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mulattin die haar corset dichtmaakt zijn
mooi neergezet. Naast dat van de Nérec
vertoont zijn talent stellig gapingen en zelfs
valsche trekken. Zijn eenvoud voel ik niet
altijd als heel zuiver. Doch van het coquet-
teeren met rauwheden en al of niet schijn-
bare domheden van teekening schijnt hij te
hebben afgezien. Wie met zulk grof geschut
werkt, mag niet missen, op straffe van zeer
pijnlijke schokken.

Wat de andere hors-d'ceuvre aangaat, zoo
voel ik veel respect voor de koele, beraden
kunst van Mme. Renée Pinch, die wel zeer
eerlijk en sterk van karakter is; Jacques
Nam, den dierenteekenaar, kan ik waardeeren
om zijn vaste, levende lijn, terwijl er onder
de eubisten zijn, wier schilderdcugden genoeg
uitslaan door de onoogelijkc voordracht om
hun werk zoo niet aannemelijk, dan toch
achtbaar te maken.

Het Hollandsch gezelschap is even ver-
scheiden als de vreemde genoodigden. Me-
vrouw G. van der Hoef-van Rossem is er
weer met haar delicaat en ernstig bestudeerd
werk, G. van der Hoef, haar man, blijkt
wederom de nog zoekende maar ernstige
teekenaar; tot een vaste overtuiging heeft
hij het nog niet gebracht. Expressief van
kleur is het werk van G. J. de Winter, ter-
wijl de groote cellist Hekking in zijn schilder-
proeven zuiver kleurgevoel openbaart. Een
illustratief talent lijkt mij Ticlens. Mevrouw
Fernhout-Toorop vertoont in haar cubis-
tische werken allerlei eigenschappen van een
echt droomtalcnt. Tccre en zuivere trekjes
zijn in Nanninga's bescheiden inzending
onmiskenbaar. Verspreid door de zalen
hangen nog hier en daar schilderijtjes van
kunstenaars in wier werk altijd iets boven-
middelmatigs is, zooals Boot.

Heyenbrock blijft zich zelf gelijk. Hij is
een man met een schildcrsgave en een
neiging om de geweldige tragiek der industrie
weer te geven, welke beide zich echter nimmer
te zamen oplossen in een krachtige geste.

Grauss, een debutant, heeft een vlotheid
van improvisatie als weinigen en een smake-

lijkheid van doen die zeker reeds menigeen
voor hem won. In de teekening van den
Tango komt tevens een nog zeldzamer ver-
mogen uit, dat om actie niet slechts aan te
geven, maar door te voeren. Het wulpsche
dat dezen werken eigen is, lijkt mij van een
schuldeloozc soort; het is bijna benijdens-
waardig deze dingen zoo te zien, en bijna
onmodern.

Het groote naakt van Coen van Oven in
een der verdom-zaaltjes te hangen schijnt
mij niet geheel billijk. Reeds het aandurven
van zulk een ding plaatst iemand boven het
dillettantisme dezer omgeving, en bovendien
is het, schoon niet overrompelend, ten volle
gekund.

Het schijnt het lot van hedendaagsche
tentoonstellingen een zeer schommelende
stemming op te wekken en een groot vraag-
teeken achter te laten. Ook deze verlaat men
niet met de vaste overtuiging dat redelooze
probeersels als die in de eerste zalen, door
een gemis aan opgaand streven worden ver-
klaard.

C. V.
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Een jong Rotterdamsch schilder, P. H.
Groen, leerling van den heer Van Maasdijk,
houdt zijn eerste tentoonstelling in zijn ge-
boortestad — Kunsthandel Unger en van
Mens — en toont zich daar, in zeer uiteen-
loopcnden arbeid, een degelijk onderlegd
teekenaar, een soliden schilder. In zijn beste
werk, dat van de laatste jaren, overheerscht
een zoeken naar de juiste waardebepaling
van de toonverhoudingen. Zijn schildering
is daardoor zuiver. Er is in zijn landschappen
een heldere klaarheid, als bij een doorregen van
stof gezuiverden dampkring, en ook in zijn
stillevens is die klare helderheid; om de din-
gen is licht en ruimte. Het atmosferische
echter, het tintelende, het bevende van het
licht, het enveloppcerende, datgene waar-
door alle dingen tot eenheid gebracht worden,
ontbreekt er nog aan; alles staat te veel nog
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in die klaarheid, waardoor er zekere hard-
heid, koelheid, gebrek aan warmte is.

Groen voelt zich nu en dan tot het kleurige
aangetrokken, in zijn stillevens zijn velerlei,
met ornamenten versierde lappen, en zijn
bloemen hebben meestal een veclkleurigen
onder- en achtergrond. Toch is hij geen
colorist. Zijn kleur mist kracht. Zij is er
nooit in de eerste plaats, zij is koel en dol',
soms hinderlijk. Wat kleur moest zijn, is
soms louter bontheid, missend de schoonheid
die ook het bonte kan hebben. Daardoor
schitteren zijn bloemen u nooit tegen en
kunt ge alleen haar vorm, haar bouw be-
wonderen. Gij krijgt den indruk, dat hij ze
meer schildert als studie, dan uit drang naar
beur schoonheid. Zijn stillevens gelijken op
vraagstukken, welke moeilijk zijn op te
lossen. De schilder stelt zich een moeilijke
taak, welke hij technisch knap uitvoert,
doch zonder er schoonheid in te brengen,
zonder er intimiteit in te krijgen.

Welken kant Groen uit zal gaan, is bij
deze toch uitgebreide tentoonstelling niet

effen tegen

te zeggen. Hij slaat
zijn blik naar alle
zijden, daarbij zich
getrouw houdende
aan de natuur. Nu
eens schildert hij de
lente, dan den herfst,
na een oud, stil,
rottig muurtje aan
het water, dan het
drukke stadsgewoel;
een kerk tegen de
avondlucht buiten
i>p het land, en vuilen
rommel van huizen
in afbraak of wijken
in aanbouw. Hij
maakt het land bij
zon, bij wind, bij
sneeuw, aan slooten,
vaarten en rivieren.
Hij schildert de bloe-
men streng, tegen
't licht, maar ook,grijs of

en dit wel het meest, tusschen kleurige
lappen of rommelige omgeving. Hij maakt
een mooi gevonden, geestig hoekje uit
zijn atelier, goed afgesneden, maar ook
zonderling gecomposcerde stillevens. Hij
schildert alles wat hem treft, maar slechts
zelden haalt hij het schoonc der dingen tot
zich. Van de lente geeft hij niet het teere,
het maagdelijke van pas uitbottend groen,
niet de zonncweelde, de schittering op
bloeiende boomen. En van den herfst geeft
hij geen gouden verrukking, ook niet de
zwoele schoonheid van het wegstervende
gouden loof. Hij is nooit lyrisch. Hij wordt
aangetrokken door het karakter der dingen:
het karakteristieke moet de hoofdfactor
zijn.

Van kinderen, die glijbaantje spelen, geeft
hij niet weinig aardig de beweging, typeert
hij geestig de beentjes in de witte sneeuw.
Van oude vervallen buurtjes, van boeren-
huisjes met rommelige schuurtjes, stukkende
hekjes, onverzorgde tuintjes geeft hij het
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vervallene, het eenzame,
het armelijke leven, soms
zelfs het droefgeestige.
En van de nog niet
uitbottende natuur, bij
vlakke weiden en sloo-
ten, drukt hij de verla
tenheid uit en het gure
getij. Kaal staan zijn
boomen aan den hori-
zont, uit zijn slootwater
steekt slechts hier en
daar een spriet, de eer-
ste uitloopers van een
rietplant. In zijn weiden
vertoont zich nog niet
de wulpschc dottcrbloem
met haar wellustig groen
en geel. Het land is vaal,
de wind waait er over.
Wel blikkert de zon te-
gen de witte muurtjes
der huizen, maar zij weerkaatst nog niet,
zij straalt er nog niet van uit. Armelijk en
kil doet zij aan.

Van in afbraak zijnde huizen vinden we
hier een mooi doek. De muren vertoonen
de sporen van velerlei behangsels, strepen
van afgebrokkeld baksteen, roetsliertcn van
schoorsteenen; dan vlak naast dit brok
onrust, staan de oude gave gevels, rustig
als te slapen, met de stemming van het
lang voorbije, met de mooi boven elkaar
uitkomende, tegen elkaar aangebouwde, op-
gedrongen daken, met de half omver val-
lende lange schoorsteenen.

Plastisch zijn die huizen, solide, met liefde
geschilderd; goed staat de lucht er achter
en op het stille plein er voor speelt een enkel
kind. De karakteristiek van de groote lijn
treft er in en mooi is dit doek in de lijst
gezet.

Ook typeert Groen goed oude schuiten,
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die stil liggen in gracht of vaart, met het
verweerde van de verf, het bruin van teer,
met de aardige opgebouwde huisjes, met de
hangende wasch aan de lijn. En een be-
dompt, smal steegje, tusschen hooge oude
huizen, waar dat benauwende heerscht, waar
een eigen toon is, tegen de gevels, over de
straat. Waar oude wijfjes scharrelen bij de
waschkuip. Figuurtjes die hier hooren, wier
gedoe hier onmisbaar is, die karakteristiek
geven aan de hoogc vertikale lijn, aan de
kleur, aan de stemming, die één zijn met de
compositie.

Naar al deze triestig grauwe brokjes uit
de natuur gaat de matte, sombere kleur van
Groen toe. Hij geeft ze in zijn goede dingen
zuiver met liefde; alles staat vast, onder
zijn weide voelt men den grond en hij bouwt
alles consciëntieus op, toets voor toets ver-
antwoordentl.

A. O.


