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een knaap was, naar het krankzinnigen
gesticht gebracht, waar zij overleed. In een
galerij „moeders van groote mannen" schijnt
deze vrouw, hoezeer van eenigszins beter
origine en verfijnder instincten dan haar man,
nooit een plaats waardig te zijn geweest; het
gemis aan een huiselijk leven heeft den zoon
waarschijnlijk die harde jeugd bezorgd,
welke op zijn verder leven onmiskenbaar van
invloed was. Tusschen vader en zoon heeft
evenwel steeds de meest hartelijke verhou-
ding bestaan, een verhouding, van weers-
zijden door verdraagzaamheid en opofferings-
zin gekenmerkt. Inderdaad heeft deze
kleinburger, die zeer op den penning moet
geweest zijn, een eigenschap door den zoon
geërfd, meer dan eens getoond, in het belang
van zijn kind zich belangrijke uitgaven te
kunnen getroosten, hij liet hem vrij behoorlijk
school gaan, en deed hem in de leer bij een
architect, die daarvoor betaling vroeg, hoe-
wel een ander (waarschijnlijk in zijn oogen
minder bekwaam) gratis dezelfde diensten
aanbood.

Ondanks zijn schoolgaan is de jonge Turner
nooit geworden, wat men een beschaafd man
noemt. Hij heeft zijn eigen taal nooit vol-
doende kunnen schrijven noch spellen en
ondanks zijn vele reizen nooit zelfs een eerste
begin van eenige andere taal weten op te
steken.

Wat hij wel op de scholen, waar zijn vader
hem deed, heeft genoten, of liever zich zelf
verschaft, is de eerste opvoeding in natuur-
genot. De Londensche achterstraatbewoner
kon op de school te Brentford de Thames,
op die te Margate de zee en de kust aan-
schouwen, en het is stellig hier geweest dat
zijn hart voorgoed openging voor de eenige
poëzie en de eenige aesthetica die dezen
ruwen en eenzelvigen man zijn leven lang
hebben vervuld.

Ongelijk aan andere vaders van schilders
heeft de oude Turner de roeping van zijn
zoon, die zich reeds vroeg openbaarde van
meet af aan bevorderd. Dit is te opmerke-
lijker, wanneer men bedenkt, in hoe gering

aanzien toen de schilderkunst stond, en
vooral, hoe weinig aanmoediging zij vond.
Behalve voor „Dutch drolleries" een weinig
vereerendc naam, toen gegeven aan de schil-
derijen der Hollandsche kabinetstuk-schilders
en hun navolgers, werd slechts de portret-
kunst met een gunstig oog aangezien, om
nuttigheidsredenen, immers zij diende om
de trekken van bekende en hooggeplaatste
persoonlijkheden voor het nageslacht te
bewaren. Hoe weinig begrip van en waar-
deering voor de schilderkunst in het alge-
meen tot het geestelijke bezit van zelfs
overigens zeer ontwikkelde lieden behoorde,
toont Lord Byron, die aan Murray schreef:
„ik weet niets van schilderen, en ik verfoei
het, behalve als het mij herinnert aan iets
dat ik gezien heb of mogelijkerwijs zal zien,
reden waarom ik spuw op alle heiligen en
andere onderwerpen, op de helft van de be-
driegerijen die ik in de kerken en paleizen
zie, en toen ik in Vlaanderen was, heb ik
nooit zoo gewalgd als om Rubens en zijn
eeuwige wijven en zijn helsche kleuren-
gcblikker, zooals het mij toescheen, en in
Spanje gaf ik niet veel om Murillo en Velas-
quez. Wees daar zeker van: deze kunst is
van alle de meest artificieele en onnatuur-
lijke, en die waardoor de onschuld van.het
menschdom het meest wordt bedrogen. Ik
zag nog nooit een schilderij of beeld dat mijn
conceptie of verwachting op een mijl na
nabij kwam".

Deze woeste uitlating (waarvan de affreuze
stijl voor rekening van den dichter zelf
komt) bewijst, met hoe weinig schaamte-
gevoel men toen nog zijn gemis aan ont-
vankelijkheid voor een bepaalde kunst kon
bloot geven, en dit gemis aan schaamte-
gevoel laat duidelijker dan de inhoud van
het citaat zelf zien, dat van de hoogere
standen in die dagen niet eens als een be-
standdeel van hun deftigheid en intelligentie
zekere tolerantie, zoo niet waardcering, voor
een groot sterk geestelijk leven, dat men niet
begrijpt, verwacht werd. De landschap-
schilder was dus, voor zoover zich liet aan-


