
i6o S. GARF TE ROTTERDAM.

gedaan, vindt men nooit de ruige kwast-
streek, dat schilders-élan, die vervoering, die
voortspruit uit een diep en hartstochtelijk
beminnen van het sehoone. En in zijn
bloemen, hoewel handig opgezet, geeft hij
niet de innige aan-
doening van het sehoo-
ne licht, van haar
wonder-teere, broze
\ormen, van haar
feilen kleurgloed. Wat
hij geeft, komt eer
uit zijn intellect en
uit zijn vakbekwaam-
heid, dan uit zijn
temperament.

Garf is in 1879 te
Amsterdam geboren.
Van zijn 1 ;de tot zijn
16de jaar bezocht hij
de Ouellinusschool en
van zijn ifxle tot zijn
20ste de Kunstnijver-
heidsschool, terwijl
hij 's avonds naar het
naakt op de academie
teekende. Daarna stu-
deerde hij een jaar

op de schildcrklas en werkte voor den prix
de Rome.

Toen ging hij, om uit te rusten, naar Laren,
met het voornemen er eenige dagen te blij-
ven, doch. . . . hij bleef er 10 jaar.

HKT TOILET ( 1 9 I 1 ) .

Ofschoon het typische van de binnen-
huizen en van Laarder boeren en kinderen
nem aantrok, vooral toen hij pas in Laren
woonde, heeft hij zich toch nooit in dit
onderwerp gespecialiseerd. De laatste jaren

van zijn verblijf al-
daar voelde hij zich
meer aangetrokken tot
die gegevens, welke
aanleiding gaven tot
een ander kleurgam-
ma en tot een psycho-
logie van een verfijn-
der soort, dan hij zijns
inziens, in de Laren-
sche gegevens kon
vinden. In 1913 ves-
tigde hij zich te Am-
sterdam, waar hij
naast naaktstudies,
interieurs en stillevens
ook nog boerentypes
bleef schilderen en
zich vooral toelegde op
portretten. Hij maak-
te o.a. het portret van
Jhr. de Ranitz (den
Haag),vanjhr.dejong
van Heek en Donk en
van Henri Albers (in
het Suasso museum).

De eerste tentoonstelling van zijn werk
hield hij in den Larenschen Kunsthandel te
Amsterdam in ic)o8, waar hij een „Meisjes-
kopje" verkocht voor het Museum te Boe-
karest. A. O.


