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Willem Maris.

J

NDER (Ie meest opmerkelijke verschijnselen, die

in den loop der eeuwen het voor wondere na-

tuur- en lotsspelingen nog immer ontvankelijke

menschengemoed hebben verbaasd, plegen wij.

droomers van een toekomst en mijmeraars om het verleden,

ons gewoonlijk met voorliefde het feit te herinneren dat

op eenmaal de Muze, in een tijd dat in Holland de roem

der schilderkunst 't kleinst was, de glorie lichten deed van

een nieuwe kunst en daarbij een drietal broers, die allen

schilders van het onvervalschte ras bleken te zijn, op onge-

wone en zeer verscheiden wijze bevoorrechte.

Geen profetieën hebben de komst van den eerzamen

meester-letterzetter Marris uit 't Oosten in deze schamele

landen voorspeld, geen natuurverschijnselen hebben geduid

op de geboorte van deze drie geesten, die toch profeten zijn

gebleken in hun land. De tijd van 't oude myrakelwezen

is voorbij, ook de nieuwe wonderen zouden als weleer

die van den geest zijn.

Matthijs, die het eerst zich zelf bewust was en daarom

direct of meer indirect van invloed was op de ontwikkeling

der beide anderen, bleek een mijmeraar te zijn, iemand die
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van uit de tochten zijner jeiigrl een uitgesproken zin voor

het mystieke en voor vage droomerijen had meegebracht. Een
avonturier naar den geest, een vreemde fantastische zwerver

zooals de wereld na Rembrandt niet gekend heeft, iemand

die al wat ridderlijke tochten in den geest bestaan heeft

en die de figuren zijner droomenrijke verbeelding getooid

heeft met een zoo magische bekoring als geen vrouwen

na Ophelia, Desdemona, Cordelia — of noem de gestalten

van den grooten Brit die ge u 't wonderst denkt — geademd
hebben. De oudste, Jacob, verbond aan een even diepen maar
breeder zin een ernst en bij dien ernst en zijn geslotenheid

een bezonken klaarheid, die na Ruysdael en na Vermeer
in het Hollandsche landschap niet wezenlijker uitgesproken

zijn geworden dan in de zwijgende dramatiek zijner meest

machtige composities. Tegenover de vage mystiek van den

een, den zwaren, diepen ernst van den ander, verschijnt met

het grootmachtige van zijn lichtende lyriek, de schildersfiguur

van den jongsten, Willem, omstraald door een zoo zonnige

blijheid, een blijheid te merkwaardiger en te heuchelijker

in een tijd, die alle idealen schijnt geborgen te hebben in

de rommelkamers van den geest, of die ze zoo beredeneert

dat er van hun onbevangenheid weinig meer dan de schijn

overblijft.

De Muzen konden het niet beter beschikken. In 't

Leven zij de blijheid een ruim en^ minvol deel. Wij minnen

den ernst en den exotischen zwijmel, die voert naar d'on-

benaderbare hoogten van een illusionair ideaal, maar wat

ware 't leven zonder den monteren troost van een verheven

lach, zonder een teug, een sprank, een geur van die

zomersche blijheid, waartoe immers ook staag, in d'eeuwige

wisselingen, telkenjare het getij de moederaarde spoort.

In de jaren dat de Marissen begonnen te werken, had



\vii.ij:m mak is. 7

het alofemeen kunstbestrevcn noo- o-een vasten vorm aan-

ofenomen. Wel was er in de lucht een warrelini»' van

onuitgesproken idealen, maar hun studietijd is toch niet te

onrustig gemaakt door die buitensporige verlangens, welke

een later tijd gekend heeft. De roemruchte bent, die

later de Haagsche School vormde, leefde en werkte nog

verstrooid.

Het z. g. Hofje van Nieuwkoop — waarover enkele

der oudere leden van het teofenwoordiore Pulchri Studio

met de weemoedigeherinnering aan heerlijk roezig jeugd-

leven, zoo enthousiast nog kunnen uitweiden — zou hen

vereenigen.

Er waren er al, die door eigen krachten een be-

staan zochten te verwerven en zich min of meer bewust

in de meer universeele kunststrooming van dien tijd wierpen,

maar de dageraad der eigenlijke bewustwording lichtte nog

vaag aan den horizont.

Zij, die later geboren werden, vonden al den bodem
bereid en een traditie, die hun het verder streven vergemak-

kelijkte. Maar ontegenzeggelijk hadden ook de ouderen,

waartoe met anderen ook de Marissen behoorden, veel voor.

Zij toch kwamen in dien gelukkigen tijd, dat het schilderen

nog als een eenvoudig en op zichzelf pretentieloos hiindwerk

beschouwd werd, als een vak waarin men zich met den ijver

van een gewoon handwerksman had te bekwamen, dat

men even deugdelijk diende te leeren als elk ander en

waarmee men den geheelen dag, van den morgen tot den

avond, had bezig te zijn. Allen kwamen als gewone leer-

lingen, leerden verf bereiden, mengen en gebruiken, een

doek prepareeren, \s meesters palet schoonmaken zoo hij bij

voorkeur 't zelf niet deed, in 't kort de primitiefste geheimen

van 't vak, dingen die schijnbaar te Aveinig om 't lijf hebben,

maar waarvan de deugdelijke kennis heeft voorkomen dat
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menig doek vóór zijn tijd oud en een ruïne werd vóór de

schilder zelf het was. Ook werd, maar dit komt alleen bij

uitzondering voor, het uitwerken van het meer architec-

tonische deel der teekening of van reeds in schets aan-

gegeven gedeeltes wel eens aan leerlingen opgedragen.

Maar uit de werkplaats der leermeesters — al was

hun streven niet altijd of bij voorkeur gericht op de

natuur — bracht men behalve die kennis en den ballast

van romantische, onwezenlijke idealen, een bij uitstek

studieuzen zin mee. Het lag in den geest van den tijd,

waarvan de geest der individuen immers een deel is,

dat de aanleg der jongeren — en bij Willem Maris heeft

zich dit al spoedig geopenbaard — zich in een andere,

meer natuurlijke richting zou ontwikkelen. Feitelijk heeft

die jonge geest zich later in veel, bijna in alles, gekeerd

tegen de oude. Maar wat zij uit dien ouden tijd mee-

brachten was een veelheid van kennis, die nu nog wel

eens de verbazing wekt, een kennis, waarvan zij het ge-

brek niet behoefden te verbergen achter den schijn van

een idee en die mogelijk heeft gemaakt, dat zij later als

't ware zonder omzien — dank zij den weg van ernstige

studie, die achter hen lag — konden schilderen, in een

volle ontplooiing van hun innerlijke gaven, al wat het hart

hun op 't oogenblik ingaf.

Menig doek of studieblad, menige anecdote is van

den later spreekwoordelijk geworden studieuzen zin der

jonge Marissen komen getuigen.

Het is den uitgever van dit boek gelukt eenige

teekeningen uit Willem Maris' jeugdjaren te verzamelen en

ze hierbij als reproducties te geven. De volgorde is niet

zuiver chronologisch, noch in allen deele bedoeld als

illustratie van 'schilders ontwikkelingsgang. In zulk een
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Streven pleegt gemeenlijk de bedoeling lofwaardiger te

zijn dan de daad en door de onachtzaamheid waarmee
de HoUandsche schilders doorgaans dit soort werk hebben

laten verslingeren, zou het geven van het eenig juiste beeld

van dien ontwikkelingsgang bij velen vrijwel tot de onmo-

gelijkheden behooren.

De eerste teekeningen vooral geven blijk van een

trachten naar preciese weergave van het onderwerp. Uit

sommige spreekt een als aangeboren begrip van de juiste

toepassing van het waterverf-procedé, met de vlotte vaar-

digheid van een Japansch teekenaar. Er bestaan er, waarbij

met een plek met gras, mos en struiken begroeid terrein is

bestudeerd waarop elk sprietje afzonderlijk met licht en

schaduwzijde is weergegeven en w^aarin toch de aandacht voor

het geheel leeft, i) Maar ook koeien, gezien onder het natuur-

lijke licht en in de natuurlijke luchtomhulling, werden toen

reeds aan dat gedetailleerde onderzoek onderworpen. En
als men nagaat dat vele van die studiebladen soms onder

de minst gunstige omstandigheden, vóór, tusschen en na

schooluren ontstonden, dan blijkt wel dat onder dien

liefdevoUen ijver een onbewuste drang naar persoonlijke

uiting moet hebben schuilgegaan.

Opvallende bewijzen van eigen persoonlijkheid konden

die eerste teekeningen uiteraard nog niet geheel zijn. Men
leefde toen niet in een periode van overrijpe schildersbescha-

ving, maar in cle kenteringsjaren tusschen een ouden en een

nieuwen tijd. Men kende het werk der oude Hollanders en

I) Ook van Jacob wordt verteld dat hij met een aandacht, die tot

het minitueuse afdaahie en met een geduld, alleen menschen eigen die weten

en kunnen wat zij willen, de kantlichtjes en schaduwgleufjes van een sim-

pelen vingerhoed zat te bestudeeren. Deze zin voor nauwkeurige studie is

een eigenschap, die herhaaldelijk in de jeugdjaren van groote schilders

opgemerkt is.
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van de nog levende voorgang-ers, die hun methode op

hun wijs hadden voortgezet. Daarvan, van dien tijd (zie repr.

bladz. 9, pi. I), draagt dan ook dit serieuse en knappe werk,

waarvan hierbij eenige reproducties gaan, de kenteekenen.

Van invloed kan hier moeielijk sprake zijn. Vóór de dichter

zijn eigen innerlijkheid uit te zingen begint, leert zijn omge-

ving hem spreken.

De drang tot persoonlijke weergave was er. En

wel merkwaardig is ook al dadelijk de voorkeur tot

het genre, waarin de schilder, ouder geworden, zoo zal uit-

munten. En al werkende, eerst in vrije en gestolen uurtjes,

later met meer onbeperkte vrijheid, is zich langzamer-

hand, zonder door 't een of ander geforceerd te worden

maar als met de logica der natuur, de eigen innerlijkheid

komen openbaren.

Het meeste dat in dien tijd gemaakt werd, is werk

van zuivere vormvoleindiging, en meer dan bij een jongere

generatie, stond dat streven in den beginne op den voor-

grond. Wat een tijd van nauwlettende studie moet er al

niet voorafgegaan zijn, vóór hij b.v. een onderdeel als de

hierbij gereproduceerde krijtstudie van koeienpooten (zie

repr. bladz. 27) met zoo opvallend zuivere plastiek kon

teekenen

!

Maar ook de materieele eischen deden zich gelden.

Het schilderen moest in de toekomst hun broodwinning

zijn. In die genoegelijke praatuurtjes in het atelier, als de

invallende schemering het verder werken belet, heeft de

schilder mij van dien bij alle zorg zoo zorgloozen tijd

verteld. Hoe men, om toch maar de schoorsteen aan 't

rooken te houden, zich in Godsnaam maar een weinig

schikte naar den »smaak « van den kooper. Zij maakten in

dien tijd veel copieën naar oude meesters, van niet meer

dan eenige duimen in 't vierkant, een formaat dat destijds,
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naar 't schijnt, gewild w^as. Jacob Maris, die later, hoewel

hem een schitterend aanbod gedaan was, met een waardig

gebaar weigerde wieken aan een ouden molen te schilderen,

heeft destijds, evenals zijn broers, heel wat tot in 't minutieuse

v^erzorgde gevalletjes moeten penseelen, die dan aan » kunst-

minnaars « voor een appel en een ei verkocht werden.

Toch vindt men herhaaldelijk onder die geacheveerd-

heid een breeden opzet verborgen. (Zie b.v. repr. bladz. 2 7, pi. I.

Het rechtsche, minst geacheveerde gedeelte toont den breeden

opzet bij het natuurlijke uitvloeien der waterverf. Het linksche

gedeelte, dat den schilder hoofdzaak was, is daarna meer ver-

zorgd.) Hun breede aanleg heeft hen voor » klein « worden

behoed en in de meest summier behandelde gedeelten, in de

bijzaken, die niet dat achevé eischten en waar zij zich meer

bewust of onbewust naar hun aard craven, vinden we in voor

dien tijd opmerkelijke fijnheden van kleur en toon en

sober-rake teekening, de sprekendste bewijzen van een

dagend meesterschap.

De teekening van het heidelandschap met de twee bel-

hamels (zie bladz. 33) is al het werk van een volslagen artiest.

Met welk een pieuze aandacht is hier, tegen het stemmig ver-

loop der verte, het geval op den voorgrond aangekeken.

Een teekening van subtiele gratie, in de teere gedeelten

verzorgd met de fijn geslepen punt van een stukje bergkrijt

en met een zuiver ofevoel voor de algfemeene toonverhou-

dingen, bijna gerythmeerd in het volgen van den raggen

wir-war der wollige haren.

Naar de volheid der stemming zou men geneigd zijn het

schetsmatige teekeningetje met het schuitje en het drinkende

vaarsje aan den kant (zie bladz. 65) al tot later tijd te rekenen.

Maar de eigenaardige fijnheid van het sentiment en de subtiele

gevoeligheid der teekening zeggen dat het van niet veel

lateren datum kan zijn. De teekening der biezen in 't water
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links o. a. is van het zelfde karakter als van die eener sepia

teekening- uit de 7oer jaren, i)

De waterverfteekening »Koeien in den morgennevel« 2)

welke we hier (op bladz. 45) met te meer genoeg^en gere-

produceerd zien, daar ze de eerste compositie is waaraan de

schilder zich waagde^ heeft ook, b.v. in de subtiele teekening

van het donkere koetje met den witten kop, de kwaliteiten

van dezen tijd. Opmerkelijk is in deze compositie het gevoel

voor plan-verdeeling. En vervalt hij op den voorgrond met

dien teeren bloei van ranke bloemen te veel in een minu-

tieuse, hoewel liefdevolle verzorging van onderdeelen, zoo

spreekt er toch uit dit geheel een fijn gevoel voor atmos-

ferische werking en een voor dien tijd al ongemeene

grootschheid van bedoelen.

We schreven : volledig illustreeren deze teekeningen

den toenmaligen ontwikkelingsgang van den schilder niet.

Maar wel geven zij hier en daar aan een voor dien tijd

ongewone, en uit eigen aanleg geboren macht van kunnen,

bij — wij zullen er hierna nog opvallender bewijzen voor

vinden — een uitnemende vak- en natuurkennis, die alleen

maar den tijd behoefden om grooter te worden. Later

hebben nagenoeg allen, die de tradities der Haagsche school

grondvestten, het ontzaggelijk voordeel van zulk een wel-

onderlegdzijn gevoeld.

Willem Maris was de jongste van dat fameuse

zevental, dat in den tijd, w^aarin de glorieuze opbloei der

kunst zich in verschillende phases van uit de kunst der oude

1) Door den heer Bremmer in zijn Moderne Kunstwerken ,L,^ereprodu-

ceerd. Jaarg. 1904. All. 4, no. 32.

2

)

De jonge schilder had toen, wat wel eigenaardig is, zoo'n bepaalde

voorkeur voor nevelstemmingen, dat hij herhaaldelijk ontstemd zijn studie-

tochten voor dien dag opgaf, wanneer zon en wind de morgennevels

hadden verjaagd.
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I lüllanders ov^er Engeland en Frankrijk zou ontwikkelen, met

die veelheid van kennis zich in volle overgave stortten in

de vrije natuur en voor het jonge Holland deden, wat de

Harbizonners voor Frankrijk hadden gedaan. Maar gerug-

steund door een eeuwenoude traditie, had hun kunst niet

het geruchtmakende van dien reuzenstrijd als van stormende

Titanen. Olympisch heeft men de kunst der groote Hagenaars

genoemd. Zij had er van den aanvang af den ernst, de rust en

de bezadiofdheid van. Maar wat een stormende drang, wat

een uitbundige hartstocht licht er soms niet verholen uit

dien rustigen schijn.

De gang die leidde tot de jaren van rijpere vol-

making^ is opmerkelijk vast geweest. En w^ie eenmaal de

volledige geschiedenis der Haagsche Schildersschool schrijft 2),

zal hebben te constateeren, dat er zelden in een periode

van lyrische volgroei een zoo zinnen-beheerscht streven voor

emphatische buitensporigheden en dolle misgrepen heeft behoed.

Doch dat er bij die uiterlijke zelfbeheersching een

ongewone macht van gemoedsvolle innerlijkheid en stralende

hartstocht zich kan openbaren, daarvan is immers Willem

Maris w^el het opmerkelijkste voorbeeld. Want bij weinigen

i) Welk een machtige zelfbewustheid er in de ziel van die groote

naturen kon huizen, blijkt wel uit het volgende: jacob Maris kwam ineen

barre weerstemming eens een kennis tegen, die hem in 't voorbijgaan toeriep:

Wat "n mooie lucht, he!« >y()ch wat! luidde "t antw(jord in scherlstoon

en met een glimlach, die 't hooghartige gebaar moest vergoeilijken, >/ik

schilder "m beter.

«

2) \Vi] alle waardeering voor het boek van ^lej. Marius moet toch

worden erkend, dat het als geschiedenis der moderne Hollandsche schilder-

kunst uiteraard tot nog toe onvolledig is, omdat, toen zij haar werk vol-

tooide, het gansche proces der ontwikkeling nog niet voltrokken was. W el

onderscheidt zij reeds in den (jntwikkelingsgang van Willem Maris de periode

der kleur- en licht-schildering. Maar van het aanbreken der nieuwe phase

kon zij toen ter tijde nog niet gewagen, daar de teekenen die er op duidden,

nog te vaag waren.

Kniis!hmi(lcl I'. J. /(K< ukk, <1cii Haag.
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toch gaat met alle lyrische emphase zoo opvallend een

doelbewuste objectiveering van het gegeven samen.

In een meer bewust herdenken van den tijd die achter

ons ligt, van zijn opkomst, zijn vervullingen, zijn roem

en tekortkomingen, komt men als van zelf tot de vraag:

wat is wel een der uitnemende verdiensten geweest van

die school, die men al spoedig en algemeen de Haagsche

is oraan noemen.

Al lang vóór hier in Holland de letterkunde, die

voor het toekomstige blijer verschieten heeft geopend dan

de schilderkunst, is gaan bloeien, hadden we een schilder-

school, die op universeeler wijze een nieuwe phase opende

in de ontwikkelinQ^ van de kunst der oude wereld. Behalve

het voordeel te kunnen steunen op oude overleveringen, had

zij 't nadeel min of meer bevangen te zijn in die traditiën, die

door een eeuwenlang gebruik zonder innerlijke of uiterlijke

vernieuwing, er waarlijk niet frisscher op waren geworden.

Het riekte alles min of meer naar de lamp van avondlijke

studie-uren; de atmosfeer, waarin men zijn verbeeldingen

hulde, zocht men van uit het atelier wel te transformeeren

in een natuurlijke, maar wie in zijn leven veel in de vrije

natuur geademd had, rook er toch de verf- en olie-lucht aan.

Het was niet de adem van Gods vrije natuur, die al deze

dingen beroerde. De idealen waren gericht op het romantische

onwezenlijke; er was geen helderziend streven naar de

waarheid der dingen i). Al die schilders uit dien dufifen.

i) Een curieus staaltje van dwaze eischen dier dagen deelde Willem

Maris mij mede. Met den Antwerpschen schilder Alex. Woest en Van

Zeggelen was hij naar Noorwegen geweest. In ele berglandschappen van

Woest schilderde hij koeien en arenden. Van deze arenden zag ik eenige

in de Antwerpsche diergaarde geteekende studies, die bij een treffende

karakteristiek al van een ongewone breeilheid waren. \\n nu eischte Woest,
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academischcn tijd, hoezeer zij ook hun lust vonden in het

schilderen van de verheven gemeenplaatsen, die sinds de

Renaissance opgeld doen, zijn alles behalve zieners geweest.

V.v moQ-en er zijn geweest die grandioze allures meenden aan

te nemen, enkelen ook die van uit de natuur in hun kleeren

iets van haar frissche geur meenamen in hun atelier, anderen

weer die door een tamelijk persoonlijk copieeren van oude

schilders een schijn van natuurlijkheid brachten in hun werk;

er mocht ten slotte zelfs door de jaren heen een langzaam

sterker en zuiverder wordende vernatuurlijking, een nauw

merkbare, staag ontbloeiende zin voor natuurwaarheid op te

merken zijn — de eigenlijke bewustwording valt samen met

den groei der organische ontwikkeling van de kunst dier jon-

gere schilders, waartoe met anderen Willem Maris behoorde.

Bij hen eerst ontwikkelt zich weer die aanschouwing,

die meer waarachtige zienersblik in het leven, die de wereld

ziet als den steeds veranderenden verschijningsvorm van het

geestelijke, van de idee en waarop, indien men de literaire

visie maar in wat meer picturalen zin opvat, de woorden

van Cioethe van toepassing zouden zijn:

Alles Vergangliche,

Ist nur ein Gleichnis;

Das Unzuliingliche,

Hier \vird"s Kreichnis;

Das Unbeschreibliche,

Hier ist es gethan. 1

1

Naar deze eeuwige dingen te hebben gestreefd,

opvallender en tev^ens bescheidener dan wie hen voorgingen,

dat is een der verdiensten geweest van de school, die voor 't

(lic toch, "[•etuijifde Willem .Maris, wel eens verdienstelijke (lini,^en i,remaakt

heeft, dat hij van die l^eeslen, die op een afstand van drie uren in diens

landschappen liepen, de oogen met pupillen enz. duidelijk, nauwkeurig zou

ven.

I ) .Fausl II. ('Iionis nnslicus.
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eerst sinds langen tijd in Holland weer de natuur- en geestelijke

waarheid betrachtte. En toch, toen zij het woord »natuur<' in hun

vaandel schreven, hebben zij niets anders gedaan dan wat

sinds eeuwen alle stichters van een nieuwe kunstperiode

hebben bestreefd. Door de tijden heen ziet men de kunst

een reëeler karakter verkrijgen, reëeler in den zin dat zij

steeds meer die eenheid zou bestreven van realiteit en ideali-

teit, die als kunst de schoone waarheid en w^are schoonheid

is der dingen.

Zoo heeft men ook wel eens Willem Maris, hem den

stellig niet het minst op het lyrische en idyllische aangeleg-

den schilder in het moderne Holland, verweten dat hij te

weinig nadruk lei op den geestelijken kant der dingen.

Maar heeft men dit niet ten allen tijde gedaan en een

eansche oroote nieuwe kunst gescholden voor te reëel, te

werkelijk. Voor hoe langen tijd niet — alsof zoon ver-

gelijking opging — en hoezeer overigens ten onrechte,

stelde men de Italiaansche school boven de Oud-HoUandsche.

Hoe onrechtvaardig luidt het oordeel van Taine, die met

anderen Shakespeare en diens tijdgenooten voor halve bar-

baren hield. En Rembrandt, dien onvergelijkelijk begenadigden

verdroomer van levenswerkelijkheid, dien geestenziener,

heeft men hem eigenlijk niet al te lang gehouden voor

een brute, een beeldenstormer, die de oud-heilige idealen

tot gruis dreigde te slaan en lachte met wat er liefelijk

w^as in de eeuwenoude verbeeldingswereld. Zij, de groote

oreesten, universeeler dan wie vóór hen heerschten, zou-

den de oude verbeeldingen niet minnen en eeren? Zij

aanschouwden in den geest dieper het streven der ouden,

zij vatten de kern, en voor hun tijd en voor allen tijd door-

droomden zij het leven met een innerlijkheid, gaven zij hun

visioenen den reëelen vorm, die er in wezen een voortzetting

van was. Hun kunst was reëel, niet omdat zij minder
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ideëel zou zijn, maar omdat zij de idee, of, om liet meer

populair uit te drukken, de idealen, reëeler, dat is werke-

lijker, waar-der, dieper, ecditer, of zooals i^^e het noemen wilt,

hebben belichaani(k Kn volijt hier niet uit dat deze idee

meer idee was; dat zij een phase in de idee, die door de

tijden naar zelfverwerkelijking- streeft, was, die kwantitatief

en kwalitatief superieur was aan een vroeg^ere ?

Hetzelfde verwijt dat men de oude Hollanders in 't

algemeen, ook Cuyp, Potter enz. deed en waarvan men de

meer Italianiseerende richting meende te moeten verschoonen,

vindt men in den nieuweren tijd met anderen ook wel eens

ten opzichte van de kunst van Willem Alaris gemaakt.

Men zal echter moeten toegeven dat, bij allen zin voor het

eenvoudig natuurlijke, het pittoresk armelijke der moderne

HoUandsche schilderkunst, bij het 1 9e eeuwsche Fransche

naturalisme vergeleken, vaak een zeer ideëelen schijn verkrijgt.

Bovendien hebben zij het geluk gehad, dat hun 17-eeuwsche

voorgangers niet hebben geschroomd hun lust voor humor
en zijn lageren vorm, de boert, op de meest drastische

wijze uit te vieren. En ten slotte ook zal men moeten

erkennen, dat, vergeleken bij Cuyp met zijn zin voor een

gedegen samenstelling der plans en een zich bij alle

atmosferische rijkheid vermeien in vaste kleursubstanties,

bij den fijn-zinnigen Potter met zijn subtiel gevoel van

lijnen-plastiek, de meest stralende schilder van HoUandsche

weide- en riet-bewassen piaszoomen, zich in de verhe-

venste manifestatiën van zijn bewogen innerlijk vrij wat

losser van de aarde zal hebben gevoeld. Lijn en kleur

bepalen zich bij hem immers meer op het onwezenlijke,

en wie zou durven volhouden, dat hij, die zich zelf wel

eens geen schilder van koeien, van het substantueele, maar

van het vrije zonlicht moet hebben genoemd, zich in

zijn uitbundigste lyriek te buiten zou gaan aan de nuch-



2 4 WILLEM MARIS.

tere weelden van 's werelds meest zomersche natuur.

Hij is een schilder, die blijmoediger dan wie ook de

vitale driften van 's menschen natuur heeft vermogen te

uiten — en wie deed 't na Rembrandt in Holland glanzend-

voller dan hij ? — maar die in zijn atmosferische, zon door-

straalde gezichten op 't weeldrigst Holland een macht van

verheven innerlijkheid heeft geopenbaard, die hem met de

grooten van zijn school een schilder doet zijn van de soort,

die eenig en opmerkelijk is in zijn land en in zijn tijd.

Moeilijker misschen dan van één schilder in Holland is

het de ontwikkeling van Willem Alaris na te gaan. Want
juist deze zoo ingezonde schildersnatuur geeft, aan wie

aan den buitenkant van zijn brillante peinture zouden speuren

naar tijd en orde bepalende gegevens, zoo op 't eerste

irezicht al wonder weiniof houvast. Ontwikkelinsf is er

uiterlijk en innerlijk natuurlijk in een even groote mate als

bij elk ander genre. De uiterlijke kenteekenen^ die op een

nieuwe phase ervan wijzen, zijn in niet zoo overstelpende

hoeveelheid aan te duiden als dat bij meerdere schilders het

geval pleegt te zijn. Maar toch is ook hier wel het materiaal

te verzamelen, dat ons in algemeene trekken zijn ontwik-

kelingsgang kan helpen verduidelijken.

Eigenlijke » leermeesters « heeft Willem Maris niet

gehad of 't moesten zijn oudere broers, vooral Jacob, zijn

geweest. Van hem zal hij, zoo hij 't al niet vond uit eigen

ervaring, die met de natuur immer de beste leermeesteres

bleek, al de grepen van het vak hebben leeren verstaan.

Want meer dan iemand was deze doorkneed ook in

die kunst van het schilderen, die het werk meer dan een

menschenleeftijd weerstand doet bieden aan den storenden

invloed van den tijd. Alleen liet Willem soms op raad van

zijn broer Jacob zijn koe-studies aan Stortenbeker zien, die
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hem wel eens iets van zichzelf te copieeren meeg"af. Maar

daarmee houdt dan ook alle leerlingschap op.

Zooals meer schilders in hun icuQfd s^etoond hebben

die te bezitten, valt er bij den jong^en Maris een sterke

neiging- op te merken voor het anecdotische en typische.

In zijn werk is nu een verscheidenheid die, behalve door

de innerlijke idee, vooral ook nog bepaald wordt door

het uiterlijk deel der compositie. Zijn ervaring is nog

niet zoo groot als zij later zou worden en hij trekt

binnen 't veld zijner studieuze aandacht dat, als bij elk

serieuslijk strevend kunstenaar, het te schilderen gecom-

poseerde onderwerp was, dingen, die hij later minder sterk

zou accentueeren.

Met de koenheid der jeugd ging zijn geest op reizen

uit, en doordringend in de intieme schuilhocken van het

Hollandsch polder- en weideland, zwervend langs de met

wuivend riet bezoomde plassen onder de fonkeling van een

hooge ongeziene zon, heeft hij zich eens voor altijd ver-

eenzelviofd met wat later het volstrekte domein van dezen

meester zou heeten en waar hij als een schilder zonder

weerga regeert. Wie heeft als hij het rijke land van Hol-

land gezien als een gouden en zilveren schittering, als een

weeldevolle, rijke uitstraling van wat er ademt en bloeit

en sfeurt in het nimmer falende licht van de glorieuze

zon boven het waterrijke land met zijn zwervende

nevels, zijn dami)ige, kleurverzadigde luchten, van wat

al levends er vegeteert aan den kant der zich in waziee

verte verliezende, riet-bestrookte, goudgroenende weiden

en zijn schaterfelle, lichte plassen, en waar, als met een

wenk van de oneindigheid langs verre lucht en laagbe-

bloosde kim, het zilveren schitterlicht van een zeil flitsend

strijkt.

Merkwaardig is 't te zien, hoe de schilder, die altijd
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gemeend heeft te moeten beweren, dat hij vóór alles een

v^erheerlijker was van het zonnehcht, van den aanvang af

zich heeft toegelegd op het verkrijgen van een zoo sober

mogelijk, in groote lijnen en beweging gehouden compositie-

geheel. Wel zal de vreemdeling, die het land eerst van

den uiterlijken, typischen kant leert kennen^ in die doeken

uit zijn eerste periode het duidelijkst deze streken herkennen.

Met meer onbezonnen lust nog laat hij zich gaan ; hij is

op ervaring uit en het type zoekende van de landstreek,

omvat hij in zijn compositie een veelheid van tamelijk sterk

geaccentueerde détails, die hij later ter wille van een

grandiozer eenheid, vervagend zal oplossen in het geheel.

Maar exact is hij in dezen tijd van studie vooral geweest.

Hij heeft het terrein verkend ; hij kent alle hoeken en gaten

van de streken die hij schildert, de wisselende karaktertrekken,

de bizondere golvingen, eigenaardigheden, het verloop van

plans en lijnen naar den horizont. Hij weet hoe er de

winden waaien, hoe het riet zich buigt, het water zich

rimpelt onder hun bestendig-vasten of buïg-tochtigen adem.

Hij weet u zekerlijk te beduiden hoe de koeien zich op

zichzelf en )>en masse ; bewegen, doen en laten, al naar de

macht van uiterlijke of innerlijke drang en omstandigheden.

Hij zal u geen bloemen schilderen in April, die alleen de

maand Juli brengt — en de verscheidenheid daarvan is

oneindiof — en in het moment zal de stemming- van het

jaargetij, van dag en uur, en ge weet hoe oneindig die

varieert, geschilderd staan op een wijze die geen ver-

klarinor behoeft.

Neem in uw aandacht alle schilders saam, die in het

moderne Holland onderwerpen geschilderd hebben als hij

— ik behoef u hun namen niet te noemen — maar is er

één onder hen, die zoo goed, zoo overtuigend zeker, zoo

onbedriegelijk vast heeft leeren zeggen wat hij wilde, die
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er bij zoo zuivere intuïtie de juiste uitdrukking'swijze voor

heeft gevonden en die, om 't in eens te zeggen, voor de

wereld van innerlijke gevoelens, die hij in zich had, de

uiterlijke wereld bereid vond om te dienen als spiegel van

al wat daarin eeuwig en onvergankelijk was?

Door alle vormen heen leert hij ten slotte die vinden,

die men de vernatuurlijkte gestalte van zijn innerlijk weezen

zou kunnen noemen.

Tot de uitspraken van het verleden waarover men
met in zich de sterke herinnering aan Maris' kunst, geneigd

is zich een oogenblik het meest te verwonderen, is het

feit dat men er eenmaal toe kwam de school, waartoe hij

behoorde, de grijze te noemen. Het zal niet veel tegenspraak

meer uitlokken wanneer ik beweer dat er in die ken-

schetsing, in die kwalificatie, die nu als een beetje verouderd

verschijnt, juist die typeerende overdrijving school, die

aan gevleugelde woorden hun kracht verleent. Ook Willem

Maris immers behoorde tot de roemruchtige figuren dier

school, die, zich in haar vormende, haar daarbij te gelijker

tijd gevormd hebben. En wie zou met deze stralende, bij alle

bedaagdheid zoo uitbundige schildersfiguur voor oogen^ er

juist bij voorkeur toe geraken die school grijs te noemen?

Is na Cuyp het Hollandsche weidelandschap blijer

aanschouwd in de natuurlijke uitstraling van zijn immer

frissche kleuren? Heeft iemand, te welker tijd ook, met

spontaner durf de goudgroenende vlakten, de zondoorschenen,

atmosferische luchten, hemel, weide en plaskant, grazende

en wadende koeien weerspiegelende plassen weergegeven

zoo, zonder uiterlijk te ofieren aan de methodiek van het

clair-obscuur, zonder ook maar eenigszins de vigueur van

zijn kleurengamma te dempen, w^aar zijn w^erk door werke-

lijke helderheid van kleur kon wa'nnen. b^n toch heeft men
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niet naofelaten — en niet zoo geheel ten onrechte — hem
bij die z.g. grijze school te voegen.

Maar wat wel eens half als een verwijt klonk,

klinkt^ nu we de natuurlijke wetten kennen, die het impres-

sionisme tot zijn wijze van uiting brachten en tot daad-

werkelijkheid maakten, als lof eer dan als blaam. Want bij

alle vigueur, die we er nu uit herkennen, moet den beschouwer

in dit werk wel een fijnheid van nuanceering, een harmonisch

samenstel van tegenstellingen hebben getroffen, die juist

door hun karakter van toonvolheid en eminente gewogen-

heid tot die kenmerkende kwalificatie zal hebben gevoerd.

Wanneer we de moderne Hollandsche school met de

iQcle eeuwsche gaan vergelijken, dan treft bij innerlijke

karaktergemeenschap zeer zeker een uiterlijk verschil. De
ontwikkelinof toch der moderne schilderkunst heeft in achter-

eenvolgende phases naar innerlijk en uiterlijk wezen plaats

gehad van uit het oude Holland over Engeland en Frankrijk.

Van alofemeene bekendheid is het dat het voorbeeld

der hooghartige Barbizonners op de algemeene ontwikkeling

der schilderkunst ook in Holland van invloed is geweest,

maar ik meen goed te doen met er in dit verband toch

even op te wijzen. Die invloed is zuiver spiritueel ge-

weest en had, in 't bizonder op de Marissen, meer het

karakter van een opwekking dan van hervormende kracht, i)

Een consequente doorvoering van de beginselen, die de

Fransche school leidde — wij hebben er later de bewijzen

van gezien — zou, behalve dat de methodiek zich tot een

zinledig uiterste had ontwikkeld, niet dan tot een psychisch

bankroet hebben gevoerd.

i) Uitvoeriger heb ik deze meening toegelicht in mijn studie over

Weissenbruch, in den veihng-catalogus van diens nalatenschap afgedrukt.
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De hervorminof o-eschiedcle uit de kracht van eieren

heg^insclen. Wij immers beseften nog" de macht van het

glorieuze verleden. De jaren der eerste studie hadden het

streven al in een door eigendommelijke Hollandsche traditie

bepaalde baan geleid, en aan de verdere volle ontwikkeling

der raseigenschappen zou de romaansche geest, hoe cosmo-

politisch ook, geen belangrijk intrigeerend deel hebben

kunnen nemen. Wezenlijke invloed is iets van durender en

ingrijpender kracht, en wat er universeel in de geestelijke

wereld van een tijd is, is eigendom van elk individu, dat

begrijpend of met het onbewuste, intuïtieve vermogen van

een voor 't nieuwe ontvankelijken geest in zich leeft.

En wanneer wij, die onze aandacht hier zooveel

mogelijk hebben te bepalen tot de beteekenis van Willem

Maris, zoeken na te speuren langs welken weg hij zich

ontwikkelde, dan valt aanstonds op dat er van invdoed in

bovenbedoelden zin al heel weinig sprake is. Ik herinner

mij van hem een schilderijtje gezien te hebben, langwerpig

van vorm, in het karakter van den Franschen tijd. Een

herdertje met een strooien hoed op en een langen stok in

zijn handen stond fel-verlicht bij een hek tegen een van

zomersch blauw, diep-verzadigde, zwoele lucht. De karak-

teristiek van het figuurtje was op het typische af, pittig,

sober en zonder armelijkheid doeltreffend. De peinture

was bij een reeds opmerkelijke breedheid uitnemend ver-

zorgd, krachtig en glanzend. Maar opmerkelijk was dat

bij alle vermijden van de toenmalig heerschende trach'tioneele

w^etten van het clair-obscuur, de aandacht toch zoo op het

zonverlichte deel geconcentreerd was en hoe bij de royale,

weinijr dunne schilderinof der lucht deze toch, als wijkend

terug tegen de lichte straling op den voorgrond, als min

of meer dommelend en verduisterd fond geschilderd was.

Hier was tevens opmerkelijk, die drang naar het
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typische, dat ook in menig- ander onderwerp van dien tijd

geopenbaard wordt. De peinture van een gevalletje, dat

't Museum Mesdag van hem bezit en dat me altijd sterk in

de herinnering is gebleven, doet ongeveer aan denzelfden

tijd denken, hoewel ze hier met het onderwerp toch meer van

een ander karakter is. Op een door boomen begrensd arme-

lui's erfje, tegen een verschiet van duinen en grijze lucht, is

een vrouw bezig met te drogen hangend goed. Heel deze

schildering is op het typeerende aangelegd en bereikt met

een waarlijk pittige kracht haar doel. Aan de wijze waarop

het ranke figuurtje met de donker bruinroode kleurnoot van

het jakje, de dun-zwengelige pomp, de pikkende kippen, den

donkertonigen houtstapel en de stronkige, warrige vertakking

der stokkerige boompjes gepenseeld zijn, erkent men het

misschien wel onbewuste streven de dingen door suggestieve

teekening en sober-krachtige kleur belangrijk te doen zijn.

Er is in dit werk een verre verwantschap met dat

van Matthijs, aan wien hij wat 't innerlijke betreft in dien tijd

klaarblijkelijk nader heeft gestaan dan aan Jacob ; er is hier

in de atmosfeer — welke geest ook was 't, die dezen op

een zelf geïmproviseerde wipplank zittenden jongen zette in

dit rustige geheel — iets van een neiging, die naar een

sprookjesdichterlijke verbeeldingswereld wijst. Mauve heeft

wel in dezen geest gewerkt, maar men neemt algemeen aan,

dat, wanneer hier van wederkeerigen invloed sprake kan zijn,

die van Willem Maris' kant niet 't minst sterk was. Willem

toch had met Matthijs gemeen een weifeloos afsturen op

zijn doel, wat hem zijn eigen richting, zonder opmerkelijken

invloed van anderen te ondergaan, al spoedig deed vinden.

De verbeelding is hier al te dichterlijk om van een in den

geest vertoeven bij den anecdotischen kant der dingen

volmondig te reppen, maar toch is voor den lateren ver-

tolker der meest uitbundige lyriek, die in het moderne
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Holland uitg-ezong'en is, opvallend een zich zelf nog" meer

van het onderwerp objectiveerende observatie. Als exempel

van scherpe waarneming' is mij dit op hout geplakte doekje,

dat ons in de meer dorre duinomgeving verplaatst, wel een

der meest karakteristieke gebleken.

Was in deze onderwerpen een reeds op de karakteris-

tiek der dingen gerichte zin merkbaar, er zijn uit 's meesters

eersten tijd nog wel doeken te releveeren, die eigendommelijk

vallen binnen het kader van zijn latere onderwerpen.

Het Haagsche Gemeente Museum heeft een doek uit de

zestiger jaren, dat wel nog den geest van dien tijd ademt,

maar w^aarvan de peinture en ook een streven naar

het uitdrukken der atmosfeer opmerkelijk is. Ook in

dit doek domineert op den voorgrond het zuiver in het

licht geschilderde wit van een koe, waarvan de plastiek

bizonder licht en sterk is doorgevoerd, waar de spanning

der huid, het spierstelsel en de gansche lijfelijke structuur al

met bizondere aandacht waren bestudeerd. Daar achter groeit

een rij struikige boomen, waaronder het zilveren grijsgroen

van wilofen als een de eenkleuriüfheid brekende nuance treft,

evenwijdig verloopende met den plaskant, waaraan met de

verscheiden tint van hun huidkleur koeien grazen, naar den

blauwenden horizont. Het groen en het verzadigde luchte-

blauw zijn sterk domineerende kleurwaarden. De penseel-

voering is, bij een zoeken naar natuurlijke studieuze getrouwe

uitbeelding, nog niet zoo op den breede aangelegd, de kleur

wordt, zooals gewoonlijk in dien tijd, bij het zoeken de dingen

in hun natuurlijke luchtomhulling en tegenstelling weer te

g"even, nog te v^eel gemarteld, maar er zijn, wat expressieve

plastiek en atmosferische doorvoerdheid aangaat, voor dien

tijd opmerkelijke kwaliteiten.

Reeds in dit schilderij, dat nog niet van een meester is,
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maar stellig" al van een leerling-, die de meesters in dit genre

te dien tijde in veel overtrof, openbaart zich opvallender

nog dan in de hiervoor genoemde een streven, dat zich

van den aanvang af met een ongewone doelbewustheid

nagenoeg in één lijn zou ontwikkelen. En hier staan we
weer voor de verwonderlijke zelfkennis bij een jong schilder,

wel niet zoo opvallend als bij zijn broer Matthijs, maar

die bij minder weifeling en in gestager ontwikkeling koers

heeft gezet naar het zich aan de horizonten als luchtverhe-

veling met lokkende bekoring spiegelende en wenkende doel.

De schilder De Bock deelt in zijn boek over Jacob

Maris mede dat de eerste kennismaking van Mauve, in de

omstreken van Oosterbeek met teekenwerk van Willem Maris,

voor dien zoowel een verrassing als een openbaring was.

Toen ter tijde trok men op voorbeeld van ouderen

veel naar Oosterbeek. Wolfhezen laof daar in de buurt en

deze ,, dichterlijke'' benaming oefende, zoo als Maris mij dit

met den glimlach der herinnering op het gelaat meedeelde,

op zijn jonge fantasie een suggestieven invloed uit. Toen hij

dan ook voor 't eerst in de gelegenheid was voor een tijd

ofeheel naar buiten te ofaan studeeren en vao-abondeeren,

trok hij aanstonds naar Wolfhezen. Daar waren o.a. des-

tijds ook Mauve en de jonge Bilders. Men had toen

weinig aandacht voor den eenige jaren jongeren Maris i)

(3 of 4 jaren scheelt op die leeftijd veel), die bovendien

ook 's morgens bij dag en dauw al uit de veeren, met een

paar boterhammen de wei en de hei introk en tegen donker

thuis kwam, om dan maar weer spoedig onder de wol te

kruipen. Maar op een keer, toen Maris ergens buiten zat

en een van die royale teekeningen onderhanden had zoo-

ij Claris, in "44 y;el)oren, was toen nog geen twintig.



WILLEM MARIS. 3 7

als hij er toen eeni'o^e per dag- maakte, kwam een van die

jonge schilders, het was Mauve, achter hem staan.

Maris vond — zooals begrijpelijk is — dat gluren

over zijn schouders niet erg plezierig. Maar het bracht

hem toch niet van de wijs en hij teekende door. Doch
plotseling voelt hij een paar armen om zijn hals slaan en

hoort hij Mauve, die niet alleen in 't leven der kunst van

die spontane opwellingen had, uitroepen: ....

,,Goci, (lod, Ileere, Heere, wat 'n openharinL;- 1 w.iar ik

met een fijn stukje conté zoo op zit te ploeteren, (kiar

breng jij niet een brok bergkrijt met een paar scbra])])en

zoo maar kleur en eenbeid in 1 !

!"'

Wondertoevallig is deze teekening, die de betee-

kenis heeft van een kunst-historisch document, bewaard

gebleven en, al lang op weg eene ruïne te worden, door

de zorgen van den heer Zürcher gerestaureerd. Maris zelf

heeft toen de verloren brokstukken nog wat in den geest van

het oorspronkelijke bijgewerkt en in dezen nu weer tamelijk

gaven vorm vindt men ze hier (op bladz. 69) gereproduceerd.

Van dezen tijd dateert de ommekeer in het werk

van Mauve, die, leerling van Van Os, toen nog wat vast

zat in de toenmalige tradities. Dat zooveel oorspronke-

lijkheid in dien tijd hem verrukt moet hebben, is niet

te verwonderen. Want wat gevoelige weergave van het

licht en de stemming der morgenuren aangaat, is deze

teekening hoogst opmerkelijk. Tot aan den hoogen horizont

van een aandachtsvolle verzorgdheid, waarbij in het ver-

loop der plans de nuances van toon en schaduw niet

zijn veronachtzaamd, is vooral de behandeling van den

voorgrond met het vlondertje en de door wind en weer

door elkaar geslagen ruigte om het beekje, van een glanzende,

levende breedheid. Dat is een teekenin"-, al oreheel Qrebaseerd

op de uitdrukking van het licht en de landelijke stemming,
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waaraan de stoffage van herders met kudden, het ver gestru-

weel, het hout-zagend figuurtje, in zijn ruchtige bezigheid

en de twee kleine meisjesfiguurtjes de noodige levendig-

heid geven.

Van dien tijd ^) dateert dan ook de vriendschap tusschen

beide schilders en hun verdere samenwerking in Scheveninsfen

(waar de eerste schilderijtjes met ezeltjes aan het strand

onstonden) en in de omstreken van Den Haag.

Willem Maris heeft als meer HoUandsche schilders

zijn naam verbonden aan een bepaald soort van onderwerpen.

Er stak in die volijverigheid, waarmee zij zich ieder een eigen

genre kozen tot hun volstrekt domein, een kracht, die op

exposities, w^aar men vergelijkenderwijs kon te werk gaan,

wel het wonderbaarlijkst is gebleken.

Met die opmerkelijke intuïtie, alleen ongewonen geesten

eigen, had al spoedig onze schilder zijn w^eg gevonden,

en al mag hij een enkelen keer uit onbedaarlijken schil-

dersdrang of met den lust om eens een enkelen keer te

gaan spelemeien in vreemde sferen, aan 't schilderen zijn

gegaan van een onderwerp, dat min of meer buiten het

kader van zijn gewone bedoelingen viel, zijn roem zou hij

er niet mee schaden noch dienen. Het blijft 't werk van

een superieuren geest die, hadden aanleg en omstandig-

^) In dezelfde jaren werden geïllustreerde brieven gewisseld tusschen de

drie Marissen en Mauve, die zoowel den joligen geest als den zin tot samen-

werking weergeven. Eens toen Mauve tot een blijven toeven in Oosterbeek

genoodzaakt was, omdat hij, wat meer jonge schilders gebeurd is, zijn kost-

geld niet kon betalen, zond ook Matthijs Maris hem een brief met zoo'n

illustreerende teekening, met 't onderschrift: .een uil in doodsnood (het was

een uil in een kooi). Met deze stellig geestig voorgedragen kunst zal Mauve
zich wel getroost hebben, en te aangenamer zal ze hem later in de herinnering

geworden zijn, toen de verkoop van een schilderijtje van Willem Maris hem
verloste,







WILLEM .\h\RIS. 41

heden hem nu juist niet in deze richting- gedreven, naar

alle waarschijnlijkheid ook in een ander genre een opmer-

kelijk schilder zou zijn gebleken.

Op de Maris-tentoonstelling, die in Dec. 1 904 de heer

Zürcher in zijn expositiezaal in het Noordeinde hield, vonden

we tusschcn de reeks zijner gewone onderwerpen, als koeien

aan een plas, eenden aan een slootkant, of meer ongewone,

een molenstuk en een zeilende tjalk, een klein genrestukje

(zie repr. bladz. 61), dat zijn ontstaan dankt aan de studie-

uren in Pulchri. Maar het goedmoedsche model, dat deze

in 't rooken van een lange goudsche pijp zijn troost en tijd-

verdrijf zoekende, gemoedereerde oude heer met zijn ver-

fomfaaiden slappen hoed is, is geheven in een sfeer, die alleen

't bizondere der algemeenheid heeft. Ik bedoel dat dit met

aanlokkelijke bekwaamheid gepenseelde onderwierp gegroeid

is tot een zeer compleet genrebeeldje in den geest van

Ostade I ), doch moderner, met een tinteling van gemoe-

delijken humor. Maar juist de psychische uitstraling, het

sentiment, het karakter van het werk doet het allerminst

vreemd staan in deze kunst van dezen Maris.

Reeds van den aanvang af is bij hem het streven

opmerkelijk, het geheel der factuur, de pate gaaf en glanzend

te doen zijn. De streek was als gewoonlijk in dien tijd

uitermate verzorgd. Men leerde nog teekenen met het penseel

en de dingen omschrijven op een wijze, die uit zich zelf schoon

moest zijn. Naast de schoonheid der idee zoekt men de plas-

tische schoonheid van het middel. Later is dat anders geworden

;

men is toen de peinture meer als dienend middel leeren

beschouwen, als de draagster der idee, die door en in de

i) Van Jacol) Maris wordl er in Pulcliri Siudio een heel vroege teekening

bewaard, die haast wel van dezen meester een copie kon zijn, maar die toch

reeds een opmerkelijk kunnen verraadt. Het zal hoogstwaarschijnlijk uit den

tijd zijn, waarin de kleine copieën naar oude meesters ontstonden.
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uitstraling daarvan de erlangde schoonheid verkreeg. Zoo
beschouwd was het resultaat zuiverder en meer in over-

eenstemming met wat de groote geesten uit alle tijden

gewrocht hebben. Wanneer men dan ook een der goede
doeken van Willem Maris beziet, waarover genoeg de tijd is

heengegaan om de verf te doen besterven en waarvan na het

tijdelijke inschieten deze den ouden glans verkreeg, dan treft

daarin vaak een geacheveerdheid, die zich niet tot den buiten-

kant der peinture uitstrekt. Dit geeft er een aparte bekoring

aan ; er is iets in van wat Fromentin omtrent het glazuursel

van Rembrandt's schilderijen opmerkt, dat niets anders zou

zijn dan een stoute en verfijnde vergeestelijking van de

stoffelijke bestanddeelen zijner kunst.

Hoe men er ook over moge denken, het streven naar

vormvoleindiging, het mag in den beginne een weinig

drukkend gewerkt hebben op den spontanen uitbloei der jonge

hartstochten, ten slotte kan men er niet dan vrede mee
vinden nu blijkt, dat haar strenge regelen een wat te bande-

loos beheer der zinnen, waartoe ook die tijd wel aanleiding

gaf, heeft tegengegaan.

Want vergeleken bij die nu juist gemeenlijk niet in

kalmen gemoede zich manifesteerende innerlijkheid der

Barbizonners, heeft het schilderwerk der groote Hagenaars,

zelfs in de meest machtige en hartstochtsvolle uitingen,

immer een ingetogen karakter bewaard. Kn Willem Maris,

bij de in staag weidscher doeken zich ontplooiende, uit-

bundige schilderseigenschappen, die hij in die schitterende

reeks van onderwerpen geopenbaard heeft, — hem zelf^

die van den aanvang al over dat zeldzame vermogen

beschikte om bij een intuïtief vinden van zijn weg in wónder-

zuivere geëquilibreerdheid er de eenige uitdrukkingswijze

voor te vinden, hem zelf zal ze ten slotte minder dan een
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hinder, een houvast en een rug steun zijn ofewcest bij de

weorwijzerstaak, die hij met enkele anderen in de moderne

HoHandsche schilderskunst heeft vervuld.

Op (He zelfde tentoonstelling", die we hiervoor memo-
reerden, en waar verschillende genres bijeengebracht waren,

vonden we o. m. een dier degelijk geschilderde doeken uit

's meester's middenperiode „Een rustig plekje'', waarvan

men op bladz. j ^ een reproductie vindt. Het was een

dier schilderstukken, die den twijfelmoedigsten, den minst

rolvasten kunstminnaar de zekere waarborgen bieden voor

een nimmer te betreuren bezit, want ten allen tijde zal

men er de rustige voortreffelijkheid, die spontaniteit van

den opzet niet uitsluit, in blijven erkennen. Het verloop

der plans naar een ruime verte is weloverwogen en

toch niet te gedecideerd aangegeven in de min of meer

zigzags-gewijze verloopende lijnen van het vaste samen-

stel. Het geheel is goed doorschilderd, het heeft die hechte

deugdelijkheid der peinture en diepe stelligheid der kleur,

die eenigen tijd later Poggenbeek zouden bekoren. Het

riet staat luchtig, bewegelijk, ritselend geschilderd in de

doorzichtige, blanke luchtomhuldheid en de eenden zijn

daarin in hun eigendommelijke actie, met een wijs gebruik

maken van hun verschillende kleur in de hooge, diepe en

middentonen, met een voortreffelijke natuurlijkheid geschil-

derd. En in het geheel van dit idyllische onderwerp, dat

er bij uitstek op aangelegd schijnt juist daaraan een deel

van zijn belangrijkheid te ontleenen, erkent men de soliede

kwaliteiten van een schilderstechniek, die, in een voorgaan

en een samengaan met anderen, zou groeien tot een

methodiek, die door haar weloverwogen karakter in 't alge-

meen de Haacrsche school heeft onderscheiden.

Maar ook deze onderwerpen heeft hij met de grootste
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verscheidenheid behandeld. Nu eens groeiden ze tot vol-

ledige composities, dan weer kan men ze beschouwen als

stralende manifestaties van den weeldevolsten kleurenzin.

Ook hierin is hij in de moderne schilderkunst onnavolgbaar

geweest.

Een elk die in de voorzomersche dagen zich wel

eens tot buitensteedsche wandeltochten verlokken liet, heeft

dolend langs de hem zoo innig vertrouwd geworden land-

wegen om er de kleine intieme wonderen te ontdekken, die

geen land heeft als dit, wel eens stilgehouden, wanneer hij

door het kroos van een door wilgestruiken overhuifden

slootkant een moedereend met haar gouden kroost zag

schuifelen. Al het sputterend, dringende, verdwaalde gedoe

van die wonderkleurige, harige beestjes, het wijze beraad

van de ouder eenden, onze schilder heef^t het op een onver-

gelijkelijke wijze weergegeven. En zelfs in zijn meest bril-

lante kleurnotities, in het koesterende bronzen gamma van

een zonnigen kleurenaanzet, rijk en deftig als een gobelin

uit een van de patriciërshuizen van het oude Holland en

uit verren tijd, of waar de voorzomersche stemming van

het kenterend getij hem tot het schilderen van een idylle

zette, heeft hij om de aandacht voor het geheel, de juiste,

hoew^el soms vagelijk aangegeven beteekenis der deelen

nimmer verwaarloosd. De actie der eenden, hun eigen-

dommelijk manoevreeren, hun om voedsel tusschen 't kroos

in den nauw bespeurb'ren cadans van 't dieptonige water,

hun dommelig rusten in het groene gras van den kant,

den kop gedoken in de veeren of met opgestoken vlerk

en met wroetenden snavel de veeren voedend met vet,

zoodat aanstonds bij 't duiken de droppels als parelen rollen

langs 't compacte dons, heel dat bedrijf bij alle actie rustig

en intiem onder het door grijs wilgengroen versluierde

licht van een zomerschen dag, is geschilderd in een stemming,
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ZOO g"ul en hlijmoedio-, dat men om de volheid ervan zich

gaarne in 't genieten voor een oogenbhk de weidscher

genoegens van uitbundiger zomervreugd ontzei, i)

Hoewel de meest typische exempels van de beide

genres, waarin hij heeft uitgemunt en nog uitmunt, wat

uiterlijk en inhoud betreft zeer verscheiden zijn, is de grens

tusschen beide niet al te scherp afgebakend. Want er

bestaan onderwerpen, die men met betrekking op beide

genres een tusschenvorm zou kunnen noemen, waarvan

compositie en uitvoering met die van beide genres min of

meer overeenkomst vertoonen.

Ook in het genre, waarin men den roem van dezen

schilder gaarne luidruchter viert, in zijn plas- en weidekanten

met onder wilgen en langs 't riet grazende of wadende

koeien, ziet men die stage ontplooiing van een steeds

weidscher en stralender openbarende innerlijkheid en een

voor geen zich voordoende technische moeilijkheden weifelend

kunnen.

Maar reeds uit den eersten tijd van zijn scheppen —
w^e hebben hiervan reeds enkele exempels ter verduidelijking

aangehaald en gereproduceerd — zijn dingen bekend, waar-

van de techniek op een aangeboren meesterschap wijst, en

men staat soms verbaasd over de expressieve juistheid, over

de feilloosheid van een zelfs in het gedetailleerde sobere

omschrijving. Want dat is wel juist het teeken van

meesterschap, zelfs bij alle nauwkeurigheid, bij alle ruimheid,

royaalheid van vorm-aanduiding, niet een te veel te geven

en als onbewust de grens te voelen, waarvan de over-

ij In den lijd dal Willem Maris ie Voorburg aan de Geestbrug woonde,

had hij zelf een eenden vijver. Daar had hij gelegenheid ie over lot nauw-

keurige observatie. Maar ook heeft hij de motieven voor de schilderijen

gevonden aan de vijvers in het Haagsche Bosch.
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schrijding leidt van de zelfbeperking tot de overdaad.

Het g-eheel van zijn ontwikkeling kenmerkt zich als bij

alle g-roote schilders van zijn tijd en van alle tijden (bij het

impressionisme lag dit in het wezen) door een streven

naar vereenvoudiging en in die vereenvoudiging naar samen-

vatting. Het was een gang van de veelheid tot de eenheid,

van het gedetailleerd onderzoek tot de synthese der dingen.

In die eerste schilderijen, aquarellen of teekeningen,

waarin zich een eigen stijl openbaart, zien we hem nog

met een opvallende, wat men zou kunnen noemen plastische,

nauwkeurigheid te werk gaan. Zijn blik, niet immer en

bij voorkeur op het kleine gericht, omvaamt een gansche

landstreek; maar er is een aandringen op de karakteristiek

der dingen zelf, evenzeer als op die van h'et geheel. Er

is wel een groote uiterlijke verscheidenheid in zijn onder-

werpen, maar langzamerhand zien we hem zijn aandacht

vooral bepalen tot die treffende compositie-geheelen, waar-

aan hij eens voor altijd zijn naam heeft verbonden en die

men moeilijk zou kunnen schilderen zonder den invloed van

zijn opvatting te ondergaan. Heel het boerenbuitenbedrijf

spiegelt zich af in die reeks, die hij door de jaren heen met

een onvergelijkelijk arbeidsvermogen heeft gewrocht en

waarvoor hij de motieven zocht in de w^aterrijke streken

van Holland in hun wijde verre strekking en vernevelde

horizonten, met hun eenzame boerderijen, hun groene weiden

en rietbegroeide plaskanten met grazende en wadende koeien,

met hun blinkende zeilen, ver wiekende molens en zilvergrijze

wilgen.

Er is in die ontzagwekkende reeks een verscheidenheid,

die zich misschien nog meer in 't innerlijke dan naar

't uiterlijke openbaart. Zoo heeft men Willem Maris bij

uitstek en bij voorkeur den schilder van het zonnige en

blije genoemd. Ze zijn domineerend in zijn oeuvre, die
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stemminor-en, maar toch heeft men ook in deze weer met

een onloochenbare eenzij dig-heid ireoordeehl, want gerekend

naar den innerüjken kant van zijn werk heeft juist deze,

meest lyrische van Holland's schilders voor de verschillende

aandoenincren, die zijn gemoed beheerschen met een onge-

ëvenaarde fijnheid van nuanceering de eenige juiste uitdruk-

king weten te vinden.

Wel trokken hem de stralende dacruren het meest en

aan de glorievolle verbeelding hiervan dankt iüj wellicht

niet het minst erkenning en roem, maar als in bijna elke

min of meer dichterlijke schildersnatuur bemerkt ge ook bij

hem herhaaldelijk een te weinig opgemerkte neiging naar

het mysterieuze.

Ik ken een teekening uit zijn begintijd — hij was

toen al de leerjaren te boven — waarin in een boom-

gaard een boerinnetje een koe drijft. Het beest is in zijn

logge massiviteit met een reeds voor die dagen opmerkelijk

realistischen zin weergegeven, maar het ranke figuurtje van

het herderinnetje tegen het diepe, onbestemde en in zijn

onbestemdheid toch niet vaaofofehouden fond is door een won-

dere geheimzinnigheid omwaard. Ge herkent er de typische

omschrijving van zijn eersten tijd in, maar de teekening is

in haar weinige uiterlijke gedecideerdheid, in haar warrig

samenstel door het volgen meer van een droom-dichterlijke,

visionaire intuïtie dan van de koele berekeninQf, uiterst

suggestief En zonder ook maar in 't minst te doen denken

aan Matthijs, bij meer overeenkomst zelfs met 't werk van

Mauve, komt er uit deze teekening een zoo gulle bekoring

op u toe, is er in de warme koestering van de blankge-

houden licht- en- bruinen een zoo lokkende fluistering van wat

er geheimzinnigs kan waren in door wondere onbestemdheid

verschemerende daguren, dat ge uw aandacht wonderlijk ge-

boeid weet door de bekorende macht van zooveel zinvols,

Kiiii>lh;in(lel 1'.
J.

/i K< ni-.k, den Haag. A
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Maar ook in zijn lateren tijd openbaart hij her-

haaldelijk een neig-ing naar het mysterieuze. Hij was

geen schilder van mystieke gemeenplaatsen ; bij hem ont-

bloeit 't geheimzinnige aan den innerlijken drang, die hem

tot 't schilderen van 's levens blijheid zet en in de weidsche

en vlammende verbeelding daarvan heeft hij gemeenlijk

dieper weten te tasten dan wie ons door hun opdringerige

vaagheden plegen te vervelen. En niet alleen in avondlijke

uren, waar in de atmosferische verschemering en door 't

dalend zonnelicht verteederde kleurstraling, mijmering aan-

wiekt en daalt in 't versluierd staren op de dingen, maar

in 't lichtvolst uur van den dag heeft hij tegen de gloeiende

straling van 't al omhullende zonlicht de dingen wel gezet

in den magischen schijn, die de innigste aandacht in dieper

ontroering- bindt.

Ik herinner mij, behalve eenige geschilderde tafe-

reelen uit 't landelijk bedrijf, als een terugkeerende melk-

ster met emmers aan 't juk, omstraald door de bevende

glorie van een doorzonde lucht, boeren, na 't melkuur zich

met hun roeiboot opmakend naar huis, melkbochten in

ochtend- en middaguur, een houtskoolteekening : een weide-

en piasgezicht met aan de door riet en ruigte begroeide

oeverkanten wadende koeien. Tegen den horizont rijst

tusschen struiko-ewas de silhouet van een molen. Maar de

uitdrukking van geen dezer dingen is bij alle belangrijkheid

in deze teekening toch bepaald integreerend ; zij verschijnen

nagenoeg als accessoires, die nu eenmaal noodig zijn om de

hoofdzaak uit te drukken, en dat is wel de stil-ruchtende

luister van een mysterieuze lichtuitstraling aan de kim, die

het geheel van water, land en schaars bewolkte lucht

waarin wat vogels wieken, tooit met een zoo wonderstem-

migen luister, dat men er den adem en den schijn te speuren

meent van een onzienlijk gebeuren.
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Welk een macht \'an teekeninof is er niet noodis: om
zoo volledig" de illusie te wekken van het buiten, niet minder

vollediiif dan een schilderij, dat in zijn g"rootere compleetheid

zelfs l)ij de subtielste vaagheid minder te mijmeren schijnt

te geven, wel dadelijker en omvattender de illusie wekt,

maar toch minder laat aan de peinzing van eigen fantasie.

En die teekening, die in de uitbundigste kleur-manifestatiën

schijnbaar verwaarloosd en bij een robuste penseelvoering

al even schijnbaar een nauw integreerend deel van zijn

compositie uitmaakt, moet er in haar indirectheid integendeel

juist van enorm gewicht zijn. Ze is als bij de meeste

meesters uit de Haagsche school niet een strenge con-

tourneering der dingen, maar in haar indirectheid omschrijft

zij de wezenheden ervan dieper. Het is een teekenkunst,

die meer schijnt weg te laten dan zij aanduidt, en er behoort

een uitdrukkelijk meesterschap toe, waarvan de juiste betee-

kenis herhaaldelijk misverstaan is, om in 't schilderen zonder

zichtbaarheid der geaccentueerde contourneerende uitdruk-

king in zuiver plastischen zin toch de vormen der dingen

als verschijnselen te bepalen.

Na de periode van exactheid kwam in zijn ontwikke-

lingsgang de periode der kleur. Na een tijd van welbewuste

gebondenheid een uitvieren van de bloeiendste hartstocht

voor kleur. Het veldengroen, de donkere en lichtere oker-

tonen van den grond, het bronziger groen van struiken,

het zilver grijs van wilgen_, het zonnegeel in blauwe en

avondlijke luchten, het blauw van een boerenboezeroen, het

bruinrood van een vrouwenjak, het goudgeel en blauw van

koperen of houten melkemmers, werden licht- en toonver-

zadigd in de weelderigst genuanceerde gamma's tegen elkaar

gezet. In dezen tijd heeft hij de verrukking gezongen der

kleur. En toch, als eiken zich bewusten geest die naar



54 WILLEM MARIS.

zelfvolmaking- streeft en in die zelfvolmaking de bakens, die

wegwijzers zijn naar de oneindigheid, steeds verplaatst ziet,

heeft deze tijd hem niet geheel bevredigd gelaten. Een der

aantrekkelijkste exempels van dezen in een koestering van

kleuren zich streelenden zin, het doek dat 't AIuseum-Mesdag

van hem bewaard, heeft langen tijd verwaarloosd, of zooals

Weissenbruch het schertsend uit te drukken placht, ;.met

voeten getreden« rondgezworven in zijn atelier.

Van beteekenis is deze periode stellig geweest voor

zijn verdere ontwikkeling. De kleuren der dingen werden

in hun substantieele waarden tegen elkaar gewogen, en

toen hij vervolgens toog aan 't schilderen van die stralende

manifestatiën van licht en vlammende kleurenweelde, kon

hij in zuiverder samenvatting en weidscher verbeelding de

dinofen zetten in den verheven luister van dien verhullenden

en te gelijk verklarenden schijn, die de natuur doet zien

als den verschijningsvorm van een zich in haar uitende en

spiegelende innerlijkheid.

Men heeft wel eens gemeend te moeten beweren dat er

in die ontzagwekkende reeks soms wel wat veel herhaling

school. Maar als meer was 't ook hier weer een in den grond

minder goed begrijpen van het karakter van deze kunst, noch

van dezen kunstvorm in 't algemeen. Men zou met evenveel

recht een minnedichter, die den sonnetvorm als de meest ge-

eigende voor liefdesuitingen koos, kunnen verwijten dat er

in zijn composities al zeer weinig verscheidenheid te vinden

was. Men erkent hier het geoorloofde van een steeds weer-

keerenden vorm en eischt alleen een voortdurend innerlijke

vernieuwing. Maar de enorme innerlijke verscheidenheid

van deze kunst, de buitengewone gevoeligheid van dezen

schilder voor de fijnste nuanceeringen der natuur- en als

reflectie: der ziels-stemmingen, schijnt hun een oogenblik te
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ontg'aan. Zij zien den vorm en niet het wezen. Il<; wil een voor-

beeld geven ter verduidelijking- van mijn bedoelen.

Met Mauve heeft Willem Maris in zijn jonge jaren

een tijdlang- gewoond op Engelenburg i), een boerderij bij

Loosduinen. Hij die boerderij was een typische melkbocht

naast een sloot met wilgen, die hij in de stemmiger uren

van den dag, als de zon hoog aan de lucht al te dalen

begon, eenige keeren heeft geschilderd. De boerderij is

al lang gesloopt (alleen een laan daar draagt nog dien

naam) en de typische melkbocht verdwenen onfier de symme-

trische fundeeringen van den modernen stedenbouw. Maar
niet lang geleden, dus ongeveer vijf en dertig jaren na dien

tijd van artistieke vagabondage, heeft hij, hetzelfde geval

nog eens voelende opleven in zijn herinnering, dit opnieuw

geschilderd 2).

Een aquarel, die hij ongeveer een 15 jaar geleden

maakte, behandelt hetzelfde geval. Dat was nog in den tijd

dat er in zijn aandacht een verholen hartstocht kon opbloeien

voor de kleur. Maar niet alleen het sentiment in schilderij

en teekening is anders. ( jeeft het later voltooide blijk van een

voller beheersching van het gegeven, ook de compositie heeft

zich voelbaar en tastbaar gewijzigd voor wie het verschil in

den innerlijken aandrang bespeuren, die tot 't behandelen van

deze onderwerpen leidde. Want als bij alle groote im-

pressionistische kunst is hier de compositie niet het gevolg

van een vooruit overwogen plan, maar ontstaan uit een

innerlijke impuls plots en ongedacht, en nimmer zal het

schilderij groeien tot een uiterlijke volmaaktheid, indien die

impuls niet diep en krachtig genoeg geweest is.

Zoo kon ook bij Jacob Maris die aandrang onbewust

sluimeren, totdat het lichten van een wolk b.v. haar wekte.

i) Bosboom heefl daar in later jaren ook gewerkt.

2) Zie repr. bladz. ']'].
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En dat zoogenaamde herhalen van schijnbaar gelijke onder-

werpen, hoeveel meesterstukken danken wij er niet aan

;

hoeveel door de herinnering verteederde uitingen, die als

een laatst opgloren van de innerlijke vlam nog een onzeg-

gelijke bekoring ademen.

Men kan zoo'n reeks van dezelfde onderwerpen be-

schouwen als een stage groei naar volmaking, als een verdere

doorvoering van een innerlijk gegeven dat de uiterlijkheid

v^an den vorm behoeft ter verwerkelijking. Indien hij een zelfde

onderwerp nog eens behandelde, was 't dan anders dan

om het in het licht te zetten van een met de jaren weidscher

en dieper geworden aanschouwing. Men kan er zeker van

zijn dat, indien niet de bekoring van een ouden droom hem
tot streelende herhaling lokte, het opnieuw behandelen van

zoo'n onderwerp het gevolg is van de inwendige onrust,

die zich in eiken normalen oreest in een streven van zelf-

bevrediging in kunstdrift omzet.

De opvattingen der jeugd worden door den tijd

veredeld, de meerdere levenservaring verruimt den blik, en

wanneer men bedenkt dat het schilderen van zoo'n doek

eigenlijk niets anders is dan 't tot oplossing brengen van

een vraagstuk, dat diep de roerselen raakt van 't innerlijkst

bestaan, dan is 't verklaarbaar dat een nieuwe, rijper op-

lossing van dat probleem ons al even welkom moet zijn

als den schilder zelf. i)

1) Er is een geest van ontkenning, die, niet ten onjuiste aannemende

dat de moderne schilderkunst in het impressionisme reeds cuhiiineerde, dit

impresionisme in zijn latere uitingen beschouwt als een daling na een

hooger standpunt, en niet in het verdere verloop als een in de redelijke

orde der verschijnselen liggende voleindiging van eens begonnen, organischen

groei. Wel zijn een 4-tal der grootste vertegenwoordigers dier kunstsoort

gevallen, maar zoo lang de anderen stand houden is het laatste woord nog

niet gesproken. Bij Willem Claris, den jongsten van die groep, heeft die

ontwikkeling op een zoo natuurlijke wijze plaats gehad, dat het wel van een
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Men heeft wel soms schilders, wier kunst in den be-

irinne een eiofen karakter had, in hun uitincren zien ver-

slappen. Er ontbrak ten leste de fraicheur aan, de spontane

durf, die op 't vernieuwen van een eigen opvatting" kon

wijzen. En hun schilderen bleek niets te zijn dan een rakelen

in d'asch van een langzamerhand verdoofde geestdrift. In

zelfvernieuwing der aanschouwingswijze zit ten slotte toch

de kracht, in wat Duitsche wijsgeeren 't »aufheben« van

een vorige opvatting hebben genoemd. En daarvan is het

werk van Willem Maris telkenmale getuigenis komen geven.

Want na de periode van exactheid, na die der uitviering

van hartstocht voor kleur, komt de periode van lichtschil-

dering, die toch later in de ontwikkeling van den schilder

niet de laatste zal blijken te zijn.

Maar in dezen tijd toch reeds heeft hij de bewijzen

gegeven van een onvergelijkelijk en oorspronkelijk meester-

schap in de behandeling van die onderwerpen, welke hem

het sterkst boeiden en die hij meestal gevonden heeft in de

omstreken van Den Haag, bij Voorburg, Noorden, (ïouda i)

en in 't algemeen in de damprijke streek van het Hollandsche

waterland. Uit dezen tijd dateert o. m. De Witte Koe, die 't

Suasso-Museum van den schilder bezit en waar hij in een

meesterlijk concentreerende schildering 't probleem van 't

licht niet het minst overtuigend tot oplossing heeft gebracht.

Ik meen dat hij dit onderwerp nog eens geschilderd heeft,

anders van compositie en bedoeling, met meer aandacht

voor de kleur, maar toch hetzelfde thema van de witte

koe met in het tweede plan een van donkerder, toniger kleur.

dwaselijk vooropgezette meening moet getuigen, legen een redelijker betoog

die ontkenning in de doorzichtige beteekenis van een valsche machtspreuk

te willen bestendigen.

i) In de laatste jaren trekt hij nog wel naar de plassen bij Reewij

k

en Sluipwijk.
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En men kan die doeken, zelfs het Amsterdamsche, in

lang-en tijd niet gezien hebben en toch in de herinnering-

als een lichtende verschijning de magische schim zien waar-

van die witte koe, die onder het zilver-suizelend zonlicht dat

de laatste zwervende ochtendnevels verjaagt, komt rijzen uit

de dreunende fonkeling van grasgroen en oeverbrons.

Zoo'n opzet al is orkestraal. In weidscher conceptie

heeft zich geen schilders-lyriek in het moderne Holland

geuit. Ik weet niet wat mijn herinnering hieraan wijzigt,

maar uit zoo'n vigueur bij zoo veel bedaagdheid moest

wel een meesterschap groeien, dat in volle expansie der

geestelijke vermogens van alle picturale middelen het

uiterste kan vergen, en die zich bij 't koenste overleg met

een schitterende zelfbeheersching immer voor het over-

schrijden der normale grenzen te hoeden wist.

In een schilderij als dit vindt men, zuiverder dan

in den academischen tijd, de herleving van de methodiek

der oude Hollandsche schilderschool. Maar inplaats van

een door latere slaafsche volgers van haar uiterlijke

bedoelingen — die op rekening van den schilder stelden

wat eigenlijk de tijd had verricht — stelselmatige toe-

passing van licht en bruin, vinden we onder het glanzend

achevé een dadelijk op de natuur gebaseerden opzet ver-

borgen en een doorvoering van het gegeven, die bij weinig

stelselmatigheid, toch de aloude en onvergankelijke wetten

van het clair-obscuur acht.

Men heeft bij zekere feestelijke gelegenheden van de

Haagsche schildersbent, die zich evenals hun geestelijke voor-

vaders voor wat bedaagde oolijkheid nimmer hebben ge-

schaamd, wel eens het origineele plan ten uitvoer trachten

te brengen bekende meesterstukken uit de Oud-Hollandsche

School in de werkelijkheid voor te stellen. Maar toen
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men eenmaal met de Nachtwacht dezelfde proef meende te

herhalen^ stuitte men op de ontzaggelijke moeilijkheid van

de juiste lichtverdeeling. Enkelen besloten hieruit dat de

oorspronkelijke lichtverdeeling onjuist was, onwaar en niet

op de natuur gebaseerd. \\\is toen niet juist Jacob Maris

gekomen, die door het juiste stellen van een enkele petroleum-

lamp de meest verklarende oplossing bracht, dan zou 't

heel wel mogelijk zijn geweest dat sintsdien Rembrandt

met zijn leugens, die, zullen zij moeten erkend hebben, in

alle geval toch fameus waren, bij hen uit de gratie was.

Ik ben overtuigd dat anderen daarentegen de zeer

hechte meening in zich ronddragen dat elk schilderij, hetwelk

zoo'n natuurlijke copieering volkomen en niet alleen maar

bij benadering zou toelaten, uit een picturaal oogpunt een

onding moet zijn, evenals een geschilderde natuurcopie het

is. Want evenals de oud-HoUandsche, is de Haagsche School

er een geweest, die, bij alle aandacht voor de levens- en

natuurwerkelijkheid, vooral en bij uitstek de veraanschouwe-

lijking van de waarheid der picturale idéé zocht, en waar-

van, evenals de ouden, de groote meesters in den schema-

tischen opbouw van hun werk elk voor zich een eigen stijl

hebben veroverd. Het impressionisme, lyrisch van aard, had

in zijn schildering weinig het epische van een verhaaltrant.

Men begon te schilderen uit spontanen drang en wat men op

het doek bracht was in aanleg visionair, omdat het, op-

doemend uit de onzienlijke diepten van het onbewuste, zijn

vasten vorm en verwerkelijking eerst kreeg door en in een

schildering op het doek. De daad zelf van het schilderen

was de waarheidmaking van het ideaal. Vóór dien tijd had

elk schilder in zich het recht aan de waarheid van zijn

visioen te twijfelen. En het behoeft ons niet te verwonderen

in een tijd als deze elk slecht of wrak schilderij als een

leugen uitgekreten te zien.
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In aanleg is dus de kunst der groote Hagenaars

een geestelijke kunst, en, daar zij uiteraard streefde naar

de verwezenlijking van een idéé, idealistisch. En men moet

dan ook al sterk bevangen zijn in den waan van den tijd,

die, dwalend tusschen twee uitersten, alleen het droom-

dichterlijke erkent in het mom van mystieke gemeen-

plaatsen, om in de kunst van Willem Maris dit ideale

element niet met genoegzame stelligheid te erkennen. Want
bij allen gezonden buitenkist^ die er uit mag stralen, bij allen

dranof om de natuur ademend en zonnestralend te doen leven in

dit werk, gehoorzaamt dit, in zijn genre waarlijk myrakuleus

schildervermogen, in zijn diepste wezen toch aan dat wónder-

wijze bestier, dat wij als de picturale intuïtie hebben leeren

erkennen.

Wèl zijn de hoedanigheden van deze kunst van een

uitnemendheid, die bij alle soberheid toch een rijkdom

openbaart, die wel eenig is in de meer in mineur-tonen

geschilderde kunst van dezen tijd.

Heeft Jacob Maris zijn vaak verheven levensvisie neerge-

legd in de statige structuur van met diepen zin en de macht van

een koninklijken geest verwerkelijkte natuuraanschouwingen;

heeft Josef Israëls, minder orkestraal en toch symphonisch

met intenser suizeling van uit de innige roerselen van het

bestaan opwellende melodie, als weleer de bijbelsche harp-

zanger, de droeve noodlotsgedachten willen wegzingen van

een door tranen omfloersd dichtersoog, en in de meewarig-

heid, als de eeuwig glorende vlam van wijs en gemoedsvol

berusten, den beurenden troost gevonden tegen de storende

machten van het Leven; heeft Mauve, pensieve, melancoli-

sche natuur, d'innerlijke schrijning zoeken te verdooven in

de gemoedsvolle uitstorting van zijn vaak tot schreiens

toe bewogen ziel — bij Willem Maris is 't al jubel, al
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juichende blijheid, die zich om 's levens volheid te openba-

ren schijnt.

En toch is ook deze kunst in haar diepste wezen

ernstig — zooals er in alle waarachtig" blije kunst van

welk genre ook ten alle tijde een achtergrond van levens-

ernst heeft gestaan. Zouden — om een ver, maar bekend

voorbeeld aan te halen — zouden de fantastische tochten

van dien verheven dwaas Don Quichotte zoolang de wereld

geboeid hebben, indien deze geweldige comedie niet ge-

baseerd was geweest op een diep er in verholen levens-

werkelijkheid? Ter elfde ure ook moest het den menschen

aan 't verstand gebracht worden, dat er in de luchte, wufte

kunst van dien eeuwig lachenden Corot ook wel eens wat

droefofeestiofheid kon schuilen.

De ernst is 't ook, die de kunst van Willem Maris in

haar meest verheven uitinoen ontzasfwekkend maakt. Want
deze blijheid, die zich zoo onbewimpeld uit de meeste van

zijn natuurgezichten komt openbaren, heeft niet het luchte

van een bij wijlen opflitsende vleug; zij is van inniger oor-

sprong, uit dieper overtuiging geboren en welt staéig uit de

diepten van een ziel, die, met in zich de erkenning van den

ontzaggelijken ernst, die het leven met zich brengt, met

welbewusten drang zich keert naar haar zonverlichten

kant. En met zoo'n ziening moest hij wel komen tot die

verheven uitingen van zijn rijpste periode, die hem stellen

naast de grootsten van zijn tijd.

Weidschheid, dat is wel een der meest opvallende

karaktereigenschappen van deze kunst. Een weidschheid,

die bij de soberste toepassing der middelen nimmer een

leegte laat.

Als de schilder van zomersche weiden en plassen

en zonnige luchten, zijn de hoofdkleuren van zijn palet,
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behalve een warm wit, een rood bruin, een zonnig geel

en een diep donker, stralend weidegroen en lichtverzadigd

luchteblauw. Met de meer of minder juiste verhouding van

lucht en land valt of staat zijn schilderij, en er behoort een

ongewoon meesterschap toe, deze twee vlakken, die geen

vlakken mogen zijn, maar die heide — het eene in zijne

aanduiding van ruimtelijke oneindigheid, het andere met

zijne uitdrukking van massale ruimtelijkheid — hebben op

te gaan in de atmosferische omhulling der zich in de verre

ijlheid van den horizont verliezende plans, in een zoo zuiver

evenwicht te schilderen dat er de illusie ontstaat van een

zondoortintelde ruimte. Wat Israëls met zoo innig expressieve

kracht heeft weten te bereiken in zijn stemmige binnen-

huizen, de atmosfeer als draagster te doen fungeeren der

innerlijke gedachte, als »Hebel« der dramatische werking,

dat heeft Willem Maris eveneens, en gerekend naar de

uitkomsten, ontegenzeggelijk boeiend weten te bereiken in

zijn landschappen. En 't is wel treffend te zien hoe zoo

tegenoverelkaar gestelde naturen, wier kunst van den aan-

vang- af zoo verschillende karaktertrekken heeft vertoond

en die langs zoo uiteenloopende banen tot ontwikkeling

zijn gekomen, ten slotte toch in één ding overeenkomstig,

zich één schilder-techtiek hebben eigen gemaakt, die berust

op eenzelfde beginsel, n. 1. dat der atmosfeer-schildering.

Dat is, meen ik, het punt van overeenkomst, dat men tot

noo^ toe versleten heeft nauwkeurigr aan te duiden.

Maar bij deze overeenkomst is er ook alweer een

dadelijk opvallend verschil. Is bij Israëls die atmosfeer

vaak de gfesluierde toon van een binnenhuis of van ver-

schemerde uren onder 't grijze licht van een even gedekte

lucht, bij Willem Maris is zij lichtend en doorzond, en indien

men bedenkt dat onder de karaktertrekken van onze kunst,

die ze van andere volken onderscheidt, de atmosfeer-schil-
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dering- g-ewoonlijk g-enoemd wordt, dan zou men ook, wat

dit betreft, er aanstonds toe komen zijn kunst bij uitstek

Hollandsch te noemen.

Dit is wel de kunst van buitenlicht en buitentoon-

schildering bij uitnemendheid. Want dit licht en deze toon-

volheid, men denkt niet aan de mogelijkheid dat zij ver-

zonnen zouden kunnen zijn in de binnenhuis-atmosfeer van een

atelier. Zij zijn de blik en het ademen van de natuur zelf,

bewegelijk en lichtend, damprijk, ijl of droog", zwoel of koel.

Heel dat atmosferische beweeg, dat lichten van zon en

wolken, gehoorzaamt aan de onnaspeurlijke wetten, die alleen

de dichterlijke intuïtie vermag te begrijpen en te volgen

om ze vast te houden in 't beeld.

En welk een zeldzaam rijk gebruik heeft deze schilder,

toen hij eenmaal zijn weg gevonden had en meester van

zijn onderwerp was, niet gemaakt van het picturale ver-

mogen, hem in zoo ruime mate toebedeeld. De atmosfeer

is van nu af aan de draagster der gedachte, de bemidde-

laarster tusschen het onzienlijke en den aanschouwenden

geest. Hij is nu de schilder geworden der zon en der in

haar licht verheerlijkte natuurverschijnselen.

Daar, in de oneindige diepten van den kunstenaars-

geest, leeft nog altijd de eerbiedige, religieuze aandacht

voor het wondere, voor wat men de innerlijke openba-

ringen der natuur zou kunnen noemen. En geen volk

misschien heeft zich met die natuur vertrouwder gevoeld

dan het Hollandsche, zoo haar wezen verpersoonlijkt en in

zon-, schemer- en nachte-uren de intimiteit van dien ziele-

omganor al schilderend verbeeld.

Wanneer we nagaan wat Willem Maris al zoo heeft

geschilderd, dan doemt op in onze herinnering een schier

oneindige reeks. Want hij is een dier schilders, die, nimmer

scheppensmoede, van den morgen tot den avond werken
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zoolang het daglicht hun den tijd laat te onderscheiden

wat zij aan het doek toevertrouwen.

In den geest van deze zoo universeel aangelegde

natuur was aandacht voor het teedere zoowel als voor het

verhevene. In de vroegere uren van den dag, als de koele

morg^enwinden de laatste zwevende dampen van den na-nacht

hebben verjaagd en de weidende koeien, loom van een

zwoelen nacht, hun koppen wenden naar den kant, waar in

den aanbrekenden morgen de zon langs de nog benevelde

luchten haar eerste gouden stralen zendt, of in het scheme-

rend getij, waarin hij zijn koeien te droomen zet in het licht

van een late zon, dat door het zilvergrijs van ranke wilgen

speelt en in 't warm, kleurig, ritselend riet, bew^ogen door

den zachten, melodischen adem van den avondwind, wemel-

lichten strooit, heeft hij een teerheid van sentiment vertolkt

met weidschen lust, maar toch met zooveel innigheid door-

wademd, dat men er aanstonds de uiting in erkent van een

fijnbesnaard gemoed.

Er is in die ochtenden, in het stille vlotten der morgen-

luchten, wel iets van het roerig gesuizel, dat in de natuur

gew^oonlijk 't ontbloeien des dageraads vergezelt. Dan zijn

er de horizonten soms vaag en ver, of rijst er het verge-

zicht als een luchtverheveling hoog. Dan is er in het stil

getintel der hooge luchten, in het hel gefonkel van het

dauwige gras, in 't door den nevel gedempte ruischen der

oeverbiezen, waarlangs de logge koebeesten met den zijVg

koelen glans op hun ruige basten schuifelen, dan is er in

dat geheel van ruchtende fijnstemmigheid wel eens een

hooo-er duidinof van ontwakend leven.

Ik herinner mij avonden, zoo in 't naderend uur van

schemering en mijmerij. Een boer in blauw boezeroen

draagt na 't melkuur zijn volle emmers naar zijn roeibootje,

dat aan den oeverkant tusschen 't riet geschoven ligt. De
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koeien beginnen opnieuw te grazen, maar achter 't hoog

gestruik leeft in de lucht het laatste gloeien. Hier is de

stemming van vlietende uren; er wieken wat late vogels

eenzaam tegen de luchten, maar er is een koestering van

avondblanke tonen, van gouden-groenen, van geel door-

gloord blauw, van smeltend wit en rosse oeverbruinen. En
't ademt al de heerlijkheid van die blanke, zondoorsche-

nen av'onduren, waarin de wereld vol is van den roem

der zon en vol van wondere tinteling, als tegen 't licht

een bokaal gelen wijns.

Er is nimmer overdrijving in de momentsaanduiding

bij dezen schilder. De stemming leeft in deze doeken sterk,

doch besloten. Zijn voorkeur voor de lichte uren van den

dag zal hem in morgens noch avonden drijven naar 't vct-

hullen en naar voren brensfen der dino-en in een te sterk

clair-obscuur. Ook hij blijft ten slotte bij al de vigueur van

zijn coloriet een schilder van halve en gebroken tonen.

Op zijn bekende schilderij in 't vSuasso-Museum b.v. is de

lichtpartij in verhouding tot de overheerschende werking

ervan opvallend klein, en worden de kracht van licht

en donker in hun frappante tegenstelling juist versterkt

door de weloverwogen ruime beteekenis in 't geheel der

halve tonen.

Ziet hem in de volle uitviering van zijn uitbundigste

hartstochten, in de toepassing van de, zooals men dat, meen

ik, wel eens beeldend heeft genoemd, in zonnegloed gedoopte

kleuren van zijn weelderigst palet. Er is nergens een te

veel aan licht, een licht, dat door gebrek aan tegenstelling

zonder kracht, door gebrek aan halve tonen te schril zou

zijn en zijn werking in eigen overvloed zou dreigen te

vernietigen. In de scala van zijn licht en donker vinden we

een onzeggelijk fijne nuanceering der middentonen, en voor

zijn helst licht, zijn krachtigste schaduwen, hangt steeds de
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atmosfeer met haar alle hardheid dempende en brekende

doorzichtigheid.

Die glanzende beheersching van zijn palet heeft hem

in staat gesteld in volle expansie van zijn vermogens zijn

weidsche en zonnige innerlijkheid te openbaren. Want
ontegenzeggelijk heeft hij, men mag zich aangetrokken ge-

voelen door de fijnstemmigheid zijner ochtenden, de geheim-

volle kleurenkoestering zijner avonden, in de schildering

van 't juichend, laaiend of zwoel vol-zomergetij eerst de

volle maat van zijn kunnen. Daar, in die stralende weide-

en piasgezichten, waar aan 't ruischende oeverriet de koeien

grazen en waden, waar in zwellende deining de onmetelijke

plassen zich strekken naar einders, vaag en ver, waarlangs

als een vliesfensvluofcre meeuw een eenzaam zeil lichtend

scheert en in den ijlen nevel de hooge molens wieken tegen

de rijzing der tintelende, met verwaaide wolkenvegen door-

streepte blauwe luchten, waar het grasgroen in vlammende

weelde rijst uit den wademenden grond en in 't zomersch

getij de dagtoorts in glorieuze schittering de van hitte

wemelende ruimten doorlaait, heeft hij wel 't meest weidsch

den klaren droom vertolkt van zijn door zonnigen harts-

tocht beroesde zinnen.

De zon mag er in tallooze wentelingen gegaan zijn,

lente, zomer en herfst mogen er geheerscht hebben, immer

vindt hij er de vreugd terug, die hem tot werken spoort en

waarnaar steeds 't verlangen hem drijft. Zon en getij heer-

schen. Zij zijn 't die de zwervende nevels verjagen en

klaren. Als de zon staat in de middagsteê en haar volle

glorie zendt door de bonzende luchten, spoort er het getij

de natuur tot feller w^erking. Daar is eeuwige ruisching

in 't riet, en onder den adem van den luchten wind scheert

er het zonlicht in feller flakkerinfjen langs lucht en land

en water. Daar is in de zondoorschenen atmosfeer wel eens
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't tochtige waren van herfstwindcn, maar ook g^eurt er, als

de luchte wolken rijzen als bloesems boven de kim, de vreugd

van komende lente. Daar bloeit, als ruigte en riet in reken

noof lio-cren verslaoren door den stormenden drang van den

herfst en in 't oeverriet warm de asch nos" kleurt van

wintcrsche verdorring, de blos van zomersche geneuchten.

Daar is in de herfstige luchten, waaronder de wereld van

zwalpend water, van weidevelden, waarop schaars nog

koeien grazen en bruinend riet in dorren brand ligt ont-

stoken, een adem van verheven gaan en wederkeer.

Hier is hij in de volste macht van zijn kunnen. De
natuur is hier geworden de spiegeling van het Leven.

Hij heeft er de volle overstelpende, uitlaaiende weelde van

vertolkt, en in enkele van die doeken, waaraan dikwijls de

aandacht der massa, om welke toevallige of verklaarbare

redenen ook, vreemd blijft, maar welke hij, die ze met be-

grijpen aanschouwen mocht, met durende vreugd in de

herinnering bewaart, heeft hij in machtige concentratie,

in gesloten compositie en wonderstemmige lichtwerking

op de diepere oorzaken geduid, die het leven der Natuur

beroeren.

Daar leeft in mijn herinnering een doek waar, tusschen

het hooge, al bruinende riet, dat er in alles overweldigenden

groei staat onder zonneflitsing en atmosferisch beweeg,

de koeien haast verscholen grazen en waar 't weelderigst

gras als vlammend ten bodem uitrijst. Boven wenkt er

de verre oneindigheid der luchten. En in 't mystiesch ge-

suizel, in heel het lichtend gewaar der door drachtige

nazomerwinden beroerde atmosfeer echoot een aem van

dieper leven.

Ik ken een andere nazomerstemming: koeien, wit en

bruin op een hoekje weilancl l)ij door kroos en verdorde

waterplanten ten deele bedekt water. Links is de horizont
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afgesloten door hoog-, bruinenfl riet. De lucht is ver en

van een stil blauw. En uit die verre lucht valt een scheut

licht op het vaalbruin kroos, dat goudgeel opkleurt uit het

bronzen ofamma van ijroen en credofte bruinen. Het 2"roen

is met een juiste stofuitdrukking vast geschilderd, en het ge-

heel der peinture, heel dit verscholen brokje natuur, ademt

een ruiofe en toch glanzende kracht. En wonderstemmigr

met het ademend leven van de koeien in die dofgloeiende

atmosfeer, werkt hier dat zoo hoogst natuurlijke clair-obscuur.

In doeken als deze nadert hij de sferen der hoogste

ziening in het landschap. Hier spiegelt het natuurgelaat

het geheimste beven der ziel. Het ademt en ademt, en

leeft in onstoffelijken schijn het leven, dat de verklaarde

geest van den schilder in 't speuren naar haar diepste

roerselen te aanschouwen meent.

Maar welk een gewetensvol volgen van de een-

voudigste natuurwetten ligt er niet onder dat uitbundiofe

meesterschap verborgen. In deze zoo weinig theatrale, op

het uiterlijk effect gebaseerde kunst, vindt men bij een

machtig compositioneel vermogen de beteekenis, het wezen

der dingen tot in zijn eenvoudigste bewegingen verklaard.

Onder de hooge welving der van zonlicht tintelende, soms

door enkele vage wolkstrepen doorwaaide luchten, strek-

ken zich in machtig evenwicht daarmee naar de verre ijlheid

der vernevelde einders het weideland en de plassen. De betee-

kenis der substantieele kleurwaarden wordt beheerscht door

de overwegende beteekenis van den toon, der atmosferische

perspectief De kleur van land en water wordt bepaald

door den toon van de lucht i), en in de picturale veraanschou-

I) Eenige keeren wel heb ik Willem Maris hooren beweren dat men
tegenwoordig te weinig gaat hechten aan de beteekenis der lucht. Hoezeer

de ouderen die beteekenis steeds hel)ben gevoeld, spreekt wel uit het feit

dat zij om zoo te zeggen eikaars luchten in hun t_\j)ischen vorm buiten
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welijking bepalen hun onderlinge waarden elkaar. Er is

een onderlinge spiegeling' en wisselwerking, een wemeling

van reflexen, een eeuwig beweeg. Maar dit is reeds iets

wat moeilijk alleen het »koel verstand« i) kan waarnemen.

Denkt men zich in den schilder den dichter, dan zou men
met eeniore wiizior-inof van den zin de woorden uit den

midzomernachtsdroom kunnen memoreeren

:

The poet's eye, in a line frenzy rollin"-.

Doth glance from heaven to earth, froni earth lo heaven. i)

Alles wordt onderdaniof ofemaakt aan de algemeenheid

van den toon; de onderlino-e beteekenis der verschillende

krachten wordt verbroken en versterkt door die wemeling

van toonvolle reflexen. Hier heerscht het »für sich. « En

toch is de plastische verschijningsvorm van het ding »an

sich« onder den picturalen schijn volkomen verantwoord.

Zoo'n witte koe b.v., die hij wel half tegen licht en half

onder zijlicht geschilderd heeft en die als 't ware opge-

nomen is, opgelost staat in de atmosfeer, is vol van die

tinteling van de purperen blauwe reflexen der lucht, de

groene reflexen der weide, de rosse reflexen van rood

kroos en dorrend oeverriet, die heel deze massiviteit trans-

herkenden en er elkaar mee personifieerden. Curieus in verband hiermee,

maar ook teekenend, is het volgende.

Eens kwam Weissenbruch in hel atelier van Willem Maris voor een

nagenoeg voltooid doek te staan. .,T)at is al de derde keer van daag dal ik

je tegen kom"'. ..Waar dan'", vroeg Willem .Maris. „Vandaag liep ik met

een vriend op de trekweg en toen keek ik naar boven naar de lucht

en toen zei ik: daar heb je Willem Maris. Toen we in de stad kwamen,

keek ik nog eens naar da lucht en toen zei ik : daar heb je Willem Maris

weer. Kn nu zie ik je hier voor de derde keer." Daar was werkelijk vaak

iets van grandioze visie, ook in den typischen verhaaltrant van dezen ,,ruwen

diamant", zooals de Marissen hem wel pleegden ie noemen.

I) A Miiisuniiner-nighrs Dream. Act \'. i.
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parant schijnen te maken en onstoffelijk. Het zou dwaas

zijn en van een nuchter begrip der dingen getuigen, hier

de starheid van een zuiver plastische vormuitbeelding te

verlangen, die hoogstens noodlottig kon werken en de

illusie van natuurlijkheid volkomen zou verstoren. En het

behoeft ons dan ook niet te verwonderen hoe de schilder,

dien men wel eens dezen van volkomen onbegrip van zijn

kunst Qfetuio^enden eisch heeft meenen te moeten stellen, er

toe komen kon te zeggen dat hij, die, zoo hij 't noodig oor-

deelde, ze beter kon schilderen en teekenen dan elk ander,

geen schilder was van koeien, maar van het vrije zonlicht, i)

Al is hij dus voor alles de schilder van de groote

beweging der natuurverschijnselen, nimmer zal hij, mensche-

lijkerwijs gesproken, wanneer hij de beteekenis der deelen

in het geheel heeft bepaald, mis tasten in de karakteristiek

daarvan. En indien een volledig ingaande karakteristiek

de aandacht zou afleiden van de hoofdzaak, dan zou hij

volstaan met een eenvoudige typeering, en men zal, wan-

neer men de kwestie in dit licht beschouwt^ moeten toe-

geven dat die dan bij alle soberheid der omschrijving

herhaaldelijk treffend en afdoende kon zijn. De koeien en

molens, die hij schilderde, het zijn dingen, die nu eenmaal

behooren bij de streek, die ze typeeren, en indien men met

behulp van een aantal schilderstukken iemand een beeld

zou wenschen te geven van die streek, dan zou zonder

eenige stukken, waarop molens en koeien voorkomen, de

karakteristiek er van bepaald een onvolledigen indruk maken.

Teekenend is die uitspraak van den schilder, meer

i) Meer ilan alleen curieus misschien is in verband hiermee het vol-

gende. Als kind nog, reeds in 't bezit van een doos met waterverf, waarmee

hij mocht kleuren en teekenen, verbeidde hij met ongeduld den dag van

zijn verjaring waarop hij een doos met kleuren dacht te krijgen, waarmee

hij het zonlicht kon weergeven.
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in algemeenen clan in bizonderen zin. Maar wie ze in z'n

algemeenheid aanvaardt, zal ten minste de bewijzen kunnen

leveren dat hij zijn weide- en piasgezichten ook juist zonder

koeien wel belangrijk heeft weten te maken. Uit 's meesters'

lateren tijd de heer Zürcher exposeerde het schilderij

een paar winters geleden — dateert zoo'n schilderij (zie

repr. bladz. 85), dat geheel in de lijn van zijn overige werk,

ook het karakter daarvan openbaart. ,,Over dit stralend

natuurgezicht i) licht de triomf van den zomer, die de weiden

siert met den uitbundigen vlammentooi van groen, van

rosse waterplanten, en die de nevelverten klaart in de

vreugde van haar hoogen lach. Er is lanzend riet, ritselend

bewoofen onder den drachtiofen adem van een oeurenvoe-

renden wind ; er is een vagelijk maar schoon gekleur van

wat leeft in de ijle verten: het steenrood van het jak eener

vrouw met een spichtig wit geitje onder de weidsche span-

ning van een blauw hemelgewelf, door van hette, witte

wolkjes schaars verlucht." Op den voorgrond, boven het

riet wieken wat vogels, en ook zonder de stoffage van

koeien is dit onderwerp, zonder ook maar eenigszins leeg

te zijn, ongemeen boeiend. Men vindt er dezelfde eigen-

schappen in van zijn overige werk ; bij 't schilderen hebben

hem dezelfde beweegredenen geleid, die hem brachten tot

't schilderen van zijn ander werk. Het is even stralend,

even frisch, niet minder tintelend en blij, atmosferisch en

weidsch onder de spanning van een lucht \'ol uitdrukking.

Het ademt dezelfde natuur, het is dezelfde geest — alleen

de uitino- is verschillend in de verscheidenheid der momenten

en stemmingen — die ook in de zeilende tjalken, welke

de schilder onder het tintelende licht van een hooge zon

en de wakkerinofen van een frissche bries te laveeren

II Ik ])eschreef dit schilderij reeds in ,,,(Jiue Kunst", 2e jaargang, n". 11.
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zette, in durende vernieuwing zulk een levensvolle stuw-

kracht openbaarde.

Vatten we ten slotte alle vorige overwegingen saam,

dan komen we tot de gevolgtrekking dat hij vooral een

schilder is, die uitgaat van de eenheid der dingen, maar

die alleen maar zoo samenvattend kon te werk gaan door

veel ervaring en door de deugdelijke kennis, die hij van de

p-erinofste onderdeelen zijner wereld en haar natuurwetten

door de jaren heen had verzameld.

Men heeft wel beweerd dat niemand zoo goed als hij

het luchtige, bewegelijke van riet en wilgen kon schilderen,

zoo natuurlijk dat men er het ruischen van den wind in meende

te hooren. Zijn luchten zijn transparant, oneindig diep, indien

ze zonnig — vol lichttinteling, zonnekaatsing en uitstralende

kracht, wanneer ze — wat minder vaak het geval is — bewolkt,

vaag of nevelig zijn. Maar immer is er de atmosfeer bewegelijk,

vluchtig, doorzichtig; een omhullende, onstoffelijke massa,

ijl, droog of damprijk, al naar ^t getij, dat aan voortdurende

wisselingen onderhevig is. Zijn w^eideland heeft massa,

vorm; het karakter er van in zijn golving en wasseling, de

plassen in hun dampuitstraling in hun ronde, wijde w^elving

naar den horizont, zijn van immer treffende observatie. In

dit vlakke, damprijke land zwerft het oog van horizont

naar horizont, doemt oneindigheid na oneindigheid. En in

die doorzonde ruimte, door niets begrensd wat den vrijen

blik zou belemmeren, waait de wind, wieken de molens,

ruischt het riet, ademen al vegeteerend de koeien, tiert en

dort en ontluikt weer in de overstelpende macht van weel-

devoUen groei de zomersche tooi van gras en w^aterplanten.

We zijn nu genaderd tot de beschrijving van de periode,

die in den ontwikkelingsgang van den schilder tot nog toe
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als (Ie. laatste te onderscheiden is. Maar meer dan een

iianduiding van wat de toekomst naar alle waarschijnlijk-

heid zal brenofen kunnen we niet ofeven.

Er zijn weinig- schilders g^eweest, zelfs in Holland, wier

werk tot in de latere jaren van den bloei van het impres-

sionisme, van zoo'n spontanen durf en durende frischheid is

blijven getuigen. Die kunst, zoo op 't weidsche aangelegd,

kon, wat dit betreft, met de jaren niet dan wannen. Hij is

nu in de periode, waarin men niet meer alleen op de

toekomst zijn droomen en verlangens bouwt. Zijn kunst

verkrijgt steeds weer een retrospectief karakter. Zou zij

iets aan concentreerende kracht hebben ingeboet? De
meeningen daarover kunnen verschillend zijn. Alaar zonder

twijfel heeft zij aan expansieve macht gewonnen. Zijn l^lik,

gewoon een landstreek tot haar verste horizonten, van

einder tot einder te omvamen, is nog even helder, zonnig

en open, zijn hand niet minder vast dan in de jaren, waarin

hij, in 't bezit van een pas verworven meesterschap, zijn eerste

overwinningen bevocht. Door alle wederw^aardigheden heen

heeft hij zich een schilderservaring verworven, die zelfs in zijn

tijd en in een omgeving van knappe, kranige en groote schilders

opmerkelijk is. Hij kan en weet nu alles. Een buitengewone

natuurkennis heeft hem in staat gesteld alle zich in zijn

genre voordoende moeielijkheden op de meest heldere en

overtuigende wijze op te lossen. Zijn geheugen is nog even

verbazingwekkend, zijn streek breeder, zijn wijze van voor-

dracht imponeerender dan ooit. Evenmin als zijn broers zou

hem 't schilderen ooit zorgen baren; het was hun immer

een tweede natuur. Ook hem plaagde, als alle naar

't onnaspeurlijke strevende geesten, ten slotte meer het

w^at dan het hoe. Dat is de strijd, dien zij allen, door

ervaring wijs geworden, eens hebben te strijden gehad.

Op 't oude veroverde steunende zetten zij zich steeds meer
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tot (Ie Oplossing van nieuwe raadsels. l£n met den blik

naar 't verleden leeren zij daarin als in een spiegel de

toekomst zien.

Al wat het verleden hem heeft geleerd en waardoor

zijn natuuraanschouwing zich door verschillende phasen heeft

verrijkt, verdiept en verbreed, vat hij nu samen. De domei-

nen van den geest, w^elke de natuur hem te beheerschen

gaf, hij heeft ze in alle richtingen doorzworven, onder-

zocht en geen enkele schuilhoek is hem verborgen, geen

enkele bijzonderheid onklaar gebleven. Hij is op zijn wijs een

spoorzoeker en een schatdelver geweest^ en van veel dingen,

die een ander onachtzaam zou zijn voorbijgegaan, heeft

hij de verborgen pracht aan 't licht gebracht. Een onderlinge

vergelijking zou ons leeren dat weinigen voor uit zich zelf

schijnbaar zoo eenvoudige gegevens, zoo'n mate van be-

langstelling hebben weten op te wekken, juist omdat zij,

wat het geheim is van buitengewone geesten, de kunst

verstonden het simpele verheven, het alledaagsche belang-

wekkend te maken.

Van hoe verschillenden kant heeft door de jaren

heen zich zijn schilders-natuur niet vertoond. Meer dan bij

de meesten ontdekken we ten slotte in zijn ontwikkelings-

gang een reeks duidelijk zich afteekenende phasen, welke

we als die der exactheid, der kleur- en der lichtschildering

hebben onderscheiden. En ten laatste, met die ontzagwek-

kende logica, die in het schijnbaar eenvoudige der dingen

ligt, vereenigt hij al de kenmerkende eigenschappen van

de vorige periodes van kleur en licht, geheven tot een

breeder plan, waarvan hij, zijn wereld overziende, in com-

posities van magistralen eenvoud meer dan ooit de syn-

these geeft.
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De plaats, die Willem Maris in de moderne schil-

derskunst inneemt, is dus noof niet in allen deele te

omschrijv^en. Ilij behoort tot de enkele overgeblevenen

\ an die roemruchte schildersbent, die in 't Hofje van

Nieuwkoop bescheiden begonnen, hun positie tot een van

wereldbeteekenis zagen groeien, welke beteekenis in al

haar uitgebreidheid en diepte zelfs op 't oogenblik nog

niet voldoende is te overzien, juist zijn laatste metamor-

fose duidt er op, dat zijn ci^uvre nog niet compleet is.

Enkele werken van den laatsten tijd hadden al op die nieuwe

kentering geduid. Maar toch kwam zij met de kracht en

met het verblindende als van een verassing. Hij staat nog
in de volste macht van zijn kunnen; al wat hij verder

zal geven is winst: de oogst der rijpere jaren.

Wat 't Holland van weiden, wilgen en koeien, van

plassen, riet en molens 't weeldevolst aan roem van licht

en kleur bezat, heeft hij in immer weidsche concepties

gegeven. En al mag de appreciatie, zooals bij elk schilder,

naar tijd en individueel inzicht verschillend zijn, al mag de

natijd bij 't mijmerend herdenken van wat de groote schil-

ders der nu reeds wijdvermaarde Haagsche school aan schoon

hebben gegeven, den een het alomvattendst, dichterlijkst,

innigst of verhevenst, den ander het meest luisterrijk, magisch,

innig, teeder of diepzinnig vinden, nooit ofte nimmer zal

zij, in zuiverder objectiviteit ook staande tegenover de

kunst van een der oorspronkelijksten onder hen, van

Willem Maris ontkennen, dat aan dit wondere zeven-

gesternte, dat in de voorlaatste eeuwhelft aan den
kunsthemel van het moderne Holland te lichten begon, zijn

verschijning de meest blije en de meest schitterende is

geweest.
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()]) ])ag. 5, reg. 9 v. o. leze iir-u ..meester-stceiidrukker .Maris". iii])!. \'an

meestei-letterzetter Marris". Op regel 1— 3 v. o. vervalt: ,,(lie het

eerst ])ei(le anderen".

Pag. 6, reg. 16 \'. b. vervalt het woord ../.waren".

Pag. 11. reg. 11 v. h. enz. leze men: ..T",r bestaan er. waar, bij een als aan-

geboren begrip van de juiste toe])assing van het water\-erf-])roeedé,

met de \-lotte vaardigheid van een Japanseh teekenaar, een plek

met gras. mos en struiken begroeid terrein is bestudeerd enz.

Pag. 13, reg. 5 \-. o. ver\-alt het woord ..sehetsmatige".

Pag. 18. Xoot I. leze men: X'Wist en \'an vSeggern". E\-en \-erder : P^n nu.

door den tijdgeest gedwongen, \-roeg Wust, die. getuigde enz.

Pag. 23. reg. 8 \'. o. : ,,weiden" in])l. \-an weide-".

Pag. 30, reg. 13 \-. b. leze men : 16c- in])l. van 19'=-eeuwsehe.

Pag. 37, reg. 9 v. b. leze men inpl. v. : God, God. Heere, Heere enz

,.God. Kerll enz.

Pag. 47, reg. 3 v. o. leze men : ..eendenkom" in])l. \an ..eendenvijver".

Pag. 55. reg. 3 v. b. enz. : ^lat De Bock heeft Willem Maris een tijdlang

gewoond op Ivngelenburg. w-aarbij een boerderij aan de Loosduin-

sche \^^eg.

Pag. 55. in noot I : ,,Bosboom had daar in vroeger jaren ook gewerkt".

Pag. 83. reg. 7 v. o. inpl. v. ..een \-rien(r' .... leze men ..Baulïe".

Pag. 91, reg. 12 y. o. leze men : ,,Hij kan en weet nu, om zoo te zeggen,

alles".

Pag, 93, reg. 12 v. b. „verrassing", inpl. v. „verassing".
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