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moeden, vindt men zelden bij geheel ras-
zuiveren en niemand gevoelt dat sterker dan
Zorn zelf, die als hij door de wereld zwerven
gaat, met een grooten boog om Duitschland
heenreist, die zich vastklemt aan zijn ge-
boortegrond en bijna angstvallig zoekt naar
zweedsehe motieven, die zijn veelomvattend
talent, zijn genie hem doet doorvoelen, of
liever door en door verstaan, maar waarin

in 't eigen land wil zoeken naar begrip voor
de eigen kunst, die met een soort van dikwijls
misduid en niet altijd gemakkelijk te be-
grijpen exclusivisme geneigd is, wat zweedsch
is belangwekkender te vinden, dan al wat
daarbuiten staat, en alleen in 't eigen land
te werken en ten toon te stellen, die 't hand-
werk wel wil leeren in Parijs of in andere
centra \an kunst, die wel voor de eer van

1)K BADENDE, IQII . (COL],. JOHN COI.LIJN, STOCKHOLM).

hij toch — in onderscheid met de zuivere
representanten der moderne zweedsehe kunst
— het algemeen-menschelijke meer dan het
zweedsehe als kern en hoofdzaak ziet. Zorn
is breeder, is univcrscclcr dan de meeste
van zijn contemporaire vakgenooten in
Zweden, hij reikt dieper als hij zoekt naai-
de schatten in zijn onderwerp, en ook daar-
door stelt hij zich (tot zijn eer) buiten de
hedendaagsche zweedsehe bent, die allereerst

Zweden en uit een soort van plichtsgevoel
jegens het vaderland elders eens de vruchten
laat zien van haar werk, maar die voor
alles bewust-zweedsch in aard en wezen, be-
grepen heeft, dat deze eigenheid nergens
beter zal worden verstaan dan in het
vaderland.

Zorn's hartstocht vooral is on-zweedsch.
Zijn passie uit zich wilder, minder gerescr-
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vcerd dan bij de anderen. Hen leidt een
zeker puritanisme tot die terughoudendheid,
die even aanduidt, wat Zorn met duitsche
„Derbheit" duidelijk zegt, of soms zelfs uit-
roept. Dat treft nooit sterker dan bij een
vergelijking van Zorn met Carl Larsson.
Zorn is veel meer viriel, zijn vreugde aan
naakt is dieper, is sterker dan die van Lars-
son, is epischer en dus minder lyrisch, is
erotischer en naturalistischer, of wellicht
moet ik zeggen natuurlijker en minder
romantisch. Dit is, geloof ik, karakteristiek:
een Larsson, de reine, kon zijn eigen kin-
deren naakt uitbeelden, Zorn zou dat nooit
hebben vermogen te doen. Het is meestal
mannelijk welgevallen aan mooie vrouwen-
vormen, dat zijn penseel voert, als hij werkt
naar 't naakt model, en zijn echt en diep
schildertalent geeft hem de middelen om den
aanschouwer te doen declen in zijn sterke
vreugde. Het is een primitief gezond genieten,
vreugd van de soort als die van een Jordaens
zonder spoor van 't even naar 't pornogra-
fisch zweemende, dat voor germaansch voe-
lenden, de naaktschilderingcn van sommige
moderne Franschcn ongenietbaar maakt.

Zorn is zinnelijk en hij is artist! Zijn
kunstenaarschap doet hem de grenzen voe-
len, behoedt hem voor 't gevaar, dat zijn
zinnen met hem op de loop gaan, zijn for-
sche zinnelijkheid doet het leven jagen
door zijn kunst, als 't bloed door zijn
polsen.

Als Maart is Zorn, sterk en stormachtig,
scheppend en onbeschroomd, en er is tegelijk
in zijn kunst iets van het bacchantische,
het rijpe van October met zijn weelde van
strak in de contouren staande kleuren, Hij
is in alle opzichten het volmaakte tegendeel
der prerafaellieten. Velasquez was zijn eerste
leermeester toen Zweden den jongen kunste-
naar niets meer te leeren had, maar — en
dat bewijst, hoe universeel Zorn is — het
interesseert u bij hem veel minder, als gij
voor zijn werk staat vanwaar hij komt, in
het leven of artistiek gesproken, dan bij de
meeste schilders, omdat hij los is van tijd

en plaats en, de echte cosmopoliet, wortelt
in de menschheid.

En pleit het niet voor hedendaagsch
Zweden en zijn kunst, dat de mensch Zorn
voor alles zoo graag „Dalkarl" is, zoon van
Dalarne, dat hij bovenal als zweedsch
kunstenaar wil aangezien zijn? Bewijst het
niet, hoe rijp de zweedsche cultuur was voor
een eigen kunst, toen de voorwaarden daar-
voor werden geschapen, dat een talent als
dit er ontluiken kon te midden der autoch-
tone schilders, dankbaren, wien hun natie,
hun land, meer bijna nog beduidt dan hun
kunst?

Een machtige is Anders Zorn, een over-
rijke, die al schenkende rijker wordt en met
volle handen blijft geven als 't voorjaar,
een, die 't leven lief heeft, die de volle
druivcntros-:en stuk perst op zijn mond, die
't leven met den moed van hartstocht om-
helst met den greep van den sterke, een
die geen angst behoeft te hebben voor matte
verzadiging.

Zorn is een goede vijftiger nu. Hij is ge-
boren in Mora aan het meer van Siljan.
Dalarne's öga, het oog van Dalarne, in de
provincie, die in de zweedsche beschavings-
geschiedenis van vóór de periode van maat-
schappelijke welvaart grooter rol gespeeld
heeft dan een der andere. Zijn moeder,
Anna Grudd Anna Andersdotter, was een
dochter van dit volk van vrije boeren, dat
in de dagen van Christiaan II tyrannen ver-
joeg en in onze dagen nog metterdaad be-
wijst bereid te zijn offers te brengen voor
de vrijheid. Zijn vader was een duitsche
brouwmeester. Het werk van boerenjongens
was dat van Anders, die in het voorjaar
met het vee naar de boschwei ging op de
hoogten, die het meer van Siljan donker-
groen omkransen. In 't heft van zijn mes
en in ander hout sneed hij dierenfiguren
om zich de lange zomerdagen te korten.
Zijn talent werd ontdekt en 't jongrijke
Zweden gaf hem (in den industrieel Bounder)
den Maecenas, die in het leven der jonge
eigen zweedsche kunst een rol van zooveel
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beteekenis speelt. In Enköping en later op
de academie te Stockholm studeerde hij.
Ook de bierbrouwersvereeniging deed na den
dood van Anders' vader het hare om zijn
studie mogelijk te maken; ook zij stond
onder den invloed van de opvatting, die in
Zweden zich op zoo verheugende manier
uit dat jonge nationale rijkdom verplich-
tingen schept jegens de nationale kunst.

In 18S1 verliet
hij Zweden en
toog naar Madrid,
waar hij in het
Prado zich ver-
lustigde aan 't
werk der grooten,
dat hij genoot,
zonder evenwel
zich op de ge-
wone wijze door
't copieeren van
meesterwerken te
vormen .Van Span-
je lokte het hem
nog zuidelijker
naar de Noord-
kust van Afrika,
toen naar Italië,
weer naar Spanje
terug, tot hij ein-
delijk in Londen
zich vestigde. Daar
had hij althans
zijn pied a terre,
daarheen keerde
hij terug, telkens
van zijn reizen de
wereld door. Hij
werkte vooral in aquarel. Het werk uit die
dagen doet nu vreemd aan, als gij zijn stout
penseel van later kent, dat door een forsche
hand gevoerd, nu en dan welhaast gewild breed
schijnt. Daar is in dit eerste werk een sub-
tiliteit, die niet te passen schijnt bij Zorn en
die te sterker frappeert, omdat zijn sujetten
uit dien tijd van geheel dezelfde soort zijn
als later.

EEN SIRF.NF. (COI.I.. MA». EDV. I.EYYSOIIN, CÜTEIIORC).

Zichzelf zou Zorn eerst worden in Parijs,
de stad der inspiratie, waar zoovelen zich-
zelf vonden, die elders alleen zich lieten
onderwijzen.

Daar in Parijs had zich een zweedsche
kunstenaarskolonie gevestigd, die kwam
luisteren naar het evangelie van Fontainc-
bleau, dat, zonder doctrines op te dringen,
gelegenheid gaf zelf waarheden te vinden,

en dat aan de
moderne zweed-
sche kunst, nu die
materieel moge-
lijk ging worden,
ontwikkelingsmo-
gelijkheden zou
wijzen.

En al deze Zwe-
den zijn terugge-
keerd naar hun
land. (ot de mo-
tieven van hun
land en thuis heb-
ben ze, nog voor-
dat Zorn naar
Parijs was geko-
men, nog voordat
elders het verzet
tegen het artistie-
ke .,i,ude testa-
ment" was geor-
ganiseerd, een ver-
eeniging van „op-
ponenten" van
anti-academici ge-
sticht. In Duitsch-
land verraadt de
Sezession voor al-

les cosmopolitische tendenties, en sloot in
schilder-manier en keuze van sujetten even-
zeer als in beginsel zich aan bij de voor-
beelden, met uitzondering dan van Walter
Leistikow bijv., die parallel aan wat in
Frankrijk geschied was, de schoonheid van
zijn eigen land in het licht zette, dat in
Fontainebleau was opgegaan.

Wat daar uitzondering was, dat was in
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Zweden regel. (:ui Larsson, Eugen Janssen.
Carl Wilhelmsson. Bruno Liljefors. prins
Eugen, Richard Bergh, Oscar Björck. Carl
Nordstrom, (iustav Fjaestadt hebben de
schoonheid van Zweden voor hun landge-
nooten ontdekt. Geen van hen kan ont-
breken als Carl G. Laurin zijn „Sverige
genom könstnars ögon"' componeert.

En in d a t Rome is Anders Zorn Caesar,
ondanks de omstandigheid, dat die anderen
allen van meet aan een voorsprong op
hem hadden, omdat ze wortelden in dat-
zelfde Zweden, van welks heerlijkheid zij

profeten mossten worden.
Of is het anders? Heeft

Zorn op hen vóór gehad, dat
hij de zweedsche dingen
zag met de oogen van een.
die zuiverder onderscheidt,
omdat in zijn wezen poten-
tieel althans ook aanwezig
is een dergelijk aangeboren
begrip voor iets anders, voor
iets van buiten Zweden? Dat
is iets, wat ik niet met ver-
standelijke argumenten be-
wijzen kan, maar mijn in-
tui tie zegt mij, als ik dwaal
in een zweedsche schilde-
rijen-collectie, dat het Zorns
breeder genie is geweest,
dat hem dezen voorsprong
deed inhalen, — dus dat er
iets was in te halen — dat
hij zweedsche motieven be-
handelt, niet omdat zijn
artistiek geweten hem nu
eenmaal voorschrijft, dat en
niet anders te doen, maar
omdat hij dat ook kan, ja,
onder den invloed van de
indrukken in zijn jeugd op-
gedaan in Dalarne wellicht
beter kan dan andere din-
gen. Als de picturale in-
drukken in zijn jeugd van
anderen aard waren geweest,

zou hij de motieven uit zijn jeugd-omgeving
waarschijnlijk met volkomen dezelfde meester-
schap behandelen als nu de zweedsche.

Dat is een indruk, die bevestigd wordt
door het feit, dat enkele van Zorns bent-
genooten de atmosfeer van Zweden even
zuiver treffend als hij, verre bij hem achter-
staan, als zij niet-zweedsche sujetten hebben.
Zorns apperceptie-vermogen en uitdrukkings-
kracht daarentegen is onafhankelijk van den
landaard van zijn sujet. Van Liljefors en
Carl Nordstrom heeft men den indruk, dat
ze bchooren bij Zweden, als "t kristallijnen
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licht van zijn Noorden, de
fauna van zijn bosschcn.
Zorns visie van een geval op
de Parijsche buiten-boulc-
vards, van een figuur uit de
Amerikaansche zakenwereld,
van boeren en boerinnen,
die dansen om den midzomcr-
boom aan 't meer van Si!jan
is dezelfde. In de keuze van
zijn onderwerpen alleen ver-
raadt hij voorliefde, en tege-
lijk een bewustzijn, hoe Zwe-
den de bron is van nieuwe
krachten voor dezen Antaeus.
Als hij aan de overzijde van
den Atlantischen Oceaan
portretten geschilderd heeft
— men zegt, dat zijn aller-
beste portretwerk daar voor
der proi'anen oog onzicht-
baar in particuliere verza-
melingen berust — dan
komt hij naar Zweden, vrou-
wen en bewogen water in 't
licht van den noorder-zomer
schilderen, vrouwen van een
statuur zoo forsch als Ku-
bens' sujetten, of die van
Jordaens, gezet in 't vrije
licht op de rots en aan den
zeekant of waar de gloed van
een vuur schuin invalt tegen
licht, dat van buiten door een raam naar
binnen vliet en hem aldus een probleem stelt,
dat virtuoos kunnen eischt, en het vermogen
van lichtontleding.

Het licht buiten met zijn sculpturale
qualiteiten vraagt dit vermogen niet, althans
niet in den winter en in den zomer. Zorns
naakt is nooit atelier-naakt behalve dan wel-
licht in den Parijschen tijd, hij houdt er niet
van voor zich zelf problemen te construeeren.
wellicht is hij daartoe ook niet rijk genoeg
aan fantasie, maar hij vindt ze. Daar is
nooit iets gezochts of berekends in de houding
van zijn modellen, hij heeft ze gezien zitter.d

I'OKTRF.T VAN DEN' KUNSTHANDELAAR MAROUAND. ETS IS93.

aan den waterkant, als zij naar zweedsch
gebruik geheel naakt gaan baden, of bij het
toilet of na 't bad spelend in 't bosch aan
den waterkant, hij is getroffen door een
artistieker! indruk, of door een veeleischend
probleem en hij zet zich te werk, om dien
oogenbliksindruk om te zetten in een schil-
derij, dat geen seconde worsteling met tech-
nische moeilijkheden verraadt, zoo zeker is
cie penseelstreek gedaan zoo direct is het
geheel gecomponeerd, zoo beslist en zoo raak
worden lichteffecten en kleurnuances neer-
gezet. En in deze beslistheid is wederom
niets gewilds, dat den indruk van zwaarte
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zou hebben kunnen maken, het is een stel-

ligheid, die zich veroorloven kan luchtig te

zijn. Zorn schildert, zegt Franz Servaes,

zooals een vioolvirtuoos speelt. Inderdaad

daar is in Zorns „streek" iets zwierig-sterks,

zijn temperament geeft hem de macht forsch

te zijn zonder vertoon van kracht. Alleen

de kleur van Ser-

vaes' beeld is

minder gelukkig.

Zornsinstrument

is dieper van

toon, mannelijker

dan een viool.

Zijn schilder-

techniek doet hij

u 't meest be-

wonderen in zijn

naaktfiguren.

Daar zijn enke-

le andere schil-

derijen, die ,,le

plus peintre des

peintres" (Sué-

dois) van dezelf-

de zijde en (wel-

haast) even sterk

doen zien, maar

ze zijn uitzonde-

ring. Een schil-

derij als zijn be-

kend ,, Moeder

en Dochter",twee

naakte figuren,

die bij een vlam-

mend houtvuur

zichaf drogen, ter-

wijl het daglicht SACHTEKKBCT, 1895. (o>

schuin tegen den vuurgloed invalt, is als

staal van wat Zorn kan even merkwaardig

als typisch. De gloed van het vuur, dat de

voorzijde der modellen rood belicht en 't

door een wit gordijn gefiltreerde en ver-witte

zonnelicht, dat op den rug der moeder, op

den bovenarm en rechterheup der dochter

reflecteert, geeft hem gelegenheid tot een

scala van vleeschklcurnuanc.cn, rijker en

wijder dan men mogelijk zou hebben geacht.

Maar wat hier gereleveerd door een rood

haarlint bij het ecne model en door een groenen

rok, op den achtergrond neergelegd, getuigt

van des schilders rijkdom en nuanceerings-

vermogen treft tegelijk do;ir de totale ab-

sentie van eenige poging geestelijk bewust-

zijn bij zijn mo-

dellen uit te beel-

den.

Wie alleen Zorns

meest gerepro-

duceerde naakt-

liguren kent zou

kunnen gelooven,

dat het portret

dat psycholo-

gisch begrip

eischt, hem een

onbekend terrein

moest zijn. De

virtuoze techni-

cus dezer naakt-

figuren schijnt

niets te zien dan

de lichamen, niets

te hooren dan de

taal, die vormen

spreken, schijnt

met niets anders

dan met de zin-

nen waar te ne-

men. Men voelt

in werk van de-

zen aard sterk

het leven van den

schilder, maar 't

T..KNWRCSCH MIKKU.M). , . ^ ^ l cVCU

zijn van een voor wie wat niet tastbaar is,
niet bestaat, die wat leeft en beweegt waar-
neemt en weergeeft, zonder zich te bekom-
meren om wat dit leven stuwt, dj beweging
veroorzaakt. Zorns meest bekend.; naakten
zijn pure schilderingen behalve dan - of
moet ik zeggen: ook? — in zoover ze een
zekere zinnelijkheid verraden.

„Opgestaan" (pag. 410) is een naakt van
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deze soort. Het sujet geeft den schilder pro-
blemen op te lossen, de doorschijnende blanke
huid in het licht uit een bron fel naar binnen
schijnend en uitvloeiend over het model, ze
stellen bijzondere eischen aan zijn kunnen.
Maar ondanks de omstandigheid, dat geen
detail verwaarloosd werd, dat de donkere
partijen, die de valours van de lichte moeten

die deze studie op het doek wierp van een
zuiverder artistieke soort is dan die hem
„Opgestaan" deed voleindigen.

In de galerij van prins Eugen hangt een
naakt van denzelfden aard als de even ver-
melde studie: „de badende" heet het. Ook
hier frappeerde den schilder iets anders
nog dan de vrouw in het licht, dat bij-

PORTRKT VAN KRXKST RKXAX, ETS, 1892.

verhoogen met even voel zorg zijn behandeld als
het model, zou het geheel den indruk maken
van een studie, indien het werk niet et n zekere
mannelijke artistieke vreugde aan volle jong-
rijpe vrouwenvormen verried, neen predikte.

Men vergelijke daarmee de „naakt onder
een den'-studic. Wat dit werk in Zorn's
eigen oogen tot een studie maakt, is dat hij
daarbij niet getuigt van eigen vreugde aan
zijn sujet. Maar wie beide werken in de
galery van Ernest Thiel op Hlockhusudden
bij elkaar ziet, kan zich niet onttrekken aan
den indruk, dat de inspiratie van den schilder,

zondere moeilijkheden bood. De ontroe-
ring, die een dergelijk werk doet ontstaan
komt veel nader aan 't geen ik hier boven
als bijzonder karakteristiek voor de moderne
Zweden poogde te kenschetsen en als Zorn
een dergelijke inspiratie geheel volgt, dan
krijgt zijn werk iets van het eigenaardig
spirituecle, dat zijn portretkunst karakteri-
seert. De hier voor de eerste maal gerepro-
duceerde „badende" uit de collectie van

John ('ollijn (pag. 411) is geestelijk —
van denzelfden aard. De afstand, die tus-
sehen beide bestaat, is er allereerst een van



4i8 ANDERS ZORN.

ConUKUN CADKT, 1SSS.

tijd. De Zorn van 10,11 is meer in even-
wicht dan die van 1892; de behoefte aan
sterk contrasteerende effecten als middel zich
te uiten, is minder sterk geworden. Zorn
heeft in die jaren in zich zelf als iets eigens
herontdekt, wat hij na zijn Parijsche jaren
had verloochend, naar 't schijnt uit vrees,
dat het niet zijn eigendom was, dat de Fon-
tainebleauers daaraan niet geheel vreemd
waren geweest, of dat engelsche invloeden
in het spel waren.

Die invloeden schijnen onloochenbaar in
enkele zijner aquarellen uit 1886 en 1887:
ik denk aan „kabbelende golfjes" dat in het
deensche staatsmuseum hangt en de „si-
rene" (pag. 413) die niet alleen in hun
titel neiging verraden een geschicdenisje te
vertellen. De meer subtiele aquarel-techniek

mag niet alleen aansprakelijk worden
gesteld voor een zekere geliktheid, om
niet te zeggen zoetelijkheid in dit werk
die bij Zorn absoluut niet past. De
ietwat gewilde forschheid in zijn pictu-
raal en ets-werk van een paar jaar
later, was een natuurlijke reactie daarop,
de schaal sloeg even te ver door naar
de andere zijde, dan wordt het even-
wicht hervonden. Maar intusschen heeft
ook dit werk zijn rol in de ontwikke-
lings-historie van den schilder vervuld
en de peuterige perfectie van werk als
„ons dagelijksch brood" heeft Zorn in
de beteekenis van het detail het juiste
inzicht doen krijgen dat met welhaast
nooit falende zekerheid den schilder en
etser verraadt, welk detail wel, welk
onderdeel niet essentieel is voor den
totaalindruk.

Trouwens ook op zich zelf beschouwd
hebben deze aquarellen en in 't bijzon-
der „ons dagelijksch brood" hare bijzon-
dere verdiensten. Hoe het zomert rondom
het oude vrouwtje, dat het maal kookt
voor de maaiers! Met hoe zuivere zorg-
vuldigheid is het licht geschilderd, dat
de contouren schijnt te ritsen om de
kleurvlakken en vlakjes! De etsnaald

had ze niet scherper kunnen trekken dan
ze hier met waterverf zijn neergezet, zon-
der dat de aquarel evenwel iets van de
aan de techniek eigene souplesse inboet.
De strakke witheid van de „sirene" tegen
de oneindig rijk genuanceerde grijze tinten
van de wolkcnspiegcling in 't licht bewogen
water, is gepenseeld met een subtiliteit, die
men nimmer zou hebben verwacht bij den
man, wiens etsen soms met een breeden
borstel schijnen te zijn gedaan, vooral in de
boven aangeduide periode van ietwat ge
wilde forschheid.

„Omnibus" (pag. 414) is een karakteris-
tiek specimen van Zorns etsmanier uit dien
tijd. Het is alsof hij heeft willen toonen, dat
hij met de etsnaald effecten kon bereiken
van de soort als die van een koolteekening.
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Het is in de plaat gc-
ëtst zoo vlot als een
„gouache" op 't papier
wordt geworpen; op 't
eerste gezicht slordig
en haastig, maar met
een zekerheid, die vlot-
heid kan riskecren. De
ets is merkwaardig nog
om de wijze, waarop
het effect is weergege-
ven van tweeërlei belich-
ting. Van links schijnt
de zon de omnibus in,
van rechts vloeit een
meer diffuus licht naar
binnen. Een probleem
van dezelfde soort als
bij „moeder en dochter'',
van dezelfde soort als
ook bij het Parij sche bou-
levard-nachteffect (pag.
416), waarvan de eene
zijde het felle licht van
een café-terras, aan den
anderen kant het schijn-
sel van een booglamp
aan den trottoirrand, de
in bont gestoken vrouw,
die even leunt tegen een boom, belicht. Zorn
heeft later ditzelfde werk ook gectst, zooals
zoovele, waaraan hij voor zich zelf een souvenir
wilde houden en wie deze ets vergelijkt met
de schilderij in het Gothenburgsche museum
wordt gefrappeerd door de omstandigheid,
dat de ets even sterk als de schilderij het
donzige van de bontcape en van de mof
vermag weer te geven, met middelen, die
men eer zou hebben verwacht bij de schil-
derij, terwijl de schilderij den etser doet
vermoeden, neen verraadt door de scherpte,
waarmede al penseelend de contouren zijn
getrokken, die de ets schijnbaar opzettelijk
verwaarloost. Zorn maakt den indruk, dat
hij al schilderend denkt aan de ets, die van
dit sujet ware te maken, en met cl,; ets-
naald poogt te schilderen. Niet dat hij de

KEN TOAST. 1'ORTRKT VAN DEN SECRETARIS WIESE1.GKEN 1S92.

(NAT. MUSEUM, STOCKHOLM).

karakteristieke eigenschappen cener bepaalde
techniek zpu vcrwaarloozen om der wille
van de qualiteiten, die bij een ander behooren,
nog veel minder dat hij het niet zou vermogen
te onderscheiden tusschen beide of ze zou
miskennen, hij maakt alleen al schilderend
gebruik van wat hij als etser vermag; zijn
penseel, dat breed wordt neergezet, is als het
felle Noorsche licht, dat vlijmscherpe lijnen
trekt, en als hij etst dan gevoelt hij, hoc
deze techniek slechts onvolkomen zijn in-
druk, dat is den indruk van een schilder
weergeeft en door de wijze waarop hij de
naald hanteert: tracht hij dan dit voor zijn
gevoel bestaand tekort aan plastisch uit-
drukkingsvermogen en soepelheid aan te
vullen. Dat heeft o.a. het bezwaar, dat zijn
etsen nu en dan iets t e plastisch aandoen;
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dat hij wat luid spreekt en te weinig onge-
zegd laat. Veel minder geldt dat, of in 't
geheel niet van zijn geëtste portretten. Met
name van die uit later tijd. Maar ook vroeger
portret werk, zooals de beeltenis van Ernest
Renan (pag. 417) die reeds uit 1890 dateert,
verraadt een opmerkelijk verschil met andere
etsen. De etser Zorn is gewoonlijk eenigs-
zins bevreesd voor lichte partijen.

Dat is begrijpelijk in zoo ver als het wit
op een ets zijn waarde voor een zeer grcot
deel ontleent aan de daaromheen getrokken
contourlijnen en Zorn pleegt de omtrekken
aan te duiden door valeurondcrscheidingen.
Het verschil in dichtheid en richting van
de lijnen met de naald getrokken is on-
eindig rijk genuanceerd. Wit als nuance heeft
Zorn niet noodig, en het wit wordt bij hem
daardoor min of meer leeg, maar dient dan
ook in zoo ver door contrastwerking tot
intensiveering van de andere valeurs. Het
portret van Renan in zijn zwarte redingote
gezeten voor een witmarmeren schoorsteen-
mantel is voor zijn etstechniek in 't alge-
meen niet heelemaal representatief. Wel
voor die uit den tijd, waarin het ontstond.
Van later portretwerk is prototype de hier
gereproduceerde beeltenis van den kunsthan-
delaar Marquand (pag. 415); ondanks de con-
cessie, die de kunstenaar doen moest, toen hij
om 't wit van de manchet contouren trok. Dat
portret toont niet alleen den etser Zorn op zijn
karakteristiekst, maar wellicht ook op zijn
best. Het is een portret dat niets meer zegt
dan het zeggen wil, dan behoeft te worden
gezegd en dat in zijn uitvoering en opvat-
ting zich schijnt aan te passen bij de gees-
telijke gesteldheid van het sujet; en van
diens geest is doordrongen. Dat is de eisch
dien Zorn zich stelt bij alle portretten.
Vandaar ook karakteristieke verschillen
cenerzijds als tusschen deze ets en het wel-
bekende portret van Coquelin Cadet (pag. 418)
dat op Ekarne hangt in de collectie van
Th. Laurin.

Dien naam neerschrijvend voel ik mij
genoopt hem ook hier te danken voor den

bijstand van hem ondervonden. Maar dat is
al van zelf sprekend. Er is waarschijnlijk
geen opstel over de moderne zweedsche
school of een modern zweedsch schilder
buiten Zweden verschenen, zonder dat de
auteur reden had zijn dank uit te spreken
voor de medewerking van (een der ge-
broeders) Laurin.

Aan den anderen kant tusschen elk
van deze twee en de portretten van prins
Carl, den officier der „garde te paard"
en de gemalin van koning Oscar. Het zijn
verschillen van atmosfeer tusschen het huis
van den kunstzinnigen handelaar het
Parijsche tooneel, het casino der voorname
cavallerie-officieren — waar 's prinsen portret
trouwens ook hangt — het koninklijk paleis,
die in de wijze van behandeling evenzeer
als in het portret zelf tot uitdrukking
worden gebracht. Zorns machtig geniaal
begrip doet hem deze dingen onderscheiden
op zulk een wijze dat hij niet naar attri-
buten behoeft te zoeken; zijn prins Carl
ware ruiter-generaal geweest ook zonder
uniform, de koningin-moeder is koningin
zonder kroon of ander symbool.

Dat gevoel voor atmosfeer spreekt nergens
zoo sterk als bij 't allerbeste portretwerk.
dat ik van den schilder ken: „een skal".
De atmosfeer van „Idun" is in dit portret
van den secretaris Wieselgren, (pag. 419)
dat in het Stockholmsche National museum
den portretschilder Zorn uitnemend vertegen-
woordigt. Idun bcteekent of bcteekende voor
vijftien, twintig jaar althans iets van dien
quatrocento-geest, dien ik in den aanvang
van dit opstel aanduidde. Het is een dei-
merkwaardigste uitingen van vreugde over
de cultureele renaissance, die gevolg was
van de economische vrijheid van beweging
voor 't Zweedsche volk. En de man die
hier in studentikooze stemming een „skfil"
drinkt is door Zorn gezien als een symbool
van het Zweden, dat door zijn traditie be-
schermd wordt tegen het gevaar van sno-
bisme, en door zijn geloof aan eigen roeping
tegen de risico van voorbarige wederzijd-
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sche bewondering, die tot cultureele sterili-
teit doemt, van dat Zweden, dat het oogen-
blik geniet, het „carpe diem" predikt zelfs,
maar zelf tusschen de festijnen gelegenheid
vindt, in gestagen arbeid lust tot ontspan-
ning te kweeken. Dat Zweden verrijst dan
ook voor uw verbeelding als gij Wieselgren
in 't Nationaal Museum u toe ziet drinken:
„Lefve Sverige!"

Dat is een geestesgesteldheid, die na ver-
want is aan die van den schilder.

Daarom wel-
licht ook gaat
van dit werk
zooveel uit, is
de atmosfeer er
zoo vol van zijn
eigen leven. Die
begrijpende be-
langstelling treft
overigens in 't
bijzonder in de
schilderijen die
getuigen van
Zorns liefde voor
zijn geboorte-
land, doch het
allermeest voor
het zuiverste
symbool van den
band die hem
aan Dalarne
bindt voor zijn
moeder.

Het is in hoo-
ge mate eigenaardig, hoe hij, voor wien
anders het algemeen menschelijke, de die-
pere kern hoofdzaak is, in dit werk veel
meer gezocht heeft naar hetgeen daarin
specifiek tot Dalarne behoort, het moest
getuigen van zijn eigen Dalkarl-zijn. De
liefde tot zijn moeder is niet slechts liefde
voor haar, aan wie hij het leven dankt, maar
vooral voor haar. aan wie hij dankt, dat hij
als zoon van Dalarne werd geboren.

Iets van hetgeen deze schilderij een zoo
echt, groot kunstwerk doet zijn, is in al het

1)F, KLOKKENMAKER UIT MORA, I9O9. (EIGENDOM VAN DEN SCIIII.DKR).

werk dat van Dalarne getuigt. Kings Karin,
die hoog in Lapland bij Dr. Hj. Lundbohm
hangt te stralen, de klokkenmaker uit
Mora (pag. 421), het zijn uitingen van
den drang zijn liefdevol en diep begrip voor
wat voor Dalarne karakteristiek is te doen
gevoelen aan zich en aan anderen, en nergens
frappeert dat sterker en op meer overtui-
gende wijze dan in liet eenige van zijn sculp-
turale werk hier afgebeeld, zijn Gustaaf Wasa.

Die jonge boer daar op den heuvel van
Mora neergezet,
waar hij eens
de Dalkarlar op-
riep tot den
strijd, een figuur,
machtig van in-
gehouden harts-
tocht — men
lette op de hand,
die den hoed
vastknelt, op de
gebogen vingers
van de rechter-
hand — door
geleden onrecht
gestaald, recht is
de rug, de borst
hoog, het hoofd
geheven — zoon
van een krach-
tig volk met
liere traditie, die
de stichter zou
worden van het

heclendaagsche Zweden, dat is het ideaal
van het „enfant gaté" der Zwccdsche
schildersbent, het is zijn grootste werk
geworden.

Voor het werk staande — het was een
koele Juni-avond na een fel warmen dag,
het meer van Siljan lag te glanzen onder
een hemel zoo onwaarschijnlijk diepblauw,
als ik voordat ik in 't Noorden was alleen
had gezien op 't werk van primitieven, het
koren stond in schoven tegen de glooiing aan
van de heuvels, die 't meer omringen, de
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dennen hooger op de helling donkerden tegen
de lucht, over 't water klonk Zaterdagavond-
klokgelui — heb ik voor 't eerst gemeend
Zorn te verstaan, gevoeld hoe groot de rol
is geweest, die Dalarne heeft vervuld bij de
vorming van dit talent, waarom hij ondanks
zijn niet-zweedsche qualiteiten toch vooraan
kon staan onder de in de eerste plaats
Zweden van zijn tijd- en bentgenootcn. Hij
verstond hen, hij besefte, wat de bodem van

Zweden voor hen was, hij gevoelde het als
een gemis bij zichzelf, maar zocht en zocht,
angstig buitensluitend, wat on-zweedsch,
wat duitsch was in hem, hij cultiveerde in
zich een Dalkarl-ideaal, en zijn Gustaaf
Wasa is daarvan de belichaming geworden.

En het werd een kunstwerk, dat gloeit
van mannelijk leven, spiegel van de forsche
ziel van zijn schepper.

Den Haag, April 1914.
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