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Zijn realistische zin laat den boer niet in
den steek, als hij zich op het handwerk toe-
leggen gaat. Herhaaldelijk vinden wij de
dierfiguur, en ongemoedelijker voorbeelden,
uit de natuur; afbeelding I geeft ons een
kruk te zien, gevormd als een kies, met humo-
ristisch effekt, in het meubel opgenomen.
Die vrij gevonden fatsoenen van tafels en
stoelen, de opzet van een bedstee, die in de
openhaard-kamer,
tot ruggeschot,
niet anders dan
de planken-ribben
van het huis zelf
heeft, het eerste
lichttoestel, be-
staande uit een
staak, met gesple-
ten top, waarin
brandbare spaan-
ders gestoken wer-
den, wij mogen
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is toe te passen, hun aangeboren kunst-
gevoel, dat wij niet kunnen ontleden, komt
ons des te wonderlijker voor. Uit eigen
middelen voorzien zij, in een arm klimaat,
niet enkel in hun lichamelijk onderhoud,
maar ook in kunstideëele behoeften van hun
bestaan. Zij leven ekonomisch, ook wat
hun kunst betreft, van het rendier; dit en de
karige plantengroei van hun land verschaffen

hun de noodzake-
lijke grondstoffen
voor het vervaar-
digen van hun
huisgerei en tal-
rijkesieraden, hun
nomadische uit-
rusting, hun jacht
en wapentuig. Zoo
vlechten zij wieg-
jes van strooken
berkenbast, voe-
ren ze warm, met

er zoo gering niet van denken; het is alles de rendiervacht: als zonderlinge vruchten han-
loonende uitslag van een jarenlange, geduldige
hersen- en handenoefening; als minderwaar-
dig probeersel mogen wij het primitieve huis-
raad niet beschouwen. Of het vroegste stuk
handwerk gemaakt werd, om te voorzien in
louter materieele behoefte? Zeker is het, dat
een verlangen naar orde en schoonheid al
vroeg zijn cisch aan de vervaardigers stelde.
De verfijning van het gereedschap blijkt
niet, op de eerste plaats, een vereischte voor
aesthetische uitkomsten, al spreekt het van
zelf, dat bij gelijke bekwaamheid, het ver-
beterde werktuig meer voortreffelijke tech-
nieken, den werkman aan de hand zal heb-
ben gedaan. De Lappen leveren het bewijs,
dat kunst met de meest elementaire middelen

gen die bakerpakken in hun land aan de
boomen: berkenbast vervlechten zij tot
stevig mandwerk; en, weinig in de potte-
bakkerskunst bedreven, bewaren zij en ver-
voeren zelfs vloeistoffen in hechte manden.
De vrouwen spinnen het rendier- en hazen-
haar en weven er zachte stoffen uit; zij ver-
vaardigen het schoenwerk uit boomschors,
splijten het ruwe tin in draden, spoelen die
om strengen van pees tot een zilverachtig
koord, waarmee zij haar naaiwerken bor-
duren. Het snijwerk van de mannen, in hout
en hoorn van rendier of eland uitgevoerd,
vertoont een ongemeene gave voor sierkunst.
In het oudste Skandinavische huis vinden
wij. op de deurposten, runen-schrift uitge-


