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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.
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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


