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VERANDA VAN EEN LAN'IUU'IS, (ONTWKRl' ARCHITECT HANS OFNER, WKEXEN).

zaglijk veel bijdragen tot de gomüthlichkcit
van het vertrek.

Het zou ons te ver voeren, en ook ietwat
onbillijk zijn bij de enkele illustraties die
van ieders werk in dezen nieuwsten bundel
voorkomen, de opvattingen van den eenen
kunstenaar tegenover die van den anderen
te stellen. Wel kan men er aan zien, hoe tal
van verschillende kunstenaars een zelfde
gegeven oplossen, en dat is reeds leerzaam,
niet alleen voor hen die zich zelf met het
onderwerp bezig houden, maar ook voor 't
publiek, voor de menschen die in de huizen
moeten wonen en leven, en nu eerder het
hoe en waarom zullen begrijpen en hun eigen
interieur door schikking der meubelen, door
tal van kleinigheden tot een middenpunt van
gezelligheid kunnen maken.

Van dergelijke boeken, (dit is thans het
derde: de slaapkamer, en hcerenkamer gin-

gen vooraf), die zoowel voor den leek als
voor den vakman van belang zijn, gaat
behalve de bekoring dan ook een niet ge-
ringe kunstopvoeding uit, en deze zal dan
ook niet nalaten weer van terugwerking te
zijn op de moderne kunstnijverheid.

R. W. P. Jr.

H. A VAN OOSTERZEE.

H. A. van Oosterzce, in 1863 geboren,
heeft zijn eerste onderwijs gehad op de
academie te Rotterdam van wijlen den heer
Striening. Op school al had hij alle schriften-
en boeken-kaften volgeteekcnd en was er
beroemd geweest om zijn karikaturen, had
er zelfs een opdracht gekregen om een spot-
prent van Jan ten Brink te maken. Strie-
ning, die de beste eigenschap van een leer-
meester ongetwijfeld had, daar hij den
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aard der leerlingen niet slechts te ontdekken
wist, maar ook liefdevol ontwikkelde en
tot recht te brengen trachtte, ried hem al
spoedig naar buiten te gaan. Zoo trok hij
op zijn achttiende jaar met Gabriel mee.
De overgang van de ateliers-atmosfeer naar
de vrije natuur, van het naakt naar de bos-
schen, was moeilijk. Van zijn eersten opzet
deugde dan ook niets. Maar Gabriel, die
de gave had, met weinig juist datgene te
zeggen, waar het op aan kwam, leerde hem
een studie goed aan te pakken en zoo kwam
hij door kijken en opmerken in een paar
maanden tij ds verder dan in al de jaren der
academie. Spoedig ging hij zijn eigen weg.

De Brabantsche hei trek hem voor-
namelijk, — hij toefde o.a. lang te Hecze —;
het liefst schilderde hij haar 's morgens
vroeg, 's avonds laat en 's nachts, en des
daags bij mistig weer of op regendagen.
Hierin openbaarde zich al aanstonds bij den
jongen man een uitgesproken liefde voor
harmonie, een behoefte aan harmonische
schoonheid, aan rust en een drang naar
droomen. De felle dag met zijn vaak scherpe
contrasten van licht en donker en van kleuren,
met zijn vaak woelig leven, trok hem niet aan.

Meermalen ondernam
hij groote reizen naar
eenzame bergstreken,o.a.
ging hij zesmaal naar
Koorwcgen, waar tegen
den avond de dag voor
hem begon en hij door
de rotsige bergen, langs
de fjorden wandelde, tot
na het aanbreken van
den ochtend. Ook reisde
hij veel in de Karpathen.
Het hier gereproduceer-
de berglandschap is naar
een indruk dien de schil-
der van een opkomende
zon schilderde.

Te voet trok hij door
'de prachtige natuur van
Lapland, van de Oostzee

af naar den Atlantischen Oceaan, voorzien
van proviand en begeleid door dragers en ook
roeier?, om de veelvuldige meren over te
steken, waar voor de schaarsche reizigers
verlaten roeibooten aan de kust gereed liggen.

Op al deze tochten, waarbij zijne viouw
hem steeds vergezelde, werd hij het diepst
getroffen door de harmonische natuur-stem-
mingen, door den bovenden morgennevel
over de bergen en in de lucht, door het
mysterieuse van den nacht. Hij maakte er
studies, schetsen, vaak slechts krabbels,
die hem later in zijn atelier te Rijswijk het
moment weer te binnen riepen. En zoozeer
overheerschte de stemming, die hem van het
landschap getroffen had, dat hij bij het
schilderen, bij het wegdroomen daarin, vaak
geheel ging afwijken van het oorspronkelijke
sujet, en dit een geheel anderen vorm aan-
nam dan de oorspronkelijke vizie. De stem-
ming alleen bleef.

De beste, de meest voldragen doeken van
Van Oosterzee zijn dan ook die, over welke
zacht-vlociend éénzelfde toon over heel het
landschap waast, of waar één teere kleur-
harmonie domineert. Hij heeft, zooals hij
het uitdrukt, „daarin gevochten met de
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materie", er tijden lang
aan gewerkt, de verf
herhaaldelijk afgepuimd,
om dan, met profijt van
de mooie onderkicur,
het doek weer verder
te brengen, dichter bij
de stemming, die in hem
leefde.

Hier in de tentoon-
stellingszalen van Unger
en Van Mens, waar
slechts nieuw werk ge-
ëxposeerd is, treft, aan
het eind van den muur,
tegen het lichte goud-bruine behang, een
intiem mooi doekje van een B r a b a n t-
s c h e V e n. Zóó zuiver is het, dat het, in
zijn eenvoud van niets dan lucht en drassig
heideland, over al de er om heen hangende,
schijnbaar veel meer zeggende doeken, do-
mineert. Coloristisch is het in hooge mate.
In een gamma van zacht-blauw en bruin.
Van een blauw, zoo rein, zoo edel, zoo
tiansparant, zoo vreugdevol, in teerc har-
monie met het bruin van het warm ver-
schroeide heigewas, dat opkomt boven de
ven, waar het blauw van de lucht zich hier
en daar over den voorgrond herhaalt. Een
klein, haast onzichtbaar wit wolkje veegt er
door de lucht heen en aan den horizon streept
even een donker groene dennenrij.

In denzelfden geest is een N a m i d d a g
i a M a a r t , een uitzicht uit des schilders
atelier. Hier is de horizon hoog genomen, het
land is er hoofdzaak. Een kleine strook
blauwe lucht, die weer zoo wonder teer uit
de verf is, komt boven het verre verschiet uit.
In een rossen gloed staan de kale takken van
het geboomte er voor, warm, tegen de warme
blauwe lucht. Daaronder ligt het half onder-
geloopen land, nog in wintert;leur. Mat en
dof is het gras, de warmte heeft er nog niet
op gestoofd. In het water weerspiegelt de
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lucht flets en het bruin van de boomen.
Restjes van stoppelig riet, dat den winter
overleefd heeft, waar vorst en sneeuw en
regen, alle leven, alle kleur uit doofden,
komen hier en daar even op. Over heel het
doekje bijna, als een telkens zich herhalend
motief, evenals in het heidelandschap de
blauwe reflex van de lucht in de plassen het
terugkeerende thema was. Evenals de Bra-
bantsche ven is ook dit doekje van een teere
verrukking, van een fijn aangevoelde stem-
ming en van schoone lijnverhoudingen. Er
is een wondere harmonie en rust in.

In de berglandschappen, waarvan er hier
een gereproduceerd is, vinden we, hoewel
de lijnenstructuur er ingewikkeld is, toch
den zelfden grooten eenvoud van deze beide
eerstgenoemde doekjes terug. De grootsche
natuur is er in wazige atmosfeer en in kleuren-
harmonie opgelost. De zon gaat hier boven de
Karpathen op. Over de toppen die hoog, tegen
de lijst aan uitsteken, tegen de blauwe lucht,
glanst haar licht met een teer rossen gloed.
Zacht purper kleurt het de sneeuw, die hier
en daar in de holten en kloven is blijven
liggen. Op den voorgrond tegen de schuine
berghelling nevelt nog vaag de duisternis en
over het koele meer, waar de nachtelijke dam-
pen nog over waren, huift een diep mysterie.


