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overtuiging gegeven, dat wc van Drecsen
voor onze meubelkunst stellig de beste
verwachtingen mogen koesteren.

Henri Dreesen is de zoon van 'n Hcl-
mondschen architect. Hij kreeg dus uit
het ouderlijk huis de liefdevoor hetschoone
mee, 't gevoel voor vorm on lijn en 't al
reeds gezuiverde be-
grip van verhouding
en eischen van ma-
teriaal, toen hij z'n
studiereizen in eigen
land en buitenland
b.'gon. Met liefde-
volle nauwgezetheid
heeft hij in verschil-
lende musea meube-
len en gebruiksvoor-
werpen bestudeerd,
die gelden als de
voortreffelijkste ui-
tingen der kunstnij-
verheid van voor-
gaande geslachten,
niet om zich '11
groote vaardigheid
te verwerven in het
imiteeren daarvan,
maar om zich 'n
schat van weten-
schap te vergaren,
waaruit hij voor z'n
eigen ontwerpen zou
kunnen putten.

Eenige jaren ge-
leden is hij met
deztn voor den dag
gekomen en op 't
moment reeds is te
arbeid is gegroeid en

snel diezien,
rijpt.

Voorhands vind ik Dreesen in z'n kasten
het allerbest geslaagd. Komt dit, omdat hij
'n zoon is van de landstreek, waar oudtijds
zooveel knappe kastenmakers hebben
gewoond ? In ieder geval lijkt het me, dat
dit, voor don meubelmaker zo:) dankbare

en interessante meubel wel bovenal z'n
genegenheid hei'ft.

Bijna altijd treft hier het sobere, maar tech
rijk- en voornaam aandoende ornament,
de gelukkige combinatie van verschillende
boutsoorten, de aangename verhoudingen
en de practische oplossingen.

De sobeiiu id — die soms tot nuchterheid
wc rd in de ont-
werpen van som-
mige wegbereiders
eener nieuvvc biu-
nenhuiskunst, heeft
Dreesen ncoit be-
tracht. Misschien
omdat hij 'n Bra-
bander is, voortge-
komen uit 'n volk
met 'n beslist an-
deren gemoedsaard
dan de nuchtere
Hollander. Doch hij
moge dan streven
naar weelde in z'n
ontwerpen, tot weel-
derigheid komt h( t
nooit; steeds blijven
z'n wei-overwogen
versieringen 'n on-
dergeschikte, zij het
dan ook beduidende
rol spelen.

En nu is het 'n ver-
heugend verschijn-
sel — en het stemt
tot vertrouwen in
de eindzegepraal ee-
ner moderne ar-
chitectuur en bin-

nenhuiskunst, wat we in onze meest
pessimistische cogenblikken er dan ook van
mogen denken, 'n overwinning na lange,
lange jaren, wat nog bedroevend genoeg is
in onzen snellen, haastigen tijd—geleidelijk
wint Drecsen terrein en waardeering in het
nijvere Zuiden, waar men over het algemeen
nog o zoo weinig voelt voor kunst en waar
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