partout,
m'efforçant de rendre d'un trait net
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et immédiat, aussi brièvement que possible, les infortunes et les émotions ressenties.
‘Toujours joyeuses, ironiques souvent, ces notes viseront les travers contemporains,
sans s'attaquer aux contemporains eux-mêmes, mon avis étant que pour être interessant
et curieux, il suffit largement à un artiste d'étudier son temps.’
Soms is in zijn werk een humor die iets minder bitter aandoet.
Een werkman gaat gearmd met zijn vrouw, die het pakje draagt, langs het café
Anglais. Hij buigt zich voorover, terwijl zij hem lachend probeert mee te trekken:
‘Merde.... ma table est prise.’
De zet is Steinlen waardig, zooals die waaier voor de deurwaardersvrouw een
denkbeeld van Willette kon zijn.
Overigens, hoe scherp en bijtend, niet altijd is de teekenaar volstrekt cynisch, al
zijn zijn personen het... ten deele. Het cynisme van den vader, die het arme naaistertje
op slinksche wijze geld geeft en zegt dat zijn zoon wel gelijk had toen hij de
kieschheid van haar gevoelens zoo roemde.. is niet de zijne. Hij constateert: ‘Le
ridicule de certaines douleurs!’ Het is het eigene van deze moderne satire dat zij den
bitteren lach weet te voegen bij het scherpe inzicht, den lach zonder argeloosheid,
zonder vroolijkheid, die toch geen uitlachen is, maar die zich schijnt af te wenden
van het waargenomene met een bijtend bon-mot.
H e n r i d e To u l o u z e L a u t r e c (1864-1901), geeft als Chéret, den roes,
maar het is een helderziende, zoo helderziend als Forain's nuchterheid.
Wanneer ik het werk van de geheele reeks thans behandelde Fransche teekenaars
mij voor oogen stel, dan komt het mij voor, alsof Toulouze Lautrec eigenlijk bij al
zijn andere hoedanigheden, als colorist, lithograaf, decorateur - het meest van
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allen caricaturist mag heeten, een caricaturist op de wijze, zooals Rowlandson en
Daumier dat waren. Hij chargeert, rukt uit het verband, legt nadruk, comprimeert
met even grooten drang, heftigheid en overtuiging als zij, en zijn enormiteiten van
vorm en expressie schijnen, als bij hen, onmiddellijk voort te komen uit zijn visie,
en die visie uit zijn temperament. Bij hem niets van het ezelsbruggetje van Léandre,
van het recept van Caran d'Ache, bij hem geen naturalisme in verhoudingen en
getrouwheid aan hun zakelijk verband als bij Steinlen en Forain, maar een felle,
schoon beheerschte, hartstochtelijke en niettemin doelbewuste overdrijving van het
karakter - zooals het hem verschijnt - van de uitdrukking, van de toevallige maar
effectvolle belichting, van het grille, het verdraaide, het ontstellende.
Het voorwerp van dit chargeeren is in de eerste plaats het theater, of in engeren
en tegelijk nog moderner zin, de tingeltangel, met het nachtleven erom heen, in al
zijn onnatuurlijkheid. Want hij is de schilder van het onnatuurlijke. Hij is de teekenaar
en schilder van het voetlicht en van de coulisse, van de opwinding, van de
schijnvroolijkheid, van de trieste clownerie, van de sfeer der bordeelen, van de
schmink en de bedwelmende parfums, en hij is in dit alles caricaturist. Hij geeft geen
aperçu's als de anderen, geen grepen uit het leven, hij geeft felle visioenen, de dingen
zooals ze hem konden zijn verschenen in wilde droomen, en met een hoonlach
schijnen te zijn ontvangen. Het is somtijds van een demonische grootheid, en zijn
clowns, chanteuses en jockey's zijn ontstellend als Daumier's ministers van het
burgerkoningschap, hoe groot overigens het verschil moge zijn van de sujetten en
van het temperament dat ze weergaf.
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Dit temperament is dat van den tot extase toe meegesleepte en tegelijk van den hater.
Men is wel gewoon Lautrec een schilder van de décadence te noemen. Ik vind het
goed, als men daarmee slechts niet bedoelt een décadent schilder! Zijn kunst is zeer
zeker voor een overgroot deel gewijd aan de uitbeelding van moreel en physiek
verval, ze is zelve geen, die als kunst teekenen van verval vertoont. Verre van daar.
Zulk een kunst is er om hem heen en na hem veel geweest; zij is die uiterlijke wijze
van doen, dat woekeren met tweede-handsche handigheden, dat leege gedoe, dat
alleen de vlotheid met goede moderne kunst gemeen heeft, en dat wij ‘chic’ noemen.
Van zulke teekenkunst, of liever teekenvirtuositeit, is tegenwoordig en al sinds lang,
menig geïllustreerd blad vol, en dit beteekent in waarheid een décadence van de
realistische illustreerkunst, die in de jaren 1880-1900 zoozeer bloeide. Maar bij een
vervalkunst is nooit sprake van hartstocht en van ernst, nooit van oorspronkelijkheid,
en juist dit zijn de hoedanigheden, waardoor Lautrec groot is als teekenaar van een
decadente sfeer.
Sterker verschil van kijk, van temperament, van geest dan tusschen hem en Chéret
is nauwelijks denkbaar, een te opmerkelijker feit, omdat beiden zich in volkomen
dezelfde milieu's bewogen.
Chéret vindt in de aspecten van nachtlokaal en tingeltangelleven, van cabaret en
feeërie werkelijk joligheid. Het is de joligheid van een luchtigen champagne-roes,
die zich uit in hossen, springen en pirouetteeren, en die als enkele sensatie een grillig
geheel van even gebroken schelle kleuren vertoont, de joligheid die bij eenig
nadenken, bij elk begin van dieper besef, bij elke critiek plaats zou maken voor andere
gevoelens. Het is de geest van Boucher en Fragonard, thuisgeworden in een
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moderne sfeer van rouge en blanketsel, parfum en travesti, en voetlicht-feestigheid
en tooneelvreugd, die hij houdt of voorgeeft te houden voor een feeërie.
Lautrec leeft in een klaterschelle hel, waar rauwe lachen klinken, gezichten worden
tot grimasseerende maskers, lichamen zich kronkelen tot diabolische houdingen,
waar een valsch wreed licht alles op groteske wijze beschijnt... hij leeft in een infernale
wereld, en hij weet het.
Hij heeft de schoonheid gevonden in dit zedelijk en vooral sexueel verval, de
perverse, vicieuse schoonheid; hij heeft ze vervolgd met een barbaarsche en
schaamtelooze nieuwsgierigheid, beschreven met een schrijnende schamperheid,
ontleed met een hoonlach, overgalmd met een cynischen wrok en met duizelenden
wellust tegelijk doorproefd. Hij heeft niet als Outamaro de gratie van de erotische
zinnelijkheid, maar het groteske er van vereeuwigd.
Het schijnt niet een zoete champagneroes, waarin hij verkeert, maar een reeds half
uitgewerkte scherpe absinthbedwelming; opgewondenheid en ontnuchtering in één
oogenblik saamgevat, de wreedste désillusie in den wildsten overmoed. Hij heeft
zich verder begeven in de wereld van het zedenbederf dan één der anderen, van de
bars met American drinks en de absinthkroegen naar de variété's en danszalen, naar
de bordeelen, en is gekomen tot dieper en triester kennis van den achtergrond van
dit leven dan wie ook.
‘Deze wereld,’ zegt Klossowski ‘heeft hij geschilderd met een brutaliteit, een
onbarmhartigheid, een scherpheid van blik, een vibreerende nervositeit, die alle
kenteekenen er van, het parfum, de atmosfeer, de lokale kleur, in zich heeft
opgenomen en met een onnavolgbare; gruwbare, rustelooze echtheid weergeeft. In
het grille electrische licht, dat hier de zon
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vertegenwoordigt, spelen de verdoemden van deze hel hun woeste spel. Danseressen
tieren met haar dorre hoekige ledematen op de klanken van een prikkelende muziek,
en volvoeren die dansen, welke volgens Heine een persiflage, een hoon op alles zijn
wat als het edelste en heiligste in het leven geldt. Waarin het moorddadige
geslachtelijke als zelfstandig, losgemaakt en tot reuzenproporties gegroeid, als een
brandende Moloch door de zaal schijnt te woeden en alles in trillende vangarmen
schijnt te drukken en te vernietigen.’ En verder: ‘slechts één heeft de Moulin Rouge
begrepen, heeft het belachelijke en weerzinwekkende, het afgestompte en treurige,
het hondsch-geile of clownesk excentrieke, heeft die eigenaardige atmosfeer, die als
een walgelijke reuk of een bittere smaak toch een zonderlinge, nerveuze bekoring
gaf, vastgelegd door zijn tegelijk nuanceerende en synthetische kunst, waarnaast
alles banaal werkt. Deze wereld, deze atmosfeer is thans verdwenen, maar zij leeft
voort, een hooger intensiever leven, in prenten en schilderijen, waarmee dit
onverbiddelijke oog den cultuurpsycholoog van de toekomst eenige onschatbare
documenten heeft geleverd, om niet een Parijsch lokaal van vermaak, maar om een
gansche klagelijke harlequinade van ons Talmi-menschdom te reconstrueeren.’
Dit lijkt mij goed gezegd; toch is de waarde van Lautrec niet vooral, of tenminste
slechts ten deele gelegen in zijn onmeedoogende Visie. Hij is ten slotte een scheppend
kunstenaar van sterk temperament en een geheel eigen fantasie.
Geen van de kunstenaars der décadence, of liever geen van de uitbeelders van het
perverse, is meer voluit artiest geweest dan Lautrec. Bij Rops, bij Beardsley, bij
Ensor, maar vooral bij de beide eersten, is het bijna pathologisch-perverse een
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vernuftsspeling, een ding van grilligheid, bij hem komt het onmiddellijk voort uit
zijn bloed, uit zijn zenuwen. De kleur van zijn affiches is tegelijk sterker en meer
geraffineerd dan op die van Chéret, bij welke men aan bonbons denkt, terwijl hier
iets is van een scherpe, prikkelende en tevens bedwelmende atmosfeer. Als een giftige
warmtegolf komt tot ons uit die rosse, roze, violette en gele vlakken. Maar ook zonder
de kleur is in de teekening alleen al een spanning van fatale, cynische uitdrukking.
Zie de silhouetfiguren die het publiek voorstellen op den achtergrond van dat
ongemeen karakteristieke affiche ‘La Goulue.’
Op een hoek is het profiel van een heer met hoogen hoed, dat bijna van een rat
kon wezen; hij heeft vóór zich, denzelfden kant (niet naar de danseres) uitkijkend,
een stomper, loerend dik type, daarnaast een vrouw van wie men alleen den hoed en
de mantelkraag ziet, die een wonderlijk wilden vorm vertoonen; nog is er een man
van wien de wreede snor uitsteekt. La Goulue zelf, met het onbewogen gezicht, het
been omhoog, in een wolk van wit goed, is een volkomen uitgesproken deernen-type,
maar niet zoo in-gemeen als vele andere die hij maakte; de man op den voorgrond,
een sinistere clownskop, is de creatie van de teekening. Hij is volstrekt apathisch,
hij heeft het gechargeerd profiel van een ‘Milor’, maar hij is vreemd-paars van kleur,
als door een valsch licht beschenen; hij heeft een zeer deftig, steil, Jan Klaassenachtig
gebaar; het is Valentin le Désossé, de oude faunachtige danser, wiens belachelijk
stijf springen op de wild-zinnelijke vertooningen der vrouwen pleegt te volgen. In
zulk een type toont Lautrec zijn zin voor het groteske, die grooter is dan bij een zijner
tijdgenooten; hij zal die ook laten blijken in de grillige, zot-wulpsche of
lachwekkend-trieste figuren
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die in den optocht ‘une redoute au Moulin Rouge’ ons oog voorbij trekken. Voorop
gaat een soort mode-meneer, ongelooflijk bête, met het buikje vooruit, groote passen
makend, een roode neus, een keurig snorretje boven de sigaar, het achterhoofd naar
onder breeder wordend en uitloopend in een dikken hals. Achter hem een viertal
clowns, vrouwen met de handen in pofbroeken, met enorme pruiken en aangeplakte
busten, dunne beenen en een man, met een fel-rooden neus op een wit gezicht, dat
ouwelijk ineengeschrompeld is, met duivelsoortjes, een heel klein poppehoedje op
het kale hoofd van een varkensblaas. En een lange vent in half-militair costuum en
halfnaakte vrouwen op ezels, een toreador, een soort koetsier met steek, vrouwen in
half-priesterlijke pakken of als livreijongens, een gansche stoet ernstig verdwaasde
figuren, een leeg en wee festijn van griezelige en zielige jool. Daar is ook in die
paardrijdster, die door een hoepel springt, door een clown opgehouden, een
overdrijving van proporties die naar het groteske wijst; haar boezem en heupen zijn
zwaar, het hoofd en bovenlijf klein. Hij weet de vreemde verhoudingen, die ontstaan
door het van zeer dichtbij op de dingen zien, te gebruiken om fantastische,
lachwekkende (maar de lach dien ze wekken is een wrange) effecten te bereiken.
Maar het wreedst is zijn charge als hij de vrouw weergeeft, cocotte, danseres of
music-hall-zangeres, zooals zij zich, om steeds prikkelender en verleidelijker te zijn
in de oogen van geblazeerden en satisfaits, van half bedwelmden en half-zieken,
opkleurt, zooals het tegennatuurlijk nachtleven haar toemaakt, zooals het wit kunstlicht
haar ten overvloede beschijnt, met de maskerachtig vastgezette trekken, die de grimas
aan haar bleek doodshoofdgelaat gaf, met de wilde vlek van den mond en de holten
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der oogen, met de scherpe afteekening van den neus in het arme vleesch der wangen,
de vrouwen soms volstrekt leelijk, ordinair en dom, met de dwaasheden der kleeding
tot griezelig wilde attributen geworden als de versierselen van bizarre dieren.
Onder de gelithografeerde krabbelportretten van in zijn dagen door haar talenten
of perverse bekoorlijkheden bekende vrouwen zijn er vreeslijke.
Mlle Lender, door het voetlicht zoo beschenen dat een schaduw valt op den rug
van haar breeden neus met de opengesperde neusgaten en de scherp afgeteekende
neusvleugels, de poefmouwen ter weerszijden van den uitgesneden hals iets kleumigs
en hoekigs aan haar gestalte gevend, met den hoed boven de pruik spits uitloopend
en eindigend in een coquet opstaanden vogelstaart, schijnt met haar kattenoogen en
haar norsch vertrokken mond een wild, ineengedoken dier. Ida Heath, vogelachtig
van kop, gespierd van leden, het been omhoogzwaaiend, is als een malicieus duiveltje.
Cecy Loftus, lyrisch artiste, met den hoogen hoed, groote handschoenen en een
wandelstok, zingt met insinueerend scheefgetrokken mond en glimmendlachende
oogen een lied waarvan men zich den aard gemakkelijk denken kan. Op een andere
litho is zij in babykleeren - een aapachtig gebogen, koudlachende, oudachtig slimme
baby. Een andere vrouw, een clown-vrouw, tart, woest op haar sterken mageren arm
leunend, een been in de hoogte, met bewegingen als spelende dieren hebben, een op
de zij liggend, spartelend, haar capriolen half angstig volgend circuspaard.
En Yvette Guilbert, de Yvette Guilbert van zijn dagen, die zangeres van het
satanisch-hysterische lied, van het eenige lied dat de verveling en de dégoût nog weet
te pakken, de groote hoekige gestalte, met haar moedwillig-stuitende, suggestieve

Cornelis Veth, Fransche caricaturisten

111
gebaren, den grooten mond als een scherpe streep in het gezicht, de oogen geverwd
alsof een masker ze omsloot, holle wangen, schraal, schor en armelijk. In vele litho's,
affiches en programma's, teekent hij haar, met blonde, wonderbaarlijk-rake lijnen,
op plotselinge

H. DE TOULOUZE LAUTREC. - Yvette Guilbert.

wijze verbroken door een fel zwart, of opeens afgebroken. Hij is een meester in het
weglaten, het evocatief loslaten, het brutaal accentueeren, hij weet, zonder middelen
dan beknopte, abrupte aanduidingen, verschijningen op te roepen die als visioenen
werken.
Als teekenaar van dieren is Lautrec van een
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ongemeene elasticiteit en soepelheid. Zijn katten, poedels, paarden, vossen, schijnen
iets van die diabolische eigenschappen zijner menschen te hebben, zooals die
menschen animale drijfveeren van woestheid en sluwheid vertoonen, maar bovenal
zijn ze met een nerveus begrijpen van hun organismen en hun levensuitingen
geteekend, die door het onopzichtig wetenschappelijke en het vlotte van de manier
aan Japanners als Kiosai gelijkkomt.
Voor we van Toulouze Lautrec, in zeker opzicht wel den interessantste der Fransche
moderne teekenaars, afscheid nemen, moet nog gewezen worden op het voorname,
dat zijn kunst bij al haar gevoel voor het gemeene en verdorvene behoudt. Hij schijnt
een aristocratengeest, gebannen in een sfeer van liederlijkheid; een gevangene van
vrijen, fieren zin, die tegen de kluisters worstelt, een verdoemde ziel die honend zijn
opstandigheid uitschreit.
Elk vervolg op zulk een kunst, elke imitatie moest uitloopen op hinderlijke
affectatie, want een situatie als de zijne moet éenig zijn geweest als zijn talent; elke
kleine afwijking ervan wordt een vergroving. Zijn werk, zoo goed als de periode die
het meeleefde en beheerschte, moest een afgesloten geheel zijn, het was zeker niet
mogelijk in dit genre verder te gaan zonder dat de opzettelijkheid alles bedierf.
Niettemin is dit natuurlijk geschied.
Meer dan eenige andere leidt onze tijd van reproductie, van teekenende journalistiek
tot een al te gemakkelijke, gerekte navolging van wat eens succes had. Zoomin als
ik de vlakke, tam-humoristische teekenaars uit den tijd der romantiek, vergrovers
van het eens ontdekte, amuseurs der geesten van den tweeden rang hier afzonderlijk
heb genoemd, evenmin wil ik nu de namen geven van de vele handige illustrators
van grappigheid en zonder
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fond, want dat zij raffinementen hadden als die andere middelmatige niet bezaten is
van geen belang waar die raffinementen onoorspronkelijk waren.
Een uitzondering moet gemaakt worden voor H.G. I b e l s , die met penseel of
krijtlijnen, van een Japansche vloeiïng en

H.G. IBELS. - Chanteuse.

beknoptheid, voortreffelijk weet te karakteriseeren.
Ibels heeft een voorkeur voor het plompe, het ordinaire en botte. Zijn chanteuses
zijn minder pervers dan die van Lautrec, maar burgerlijker. Zijn trant is niet zinnelijk
meer, hij negeert bijna het sexueele. Zijn kijk op vormen en bewegingen is van een
zekere stroefheid, heel zonder vroolijkheid.
Hij heeft een reeks illustraties gemaakt voor Edmond de Goncourt's ‘la Fille Elisa’,
waarin de typen van publieke vrouwen en souteneurs, rechters, priesters en gendarmes
met buitengewone, sinistere scherpte weergegeven zijn, en publiceerde in de ‘Sifflet’
die krasse caricaturen, later gebundeld in een Album: ‘Allons-y’, waarin vooral de
charges van Esterhazy opmerkelijk zijn. Ze geven in die ruw-boetseerende breede
manier van den teekenaar een doordringenden, woesten spot.
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Ibels' ietwat grove manier, geleerd van Forain, heeft genoeg eigens om hem onder
Fransche caricaturisten een plaats van beteekenis te doen innemen.
Voor hem is het woord gratie uit het boek der Fransche teekenkunst geschrapt.
Zijn breed uitvloeiende zwarte lijn omschrijft slechts zware stugge vormen en zijn
beste creaties, die van worstelaars, zangeressen en andere theater- en circusfiguren
hebben iets bijna vormeloos in de gestalte en iets zeer onbevalligs in de bewegingen.
Wat bij Lautrec nog een wilde, fatale bekoring heeft, is bij hem slechts leelijk, grof
en naargeestig en ik voor mij vind het groteske bij hem nog wel zoo drukkend en
illusieloos.
Ibels heeft zich nu reeds verscheidene jaren toegelegd op het ontwerpen en
schilderen voor het theater.
Met dezen teekenaar kan men de reeks der fin-de-siècle-kunstenaars, de schilders
van Montmartre, van de bent van den Chat Noir en hun omgeving, als afgesloten
beschouwen.
Anderen, die op de grens van de twintigste eeuw uitkomen, of daar reeds geheel
in te huis behooren, kunnen in het volgend hoofdstuk worden besproken.
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IX.
De twintigste eeuw.
Een van de knapste der huidige Fransche teekenaars is Hermann Paul, die vooral in
de laatste jaren uitmuntende teekeningen heeft gemaakt, al is hij dan ook vrijwel
zonder overgang doorgegaan op Forain's trant. Abel Faivre is, met minder inhoud
soms waarlijk zeer grappig. Hetzelfde kan gezegd worden van Henry Somm, wiens
kleine prentjes met allerlei politieke glossen in le Rire heel vermakelijk zijn.
Een ervan, waarin president Fallières kennis maakt met een caricaturist, heeft voor
onzen tijd eenige bijzondere beteekenis.
‘Enchanté de faire connaissance, bienveillant caricaturiste’ zegt de president.
‘Dites: professeur de physionomie’ zegt de teekenaar.
Hier duikt het woord physionomie weer op dat wij in den tijd der Balzacs, Paul
de Kock's en Murgers zoo vaak gebruikt zagen, en dat toen diende om den tekst
nader aan te duiden die samenging met de karaktervolle prenten van Daumier, Traviès,
Trimolet en Gavarni. De ‘bienveillant caricaturiste’ heeft zich thans zelf dien naam
gegeven, hij is niet altijd meer, zooals die vorige, caricaturist van temperament, uit
onbedwingbare neiging, hij
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is dikwijls een schilder die om wat bij te verdienen voor de spotbladen teekent. Zijn
trant is dikwijls meer picturaal dan geestig, en dat picturale is vaak een atelier-truc
meer dan een weerspiegeling van een eigen visie. Ik heb een vermoeden, dat vele
van de teekenaars die voor het bekende blad ‘L'Assiette au Beurre’ elk een deel te
vullen hadden, occasionals waren - men heeft later van hen als caricaturist niet meer
gehoord, en men betreurt het niet.
Capiello en Galanis zijn nog twee teekenaars, die nakomelingen van Lautrec
zouden kunnen heeten; zij hebben niets van zijn ‘ivresse’, maar zijn toch door hun
wel eigen manier wel te onderscheiden van de bepaald verwerpelijke navolgers. De
effecten, op onze zenuwen, door de oogen heen verkregen, door welberekende
disproporties, grillig gebogen lijnen, door de tegenstelling van schrille en weeke
kleuren, draaierig, schokkend, prikkelend, worden door hen nagemaakt, handig, maar
met te weinig overtuiging dan dat de indruk anders dan een optische zou zijn.
Als portret-caricaturist is Sem te noemen, die in een geestigen telegramstijl, met
lijnen die door reproductie niets verliezen, zoo simpel zijn zij, allerlei bekende
persoonlijkheden heeft gechargeerd, en naast hen Rouveyre, die het zelfde met meer
afwisseling doet en die ook zeer komische theater-aperçu's heeft geschonken aan le
Rire. Radiguet heeft zeer habiele en grappige schetsen met politieke toepassing
gemaakt. Avelot is zichzelf wat veel gelijk, maar koddig in zijn half-naieve teekenwijs.
Poulbot is in de teekening van kinderen wel eens aardig, maar herhaalt zich zeer
veel. Métivet behoort tot de handige maar niet smaakvolle illustratoren die men
ternauwernood tot de kunstenaars kan rekenen. Léonce Burret heeft veel pittigs
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gemaakt, onder andere die waarlijk briljante reeks: ‘Conseils à l'arriviste.’
Twee teekenaars, van ongeveer gelijke geaardheid zijn Guillaume en Gerbault.
Geen van beide bezit een sterk uitgesproken individualiteit, maar hun burgerlijke
families zijn soms zeer goed geobserveerd.
In de teekening van het burgerlijke en het provinciale, de benepener fatsoenlijker
milieu's wier kenschetsing wel eens te zeer door de moderne caricatuur wordt
veronachtzaamd, munt C h a r l e s H u a r d echter nog meer uit.
In zijn dikwijls heel mooi gecomponeerde, van licht en donker en toon fijne prenten,
die iets aan den trant van den prachtigen Engelschen teekenaar Charles Keene
herinneren, ziet men dorpsburgemeesters pompeus en naïef, oude dames in modes
van dertig jaar terug, rustige wandelaars in antieke straatjes waar alles den tijd heeft,
dilettantenorkesten in kleine stadjes, harkerige burgerparen in een café, de conversatie
in de campagne - een geheel ander Frankrijk toont hij ons en een geheel ander volk
dan dat in welks uitbeelding zijn confrères elkaar opvolgen. Hij is het best wanneer
zijn prent eenigszins uitvoerig is, een compleet tafreel geeft; soms laat hij zich te
veel gaan in aanduidingen die niet bondig genoeg zijn. Landschap en architectuur
weet hij op een schilderachtige breede wijze aan te geven en over het geheel is hij
een van de beste zoo niet van de geniaalste teekenaars van zijn tijd.
Een ander ‘professeur de physionomie’ is P a u l R e n o u a r d , de
reporter-teekenaar, die bij vele ‘causes célèbres’ en andere actualiteiten aanwezig
was en in prachtige geestige portretten van de betrokken personen een denkbeeld
van het gebeuren, van de portée daarvan geeft zooals geen journalist hem met woorden
zou hebben verbeterd. Zijn
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vlotheid, die enorm pakkend is, sluit deugdelijkheid niet uit en zijn nooit bepaald
chargeerende karakteristiek is vol humor. Hij is in dit genre (waaraan ook Gavarni
zich somtijds heeft gegeven en met veel smaak en geest) onovertroffen, en hij die
de politieke en sociale geschiedenis van dit tijdvak wenscht na te gaan, moet niet
verzuimen deze mooie schetsen op te zoeken. Ze zullen hem veel leeren, een soort
van grafisch résumé geven van den geest van veel half duistere, nooit geheel
opgeklaarde, maar door het feit van hun ontstaan zelf zoo kenschetsende problemen.
Delaw is wat al te beknopt, wat al te zeer afgericht op reproductie; hij teekent met
dikke, niet te gevoelige lijnen, een soort chablone-menschen, toch wel vermakelijk
en niet zonder decoratieven zin. Zijn prentenboeken, met de aardige personificaties
van vruchten, groenten enz., zijn niet zonder genoegelijkheid en leven.
Van prentenboeken gesproken; er zijn er in de eerste jaren van deze twintigste
eeuw een paar verschenen, die doen zien, dat de Fransche teekenkunst de vroolijkheid
niet verleerd heeft. Ik denk in de eerste plaats aan die zeer komische dierenboeken
van R. d e l a N é z i è r e .
Deze teekenaar heeft het veelgebruikt motief: het dier in menschenkleeren en in
menschenrol, op een geheel nieuwe oorspronkelijke wijze verwerkt in zijn kostelijke
boeken ‘Un Sherlock Holmes à quatre pattes’ en ‘la famille Pourceau’. Het dier,
d.w.z. alle mogelijke dieren: honden, apen, vogels, ossen, olifanten, geiten, ezels,
leeuwen, kikkers, insecten, varkens, komen hier voor in alle, ook de dolste, meest
romantische, en meest ingewikkelde situaties. Met een waarlijk geniale vindingrijkheid
is hun type gemaakt tot een verwant menschtype: zoo zijn er doggen als politieagenten,
schapen als
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gepruikte Engelsche rechters, walrussen als scheepskapiteins, zeezieke ezels, pinguins
als visscherslui, muizen als modieuze dametjes, papegaaien als Polichinel. En al dat
volkje beweegt zich op de meest levendige, dwaze en toch echte manier. In hun
houdingen en acties weet de teekenaar tegelijk iets van hen zelf en van verwante
menschexemplaren te leggen. Hij geeft meer dan het compromis tusschen dier en
mensch, dat wij van Grandville,

R. DE LA NÉZIÈRE. - Uit: ‘Un Sherlock Holmes à quatre pattes.’

en na hem van vele anderen kennen, een soort van als menschen vermomde dieren
met een verbluffende overtuiging, meer dan creaties, openbaringen. Daar is een aap
als Chinees, onuitsprekelijk komisch, en een kalf als kelnerin, en een dashondje als
fat, en een tallooze menigte dergelijke travesti's, soms een dier in zes of zeven
verschillende rollen. Deze dieren-drama's spelen in een volkomen modernen tijd,
hun wedervaringen zijn geheel up-to-date; zij rijden in auto's, vliegen in
vliegmachines, hun
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lotgevallen zijn afwisselend, en fantastisch en talrijk als die der helden van
bioscoopgeschiedenissen; zij bezoeken allerlei streken en komen in aanraking met
allerlei nationaliteiten van dieren, en in dat alles weet de teekenaar typeering te geven.
Deze waarlijk zeldzaam oorspronkelijke teekenaar is dunkt me, te weinig
opgemerkt; het is waar dat zijn prenten in le Rire en elders, die ons niet in de
dierenwereld brengen, dan ook in de verste verte niet zoo ongemeen zijn. Hij verdient
stellig, om de oneindige variatie die hij aan het thema te geven weet, en om zijn
groote kennis van het dier, veel meer aandacht en bewondering dan een man van
zekeren naam als Rabier die zich altijd herhaalt en wiens dieren eigenlijk een soort
cliché zijn. De boeken van de la Nézière zijn op een zeer komische, in het geheel
niet verfijnde wijze gekleurd. In dat opzicht staan ze ten achter bij het werk van
Boutet de Monvel en bij een zeer mooi en geestig kinderalbum, ook uit onzen eigen
tijd: ‘Une histoire qui finit mal,’ van C a r l è g l e .
Carlègle - ik zal straks meer van het werk van dezen voortreffelijken teekenaar
vertellen - heeft een ander soort travesti tot onderwerp van zijn fantasie gemaakt, en
wel het onbezielde ding, waaraan hij uitdrukking en actie geeft. Zijn historie wordt
afgespeeld in het huis van een oude dame die uit is gegaan. De meubelen gaan onder
elkaar praten, vertellen, kibbelen, konkelen, vechten; het is een van die verbeeldingen
zooals Andersen ze gaf, maar zooals ik ze nog nooit zoo geestig, zoo mooi en boeiend
geteekend heb gezien. Sinds Cruikshank's glimlachende oester, zieke blaasbalgen,
pillendoozen en drankjes als dokters heb ik nog nooit of nergens zoo genoegelijk,
zoo onopzettelijk en aannemelijk dit denkbeeld uitgewerkt gezien.
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Carlègle volgt bij het metamorphoseeren van potkachels, kolenbakken, waschtafels,
keukengerei en alle denkbare soorten meubels en huisraad telkens een andere methode.
Meestal zal een teekenaar,

CARLÈGLE. - Uit: ‘Une histoire qui finit mal.’

die zoo iets in den zin heeft, vóór alles trachten het gezicht, het menschelijk of
menschachtig gelaat in het voorwerp te doen spreken, maar Carlègle heeft een
verfijnde en minder faciele vinding. Zonder dat men oogen, neus en mond van zoo'n
peperbus,
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of spuitwaterflesch, of potkastje, of bruidsboeket, of wekkerklok, leunstoel of
brievenbus zoo dadelijk ontdekt, zonder dat ze er soms zelfs in geteekend zijn, heeft
elk een persoonlijkheid, doet denken aan een levend wezen van bijzonderen aard,
van karakteristieke proporties en suggestieve gestalte.
Dit boek is vol half verborgen allersmakelijkste vondsten en zetten. Hier holt een
strijkijzer, op vier dunne pootjes, weg voor een dientafeltje dat als een kobold-achtig
aapje naar hem grist; een ‘varken’ om den vloer te vegen is een stekelvarken; een
boek half open, schijnt een rat die op zijn achterpooten staat; een voetkussen is een
schildpad, een plumeau een egel, een gieter en een koffiekan zijn muzikanten, een
friseerijzer ligt ter neer als een kind dat voorover gevallen is, een fotografiestandaardje
staat trillend te waggelen als een dronken vent. Overal spelen zich kleine bijtooneeltjes
af. De schaar, een jonkvrouw, praat tegen een paard, de naaimachine, waarvan de
garenklos de berijder is; als zuigelingen in de wieg liggen de kluwens in het
naaimandje, kleine klosjes dansen een rondedansje; een breikous met de naalden
eruit is een slak met voelhorens, en uitgeloopen, groene muilen zijn salemanders en
kijken benieuwd toe. De hanglamp, waarvan de kap als een rokje opwaait, is aan het
schommelen gegaan, tot schrik van suikerpot, jampotje, en lepel; het kleine
melkkannetje, een baby, klemt zich angstig vast aan de rokken van moeder theepot
of een cactus in een bloempot is een amortje en maakt een kushand tegen een dametje
dat zich voor den spiegel kapt; een rij stoelen zijn gichelende kostschoolmeisjes, vol
pret om madame la commode, een dikke oude juffrouw.
Carlègle heeft, voor zijn schitterend gelukte experimenten, meubels en huisraad
gekozen van dien karakteristieken ouderwetschen aard, zooals
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de bejaarde dame des huizes ze inderdaad kan geacht worden te bezitten. En dit is
wel een van de dingen, waardoor dit album zoo allerbekoorlijkst is. Al die stijlvolle,
deftige, deugdelijke meubelen met de fijne, gezellige kleuren, met die bekleeding
van mooie sitsjes en fluweelen en katoentjes tegen den witten achtergrond verschijnen
in hun volle glorie

CARLÈGLE. - C'est tous les jours qu'il boît plus que d'ordinaire.

van gemoedelijke voornaamheid, wij zijn in de sfeer van een rijken eenvoud, die als
een sprookje aandoet.
Nu is Carlègle, van wien ik dit verrukkelijk prentenboek het eerst besprak, ook
nog vrij geregeld te ontmoeten in de afleveringen van ‘le Rire’ en is als zoodanig,
de teekenaar voor groote menschen nu, een bespreking evenzeer waard!
Carlègle is de vroolijkste der moderne Fransche caricaturisten; hij heeft, mag men
zeggen, de vroolijkheid herwonnen, hij is glunder en vermake-
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lijk als geen ander. Maar het is een zeer bijzondere vroolijkheid. Wij zijn bij hem
heen over al de bitterheid, de sentimentaliteit, den wrok, de felheid der teekenaars
en satiristen van het laatst der negentiende eeuw; wij zijn alleen met een uitbundigen,
onbedaarlijken, een zeer welluidenden lach. Carlègle is brutaal, hij is indécent, hij
is profaan met een zoo innemende opgewektheid dat wij hem in alles toegeven, dat
wij alles van hem verdragen. Willette is naast hem gezocht filosofisch, kinderachtig
romantisch. Hij is de blagueur die ons niet boos kan maken, de innig-kunstzinnige
blagueur. Als men al denkt aan de strenge definitie die Goncourt van de Blague geeft:
Ce Rire riant de la grandeur, de la terreur, de la pudeur, de la sainteté, de la majesté,
de la poésie, de toute chose’.. dan moet men tevens zoo billijk zijn er bij te denken
dat type van den blagueur in Manette Salomon, Anatole, die eigenlijk zoo'n goede,
gevoelige en beminnelijke kerel is. Het nil-admirari is in de kunst tot een ding van
aparte schoonheid geworden en Carlègle weet ons met zijn fraaie en geestige
prentkunst de idylle in de persiflage te geven, de charme in het profane. Inkleeding
en opvatting maken dezelfde motieven, die bij Forain of zelfs Willette tot bitse of
droefstemmende sarkasmen zouden zijn geworden, bij hem tot een grap die slechts
een bevrijdend, gezond lachen wekt.
‘La joie des enfants’ is een van zijn prenten. Carlègle is een décoratief kunstenaar
van vrijen maar zeer verfijnden smaak en pleegt om zijn prenten heen een soort van
toepasselijke lijsten te teekenen die de bekoring ervan zeer verhoogen. Ditmaal heeft
hij om het geval heen kinderspeelgoed geteekend. Houten soldaten met puntoogjes,
stokarmpjes, en aan elkaar gegroeide roode beenen op een groen geverfd rond schijfje,
kippen uit de
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spanen doos, met een eivormigen romp en een groote veer voor staart tusschen
bloemen en molentjes, omgeven het stukje tekst en het ovaal van de eigenlijke prent
waar dit met losse fraaie letters ingeteekend is, want Carlègle's prenten hebben vaak
het karakter van een vroolijke en gracieuse bladzijversiering meer dan van een
illustratie.
Voor een schreeuwerig behang - hoe geestig en smaakvol is hier de smakeloosheid
gechargeerd! - op plompe stoelen, tusschen ander speelgoed, zitten de mooi getypeerde
kleinburgermanskinderen. Het eene meisje dat een spartelend, dik, broekloos babytje
van de knie laat glijden, is een langhalzig, spichtig, grootmenschachtig kind met een
dik hoofd en groote ooren, een armelijk vlechtje en afgezakte schouders. Het kleinere
houdt een pop op den schoot met haar grappige kindervingers; zij is wat jeugdiger
en zwieriger gekleed, draagt korte kousen, rijglaarzen die bijna passen en een geplooid
schortje. De meisjes zijn op haar manier netjes, zelfs steiltjes, maar hoe mooi is nog
juist even de vulgariteit zichtbaar in de houdingen, de gezichten en zelfs de stijllooze
pruderie der onrijpe lichamen.
‘Mon parrain m'a donné pour mes étrennes une cuiller en argent, avec mon nom
écrit sur le manche.’
‘Moi aussi’ - het andere wil niet de minste zijn - ‘mon parrain m'a donné pour mes
étrennes, une cuiller en argent, et, sur le manche, il y à écrit: Buffet de la gare.’
Dit is zoo langs den neus weg verteld, zoo zonder nadruk en consequentie, als
geen teekenaar vôôr hem het zou gedaan hebben.
Een andere prent is een verheerlijking van het voorjaar.
De natuur wordt wakker, en daar de natuur een vrouw is, begint zij zoodra zij
wakker wordt te spreken, een woordspeling die dan op lichtelijk
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onbetamelijke wijze wordt geïllustreerd. De prent is weer omsloten door versierende
toepasselijke figuren: de Tijd, een genoegelijke Tijd, is aan beide kanten te zien, hij
draagt met zwier een stroohoed met strikjes, hij heeft strikjes aan zijn zeis. En verder
is hij naakt, een naakte oude man, volledig gekarakteriseerd, maar zonder dat pathos,
eerwaardigheid, of iets pijnlijkers in die naaktheid is uitgedrukt, slechts even komisch.
Schapen baden hun opgeheven koppen in de stralen van een zon, die door de zeisen
wordt gedragen. De grijsaards zitten op de wolken en steunen met de hand op dien
luchtigen zetel. En in het midden ontwaakt de natuur, een elegante en teere fee, een
fijn en zacht poppetje, dat het witte dek van zich afschudt en zich spiegelt in het
vrijgekomen water; en onderaan spreekt zij zich uit in flirtations en stoeipartijen.
In den geestigen en gracelijken rand om een andere teekening laat Carlègle een
schildersmodel aanvallen door een ledepop, die in zijn verliefdheid met wilde maar
stijve armen naar haar grijpt en dien zij woedend afweert. Hij pakt met die zotte
leden in haar eenig kleedingstuk, terwijl zij, woedend op dezen zonderlingen belager,
boos duwt tegen zijn ovalen kop. Een geval voor een nachtmerrie-verbeelding, maar
hier enkel vermakelijk, enorm vermakelijk.
In een kerstprent viert zich de genoegelijk-profane verbeelding van den teekenaar
even jolig uit. Daar is allereerst de voorstelling van het kindje in de kribbe, met een
verbaasden en een wat satyrachtigen, maar goedmoedigen Jozef tot toeschouwer....
Dan de viering, een familiefeest: grootmoeder, ooms, allen prachtige typen, in
luidruchtige feeststemming, aan het klinken, terwijl de meid met het dessert komt
aandragen. En eindelijk een ander feest ter eere van Christus' geboorte, een nog
minder
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stemmig feest, waar de deelhebbers onder de tafel rollen, waar slechts leege flesschen
overbleven en hun schoenen en laarzen naar den hemel wijzen. Dit alles wordt door
een rij blozende engelenkopjes van boven af aanschouwd.
Chrétien, tu roules sous la table!
Paix dans les cieux et sur la terre!

Met zijn kalmpjes-vroolijke voordracht weet Carlègle tegelijk het mooie van een
voorwerp aan te geven en ons er om te doen lachen; hij vertelt met luimige geestigheid
en veelzeggende sous-entendu's van vermakelijke hoedendoozen, dwaze grafzerken,
wufte bloemen, avontuurlijke plooien in jas en broek, schalksche flesschen. Hij is
vol goedige kwajongensachtigheid, schelmsche dartelheden.
Nog één teekenaar van luchtigen aard moet hier vermeld worden, het is de evenzeer
geestige R o u b i l l e .
Zijn cartons ‘pour la décoration du Panthéon,’ een reeks satirieke
versieringsontwerpen met ironische bijschriften, vertoonen een eigen stijl, die een
oorspronkelijke en rake vereeniging is van het caricaturale en het heroïeke. Er is er
een, waar Boulanger, de avonturier-generaal, op een prachtig ros voorbij rijdt; aan
den staart van het paard is de republiek gebonden; de figuur wordt gevolgd door
joelende trawanten: Déroulède, Rochefort en andere. En ‘Idolâtrie ou Béatification
de Saint-Zola,’ waarin de naturalistische schrijver, een zeer nuchtere heilige, vereerd
en bewierookt wordt door een zeer burgerlijke Marianne en een vrijmetselaar-priester
met uitgestreken gezicht.
Dit wijst op een naar alle kanten uitgaan van de satire, en inderdaad de politieke
overtuiging van bepaalde partijen schijnt zich in dezen tijd zelden door belangrijke
caricatuur te uiten, in Frankrijk.
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Ik geloof dat men hopen moet dat zulk een spotprentkunst, groot in haar opstandigheid
en eenzijdigheid, terugkomt.
De caricaturisten van den laatsten tijd zijn (als men de allerlaatste periode, die van
de oorlogsjaren nu niet meetelt) amuseurs, en ze willen niets anders zijn. Misschien
is Véber de eenige, die naar scherper spot streeft.
J e a n V é b e r vertegenwoordigt op geheel andere wijze dan Carlègle de reactie
op de schrille realisten van de Montmartre-periode; hij is plomp maar raak, en vooral
fantastisch. Zijn fantasie is zijn opmerkelijkst bezit. Hij laat menschen van zijn tijd,
heeren en dames, zitten op een gladde, snel ronddraaiende tol; zij die eraf rollen
worden weggedragen; een groot publiek van belangstellenden kijkt toe. De allegorie
is zijn element; hij beweegt er zich gemakkelijk in, met welbehagen, maar zonder
geestdrift, want er is niets heel hevigs aan hem. Zijn voorkeur voor het gedrochtelijke
en monsterlijke zelf is niet grootsch; hij is speelsch, maar niet met gratie. Het is zijn
ongeluk, evenals dat van Léandre, dat men hem soms onwillekeurig met Daumier
vergelijkt. Wat zijn werk bijzonder maakt, is de nuchterheid bij het excessieve, de
koelbloedigheid in het bizarre. Zijn creaties doen ons niet huiveren, zij zijn niet
angstwekkend-spookachtig. Aan de onoogelijkheden die hij bedenkt, naakte heksen
en lonkende pygmeeën, knokkelige, kwabbige, paffe, klonterige, stekelharige, zeere,
sluike, ruige, wrattige reuzen en kabouters, demonen en geesten is niets ontstellends.
Hij is geen bezetene, zijn visioenen amuseeren ons, maar pakken ons niet, hij speelt
boemannetje. Hij teekent merkwaardige symbolen als het parlementaire beest met
vele koppen, getemd door Clemenceau; wij gelooven er toch niet voldoende aan. Hij
is een knap teekenaar en lithograaf en zijn werk
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is voortdurend het bekijken waard, maar het komt mij voor alsof er weinig licht voor
de toekomst ontdekt kan worden in het werk van een wat verslapt romanticus.
Maar wie kan zeggen wat de tijd verder brengen zal? Waar de beeldende kunst
overal en voortdurend zulke niet meer bij te houden en te vatten evoluties doormaakt,
zou het een wonder zijn, als de caricatuur alleen zich in een rechte lijn opwaarts bleef
bewegen. Zeker is alleen, dat de tijd van stilstand, volgend op den bloei van de laatste
jaren der 19e eeuw, wel voorbij is, en de komende dingen recht hebben op onze
gespannen belangstelling.
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