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ENGELSCHE KUNST VAN HEDEN,
D O D D O O R J. D E G R U Y T E R . B I D

Wat ons bij een wandeling door de zalen
van de zomertentoonstelling der Royal
Academy in de eerste plaats treft, is de over-
wegende beteekenis van het liguurschildcrij
hier, en daaronder bovenal het portret. Dit
ligt geheel in de lijn van de Engelsche schil-
derkunst, die in het portret haar beste schep-
pingen geleverd heeft. Het is waar, dat
Engeland een van de grootste, zoo niet den
grootsten landschapschilder heeft voort-
gebracht, den machtigen Turner, maar hoe
verdienstelijk het werk van vele zijner voor-
gangers of volgers geweest moge zijn, hij
staat betrekkelijk alleen in zijn buitengewone
en prachtvolle weergave der natuur, in zijn
éénig en subliem scheppingsvermogen; het
is ook waar dat in het historisch, het genre-,
het allegorisch schilderij, vooral in de tweede
helft van de negentiende eeuw hier voor-
treffelijke dingen gemaakt zijn — ik denk
aan de pre-Rafaëlicten, aan Millais, aan
Watts. Maar ook van deze beide laatsten
zal het portret niet den minst belangrijken
kant van hun werkzaamheid blijven ver-
tegenwoordigen. Een Gladstone en John
Hare door Millais, een Walter Crane en Car-
lyle door Watts zullen wel steeds als karakte-
ristieke en voortreffelijke voorbeelden van
portretkunst blijven gelden. En ook bij de
grootste der hen gevolgd zijnde schilders,
een Whistler, een Sargent is het portret
hoofdzaak gebleven. Zoodat, als deze ten-
toonstelling opnieuw het bewijs levert, dat
onder alle uitingen van de Engelsche kunst
het portret zich het meest op den voorgrond
dringt, daardoor slechts de herhaling ver-
toond wordt eener eeuwenoude traditie.

Het weinige, dat nog overgebleven is van
middelecuwsche portretkunst in deze landen,
een tweetal afbeeldingen van Richard II en
het fraaie, gevoelige konterieitsel van Mar-
garet Beaufort, toont dat reeds in de middel-
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eeuwen hier een portretkunst gebloeid heeft,
die wat kleur en levendigheid van voor-
stelling aangaat, zeer bizondere kwaliteiten
had. De woelingen op deze periode volgend
deden ook de schilderkunst den dood aan en
zij herleefde eerst weer met Holbein, den
Duitscher, omstreeks het midden der regee-
ring van Hendrik VIII. Het voorbeeld van
dezen buitengewonen kunstenaar, even zorg-
zaam en eerlijk, even trouwhartig en objek-
tief in de weergave van het geziene, als hij
onovertrefbaar van teekening en fijn van
kleurgevoel was, beheerschte hier de schilder-
kunst een eeuw lang, tot met de verschijning
van Samuel Cooper en vooral van Dijck het
schilderkunstig leven weer een geheel nieuwe
periode intrad. De invloed van Van Dijck,
groot kunstenaar als hij was, is verre van uit-
sluitend gunstig geweest. Ook onder wat hij
in zijn Engelschen tijd deed, zijn prachtige
stukken, maar veel is van mechanischen,
beslist-inferieuren aard. Hij was een zwak
mensch, de impressionabele Sir Anthony
van Dyck, en zijn weelderige levenswijze
cischte het onophoudelijk, in steeds grooter
aantal, produceeren van portretten. Zoo
werd zijn atelier ten slottc een portretten-
fabriek, waarin een groot aantal assistenten
hem bij de fabrikage behulpzaam waren.
Een ander Nederlander, minder schitterend
werker dan van Dyck, maar een man van
talent toch ook, een aangenaam kolorist en
met zekere elegantie in de voordracht en
breedte in de uitvoering: Sir Peter Lcly,
volgde van üyck als leider van de Engelsche
schilderschool. Maar met zijn dood werd de
zeer oppervlakkige Kneller de modeschilder
der voorname wereld, waarmee een volkomen
decadence intrad.

Hogarth, satiricus en strijder, werd de be-
vrijder van het Engelsche kunstleven uit de
ketenen van konventie, het door Kneller en
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zijn soort aangelegd. Hij was een pre-
Raphaëliet van de 18de eeuw; als zijn latere
Engelsche soortgenooten predikte hij den
terugkeer naar de Natuur en haar werken.
Te zeer heeft men tot voor kort uitsluitend
den geestigen verteller in hem gezien, hij had
ook voortreffelijke kwaliteiten als teekenaar
en schilder; zijn werk heeft naast de goede
dramatische, waarom het het meest ge-
prezen is, technische en artistieke eigen-
schappen, die het een eigen cachet geven.

Dan, omstreeks het midden der achttiende
eeuw, verrijst bijna plotseling die grandioos-
voorname, vorstelijk-wereldsche school van
portretkunstenaren, welker arbeid in vele
Engelsche musea ons met de vreugde der
bewondering vervult. Een gansche rij van
statige, waardige, gedistingeerde mannen en
vrouwen, van mooie, aanvallige kinderen,
die het een lust is te aanschouwen. De
schoonheid van den phyzieken mensch, in
de skulptuur zoo onnavolgbaar verbeeld dooi-
de Grieken, is misschien door geen volk op
zoo schitterende wijze vertolkt als door bet
Engelsche. De Hollandsche schilder, zoowel
die van den ouden als van den nieuwen tijd
is daar altijd in te kort geschoten. Voor den
b l o e i e n d e n mensch, die toch zeker niet
minder schoons te aanschouwen geeft dan
de bloeiende natuur, die een deel van de
bloeiende natuur is, schijnt hij weinig oog
te hebben. Maar Reynolds, Gainsborough
en Romney — niet zonder zekere artificieele
beperkingen, het is waar — hebben de gratie
en bekoring, de schoonheid van lijnen en
vormen, van de vrouw en het kind gegeven,
zooals geen schilders vóór hen en maar
weinige, heel weinige na hen. Zij hadden
de gebreken van hun tijd, het is geen
kunst van grootc verinniging of ver-
dieptheid, zij waren ook zeer ongelijk,
zij volgden het voorbeeld van van Dyck,
en werkten met tal van assistenten; sir
Joshua, overigens de krachtigste en veel-
zijdigste van deze schilders, en in het al-
gemeen een consciëntieus en nauwgezet man,
produceerde gedurende een vrij lang tijd-

perk niet minder dan 120 portretten per jaar.
Daaronder moet natuurlijk veel minder-
waardigs zijn.

Maar, onder het dikwijls inferieure, hoe-
veel bekoorlijks ook, waar de geest van den
kunstenaar sprak: welk een feest van kleur
van waardigheid, van teerheid, van distinctie,
van levenslust, van voorname weelde.

De portretkunst der achttiende-eeuwschc
school, in het algemeen reeds van weinig
diepgaanden aard, verliep in de uiterlijk-
heid en oppervlakkigheid van den facielen
Lawrence. Met zijn heengaan in het tweede
kwartaal der negentiende eeuw scheen de
Engelsche portretkunst alle frischhcid en
vitaliteit ingeboet te hebben. Maar tegen
het midden der eeuw bracht het pre-Rafae-
litisme een geheele vernieuwing aan en met
Millais, Holl, Watts richtte ook de portret-
kunst zich op uit haar verval. Millais, meer
dan eenig ander, moet als de legger der fun-
daties van de moderne portretkunst in
Engeland beschouwd worden. Obstinaat
realist als hij was, brak hij geheel met de
minderwaardige vormen, de artificieele wijze
van zien, der achttiende-eeuwsche school.

Van hem kan niet gezegd worden, wat aan
Van Dyck en Gainsborough wel verweten is,
dat al zijn vrouweportretten een zekere
familiegclijkenis vertoonen. Een eerlijke,
nauwgezette afbeelding van den zitter was
voor hem hoofdzaak, was voor hem alles.
Het objekt, niet het ten toon spreiden van
eigen genialiteit was zijn eerste zorg. ledere
zitter was hem een menschprobleem ter op-
lossing gegeven, niet een wezen zonder eigen
bestaan in bepaalde artistieke vormen te
gieten. Hij brak ook in een ander opzicht
met de achttiende-eeuwsche traditie. Hij
werkte geheel zonder assistenten; een por-
tret van Millais is in alle dcelen zijn eigen
werk. Deze breuk met een slechte traditie
is van blij venden aard geweest en van de
grootste beteekenis voor den ernst en het
gehalte der Engelsche portretkunst. Millais
heeft een prachtig koloriet, maar wat on-
eenvoudig, wat fel, wat opzichtig, missend
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de teerder gradaties, de harmonische over-
gangen, de saamvloeiend-pikturale éénheid
en als een reactie daartegen is de werkwijze
van Whistler te beschouwen, van wiens por-
tretkunst als voornaamste karakteristieken
mogen gelden: de groote subtiliteit van toon,
het verfijnd-harmonieuze van het kleuren-
schema, de gevoelig-artistieke smaak, een
tot het excentrische opgevoerde eenvoud van
arrangement. Men
kan zich moeilijk
een grooter tegen-
stelling denken
dan Millais, voor-
al in zijn zuiver
pre-Rafaelitischen
tijd, en Whistler.
Zoo objektief als
Millais is, zoosub-
jektief is Whistler.
Whistler's men-
schen hebben niet
het echte, levens-
krachtige van Mil-
lais, zijn portret-
ten zijn meer
kleur-sehikkingen
van sensitief-de-
koratieven aard,
meer het aesthe-
tisch zinnenleven
rakend dan het
mehschelijk-karak-
teristieke van den
zitter naar voren
brengend. Dit laat-
ste' moge hem in
hetl beroemde por-
tret zijner moeder gelukt zijn, het portret
zijner moeder is in dit opzicht een uitzon-
dering; meestal is hij teveel met zichzelven,
zijrj arrangement, zijn aesthetische kombi-
natics, zijn ,,symphoniecn" in kleuren bezig
omS^ich serieus te verdiepen in het karakter
van' 'den zitttr. 'Over het algemeen zijn de
portretten van dezen kunstenaar, als afbeel-
dingen van liet menschelijk eigenaardige,

TUK RT. REV. G. K. BROWNE

(MET VERGUNNING

leeg, weinig-zeggend, maskers zonder ex-
pressie.

Al deze invloeden: Holbein, van Dyck, de
school van Reynolds, Millais, Whistler, zij
doen zich nog gelden in de hedendaagsche
portretkunst, maar daarnaast vertoonen zich
buitenlandsche invloeden: van de Italianen
en Velasquez, van Hals en Rembrandt, van
moderne Fransche schilders. Het is ook

hier een zoeken
naar nieuwe effek-
ten van licht en
schaduw, nieuwe
methoden van be-
handeling, nieuwe
harmonieën van
kleur. En zoo
maar zelden het
hoogste bereikt
wordt, er vertoont
zich, vooral in de
portretkunst, toch
een opgewekt en
krachtig leven.
De meer gereser-
veerde en vast-
houdende natuur
van den Engelsch-
man heeft ook de
kunst hier — de
schilderij kunst in
meer algemeenen
zin — niet be-
waard voor de
anarchistische en
ij del tuitige buiten-
sporigheden, waar-
van wij de laatste

jaren getuige waren op het vaste land.
Alle Europeeschc kuituur wordt thans in
zoo sterke mate door internationale in-
vloeden beheerscht, dat het in amok ver-
keerend individualisme ook Engeland on-
veilig maakt, maar op deze tentoonstelling
— het ligt natuurlijk ten deele ook aan het
meer behoudende van een lichaam als de
Royal Academy --• is de geest van persoon-
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lijken hoogmoed en aanmatigend zelfgevoel,
als tegengesteld aan de eerlijke, nauwgezette,
geduldige, nederige, liefdevolle beschouwing
van de Natuur, de geest, die een tentoon-
stelling van het jonger, nog niet door de
ervaring gerijpt element van de schilders-
bent gewoonlijk in een ijdelheidskermis doet
verkeeren, slechts in beperkte mate aanwezig.

Telkens weer als de menseh in den uit-
bloei zijner in-
dividueele arro-
gantie en mate-
looze verlangens
zich onafhanke-
lijk van de na-
tuur begint te
voelen, zich bo-
ven de natuur
meent te mogen
stellen, vervalt
hij tot aberraties
en buitensporig-
heden, gaat hij
onder in een
poel van wan-
smaak en ver-
dwazing. En tel-
kens weer is hij
ten slotte ge-
noodzaakt tot de
natuur terug te
keeren. Want wel
behoeft hij geen
slaafsch volger
van de natuur
te zijn, maar de
vrijheid, die deze
hem laat, legt
hem, om iets waardevols voorttebrengen,
een groote mate van ingetogenheid en
zelfbeheersching, van nederigheid en reve-
rentie op. Ook de grootste menseh is maar
heel klein, onzichtbaar klein tegenover het
groot geheel der Dingen, de Natuur, het
Leven, God.

Het verst in de richting van Whistler, een
zelfbewust streven naar de eigen persoon-

W K N ' I I Y . P A I ' C . M T V :
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lijkc faktuur gaat, van de portretschilders
op deze tentoonstelling, John Lavery.
Een zeker modern konventionalisme, een
valsche aesthetiek, die den nadruk niet op
het menschelijk element maar op het kleur-
schema legt, schijnt mij een fout van dezen
schilder, die zijn betere kwaliteiten soms
overheert. De individualiteit van den zitter
wordt daarbij opgeofferd aan de harmoni-

sche saamschik-
king van eenige
kleurwaarden, 't
menschelijkegaat
schuil onder de
virtuoziteit, de
waarheid lijdt
onder de schoon-
heid. Van dien
aard is ook het
hier hangend por-
tret van Konin-
gin Alexandra,
een portretstuk,
dat vooral in de
expressie, van het
gelaat, dat vooral
in zijn geestelijk
gehalte te kort
schiet, een op-
pervlakkig v>erk
dat slechts mo-
menteel de aan-
dacht bezighoudt
en geen verlan-
gens naar een
her-bezien wekt.

Men krachti-
ger, robuuster,

meer duurzame, faktuur vertoont de portret-
kunst van Sargent. Zoowel het gelaat van
Jenkinson, bibliothecaris van de Universiteit
te Cambridge, een gelaat, vooral in het voor-
hoofd en de ot;gen zoo sterk-levend, doorgroefd
en vermagerd van het peuren over boeken
en handschriften, als de hooghartige, wils-
krachtige heerscherskop van den gewezen
onderkoning van Indië, Lord Curzon, zijn

H A R R Y W I I I T W O K Ï I I K S I . I . ,
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in hun karakteristieke trekken en psycho-
logisch wezen, met breede, gedecideerde,
overtuigde toetsen op het doek gezet.

Sargent schijnt in zijn werkwijze veel aan
Velasquez te danken te hebben en is ook wel
met dezen vergeleken, maar dichter staat
hij toch misschien bij Frans Hals. Hij heeft
niet het fijne, subtiele modelé van Velasquez.
Met eenige krachtige en besliste, meester-
lijke penseelstreken, weet hij op zeer spre-
kende wijze zijn doel, de afbeelding der
mensenfiguur, die hem bezig houdt, te be-
reiken. Het werk leeft. Maar aan deze di-
rektc, krachtige, meestal rake uitingswijze,
die zijn werk de frischheid, het spontane, het
pétillante van een eersten opzet geeft, ont-
breekt soms de verfijning, de doorwrocht-
heid, die het tot een volkomen synthetisch,
diep-doordacht en sterk-gebouwd, kunst-
werk zouden opvoeren. Hoe dit zij, Sargent
is een meester in zijn vak en het is een lust
zijn mannelijke en pittige kunst te aan-
schouwen.

Welk een macht van goede p o r t r e t -
s c h i l d e r s is hier: J. J. Shannon,
Arthur Cope, Solomon J. Solomon, Arthur
Hacker, La Thangue, Walter Ouless, Frank
Dicksee, vele anderen van minder naam,
maar wier werk toch niet. zonder smaak en
distinctie, zonder meer of minder goede
hoedanigheden is.

Het meest volmaakte echter, het technisch
meest volmaakte althans, en zeker het meest
bizundere, persoonlijke, opvallende, schijnt
mij ditmaal William Orpcn geleverd te heb-
ben met zijn ,,Marchioness of Headfort".
Dit is een juweel van behandeling: uiterst
eenvoudig en bescheiden van voordracht,
maar niettemin, of juist daardoor, zoo
schitterend. Een mooi en bekorend vrouwen-
gelaat, regelmatig, maar niet streng, maar
zeer zacht en gevoelig van lijn, niet hautain-
aristocratisch, niet speciaal Engelsch, een
vrouwengelaat, dat Hollandsch kon zijn, van
univerzeelen meer dan nationalen adel, van
menschenadel meer dan kastenadel; dit
vrouwcngelaat in zijn zeer subtiele vormen

en rondingen met onfeilbaar kunstenaars-
vermogen weergegeven — aldus de „Mar-
chioness of Headfort". En van uiterst ge-
distingeerden, voornamen smaak getuigend:
de zwart fluweelen, met wit bont afgezette
japon, die het slank vrouwenlichaam om-
hult, de witte handschoenen en het een-
voudig kantwerk om het open avondtoilet,
waarover een prachtig-blauw-zilvcren weer-
schijn ligt. De figuur staat uit tegen een don-
keren achtergrond.

En toch! — het is schitterend van tech-
niek, het is een wonder van ingetogen kolo-
riet, het is meesterlijk en kompleet van saam-
vattend vermogen, het heeft schilderskwali-
teiten, die op deze tentoonstelling door
niemand overtroffen en naast die van de
grootste meesters genoemd mogen worden
— toch denk ik soms, als ik er lang op tuur,
dat het portret van deze bekoorlijke mar-
kiezin, zoo edel van vormen, zoo vol gratie
en elegantie, en schoonheid, o ja, mij op
den duur vervelen zou. Het zegt mij te wei-
nig, het is te passief, het is, dunkt mij, wat
uiterlijk gebleven. Het schijnt, zooals het
ons daar aanblikt, de diepte van gevoel en
verbeelding te missen, die onze aandacht
op den duur kan boeien. Ligt dit aan het
objekt van den schilder of aan den schilder
zelven? Heeft de representatie van den schil-
der zich misschien te zeer tot de schoonheid
van de zinnen, van lijn en kleur en vorm
bepaald, of mist de buitengewoon bekoorlijke
vrouw, tot wier tolk hij zich hier gemaakt
heeft, de gevoelsdiepte, het innerlijke leven
dat wij in haar wenschen, dat wij soms in
haar zien. Neen, ik geloof, dat de schilder
zich toch nog te zeer tot den uiterlijken,
pikturalen kant van haar wezen bepaald
heeft. Dit portret, ik twijfel er niet aan, is
een meesterstuk, maar . . . . het is nog geene
Monna Lisa.

Orpcn, een betrekkelijk jonge man nog',
is een van de leiders der New English Art
Club en meestal is hij daar beter vertegen-
woordigd dan hier. Met Augustus John is
hij waarschijnlijk de krachtigste, meest- bc-
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lovende persoonlijkheid in dien kring van
jongeren. Een schilder van ongemeen en
subtiel koloriet, is hij tevens een teekenaar
van buitengewone verfijning. Ik zag dezer
dagen in de „Ch.'iiil (lallen:" het een en
ander van zijn hand, strandliguurtjes en
dergelijke, en eigenlijk geven deze betrekke-
lijk onbeduidende, maar zeer geacheveerde
t'ii uiterst gevoelige, potlooclschetsen een
dieperen kijk op den psychologischen kant

Niet als bij Lavery is het menschelijke bij
hem opgeofferd aan den dekoratieven schoon-
heidszin. Zijn vrouwen — meest dames op
leeftijd •-- hebben dikwijls iets zeer gevoeligs,
door ervaring en lijden gerijpt. Vooral in
de oogen weet de schilder een warm-levend
accent te leggen. Met de oogen van Arthur
Hacker's „Wendy" zijn die van Mrs. Usher
en Mrs. Phipps de gevoelvolste oogen in de
portretten dezer tentoonstelling door mij

S T A L K Y E N C O . , D O O R K I I C A K B I ' N I l Y . ( M K T Y E k C l ' N N I N C , Y A N I i K N S C H I I . I ) K K | .

van zijn talent, dan de zooveel ambitieuzer,
opvallend-voorname kleur-compcsities in de
Royal Academy.

Onder de overige portretschilders, die
hier de aandacht trekken, noemde ik o.a.
J. J. Shannon, James Jebusa Shannon, wel
te onderscheiden van Charles Shannon, die
met zijn boezemvriend Kicketts in de tach-
tiger jaren The Dial uitgaf en de hout snee-
kunst tot nieuw leven trachtte te wekken.

waargenomen. Shannon heeft niet den
genialen toets van Sargent, er zit meer ge-
duld en moeite-gevenden arbeid in zijn werk,
hij heeft ook iets gevoeligs in zijn behande-
lingswijze dat wij niet bij Sargent aantref-
fen. Het resultaat is dikwijls uitmuntend
en ver boven de middelmaat. Wat mij min-
der bevalt is de overmaat van zijden of
fluweelen lappen, het vertoon van kant en
ander ornament, waarin enkele zijner zitters
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zich uitgedost hebben. Maar misschien ligt
de schuld daarvan meer bij bedoelde dames
dan bij den schilder. Zijn portret van den
bekenden architekt Blomfield is van een
grooten eenvoud. En toch bizonder fijn en
gedistingeerd van koloriet — het bruin-
fiuweelen vest geeft een prachtig-warmen
toon aan het geheel.

Ook Arthur Cope behoort tot de zeer
bekende portretschilders. Hij schijnt meer
gezocht voor de afbeelding van mannen dan
vrouwen, en vele prelaten, staatslieden, hoog-
waardigheidsbekleedcrs van verschillenden
aard hebben zich door hem laten konter-
feiten. Daaronder geen mindere dan King
George en Kaiser Wilhelm, die nu, in dezen
vreemden tijd van „topsy-turvy" dom, ook
zoo onvriendelijk tegenover elkaar doen. Het
portret van bisschop Browne (bl. 244) is een van
de mooiste op deze tentoonstelling. Vooral
het breed-gebouwd voorhoofd en de pein-
zende oogen brengen het sterk-geestelijk
leven van den zitter naar voren. De purperen
talaar, in gedempten toon gehouden, doet
goed tegen den grijzen achtergrond; het ge-
heel is uitmuntend van plastiek en kleur.

Solomon heeft hier verscheiden portretten
van een statige voordracht en aangenaam
koloriet. Vooral het portret van Mrs. Isaac
heeft zeer aantrekkelijke eigenschappen; het
is elegant, wereldsch zelfs en toch vol geest
en gezond leven, van een frissche natuur-
lijkheid. Als de meeste van deze portret-
schilders schildert Solomon ook historischc-
en genre-tafereden en zijn Samson en Delila
in het museum te Liverpool herinner ik mij
als van een groote dramatische kracht.

Arthur Hacker is goed vertegenwoordigd.
Van de verschillende portretstukken van
dezen kunstenaar heeft mij vooral ,,Wendy"
getroffen. Met veel liefde en zorg, in vloei-
ende, behaaglijke vormen, is dit zachtronde
kinderkopje afgebeeld. Vooral in de oogen,
zooals ik reeds opmerkte, heeft de schilder
een gevoelige noot getroffen. Ook de bruine
krullen zijn met opmerkelijk talent geschil-
derd. Blauw-zijden linten om het middel en

in het hoofdhaar, helder uitkomend tegen
het witte kleedje, brengen de noodige kleur
aan. Aan de armpjes en handen kon wat
meer zorg besteed zijn (zie bl. 245).

Van andere schilders, wier portretten ons
eenige oogenblikken deden stilstaan, mannen
als John Collyer, La Thangue, Frank Dicksee
zeer bekende schilders toch ook en niet zon-
der opmerkenswaardige kwaliteiten, kunnen
wij hier slechts den naam noemen. Ofschoon
onder de portretten zich in het algemeen het
best geslaagde werk van de tentoonstelling
bevindt, er is toch nog zooveel van anderen
aard, dat bespreking verdient, dat wij er niet
langer bij verwijlen mogen.

Naast het portret dringt het f i g u u r -
s c h i 1 d e r ij in meer uitgebreiden zin zich
op aan onze aandacht.

Het groote doek van Gerald Moira, ,,a
July-day", een strand met tal van badende
of op andere wijze zich bezighoudende per-
sonen, dat in zijn schilderwijze aan den Hol-
landschcn Parijzenaar van Dongen doet
denken, maakt met zijn wat „crude" voor-
stellingswijze den indruk van een vreemde
eend in de bijt op deze deftige tentoonstel-
ling. Het is zeker origineel en het streven
naar zon en licht, waarvan het getuigt, zal
ongetwijfeld ernstig bedoeld zijn, maar het
schijnt mij van een geheel uiterlijke en in
zijn schreeuwende, rauwe kleuren, weinig
voorname originaliteit, wat de schilder hier
bereikt heeft.

Van meer aesthetischen zin doortrokken
vertoont zich het werk van een paar
andere figuurschilders, die hier op den voor-
grond treden: Clausen en Strang.

Het voornaamste schilderij van Clausen
hier, „Renaissance" geheeten, is een van de
betrekkelijk weinige doeken van de tentoon-
stelling, waarin de schilder een i dee heeft
willen vertolken. Aan den voet van een half
ineengestort monumentaal bouwwerk op den
hnkervoorgrond bevinden zich drie figuren,
een oude werkman, geknield neerliggend met
het voorhoofd op de neergestorte steenen,
de armen met de saam gevouwen handen in
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wanhoop bovenwaarts gestrekt ,een pein-
zende figuur in modern heerenkostuum met
op den grond starenden blik, in gebogen hou-
ding neerzittend op het brok van een kroon,
lijst of zuil, een jonge vrouw voorover en
languit liggend op den grond. Naast deze
figuren van jammer staat meer rechts een
naakte jonge vrouw, een meisje nog, eenige

met nieuwe kracht, in nieuwe schoonheid
weer ontluiken en zich tooien zal. Eenigszins
vreemd doet het modern kostuum, met een
rood lintje in het knoopsgat tegenover de
naakte, symbolische vrouwenfiguur. De
oude man, waarvan men slechts den boven-
romp ziet, de jonge vrouw, languit op den
grond liggend, zijn zoodanig of zoo weinig

REFUGEES: IN MY S'ITDIO, DOOR F. W. KI.WELL. (MET YERGCNNI NC, VAN DEN SCHILDER).

bloemen in de opgestoken hand houdende
en overal om haar heen, op den grond om
haar voeten schieten de bloemen op. Het
is klaarblijkelijk een herinnering aan den
oorlog en de schilder heeft er de overtuiging
in uitgesproken, dat hoeveel ellenden en
vernieling deze ook met zich brengt, het
leven niet gedood kan worden, maar steeds

gekleed, dat hun dracht, als min of meer
van alle tijden, niet storend op den algemce-
nen zin van de voorstelling inwerkt, ilaar
dit heerenkostuum, al heeft de schilder het
in zijn kleur tot een harmonisch geheel met
de rest weten te verwerken, schijnt wel wat
zeer aan een bepaalden tijd gebonden. Het
is waar, dat ook de schilders van de renais-
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sance het kostuum van hun tijd in allego-
rische voorstellingen aanbrachten en mis-
schien zit het hinderlijke, waarmee? ons dit
hier aandoet, meer speciaal in onze —• wat
het mannelijk personeel aangaat — leelijke
twintigste eeuwsche klccdij. Hoc dit zij, het
schilderij „Renaissance" is een van de meest
interessante doeken van de tentoonstelling;
het is mooi van lijn, van een gedempt-rijke
vlak-gehouden kleur, zeer aangenaam als
dekoratief geheel, het heeft een geestelijke
beteekenis.

Heel andersoortig is William Strang. Naast
•Clausen doet hij zich kennen als een van de
meest oorspronkelijke Engelsche kunste-
naars van dezen tijd. Zoowel in onderwerp
als werkwijze geeft hij ons een zelfstandige,
met ernstig, doelbewust streven zijn weg
gaande persoonlijkheid te zien. Ofschoon
.geenerlei overeenkomst vertoonend met onze
moderne ismen, lijkt hij mij toch een zeer
modern schilder. Ook van William Strang
heb ik allegorieën gezien, maar wat op deze
tentoonstelling van zijn penseel vooral de
opmerking verdient is een schilderij, waarin
het hem, naar het schijnt, meer bij uitsluiting
om de s c h o o n h e i d v a n v o r m e n en
k 1 e u r c n te doen geweest is. Wat ons vooral
treft is de helderheid van de lijn en de heer-
lijkheid van de kleur. Strang geeft ons niet
het mysterie en niet de intimiteit, het is ook
geen machtig, overweldigend leven dat ons
aangrijpt uit zijn doeken, maar hij is een
gezworen vijand van alles wat slonzig en
flodderig, onaf en virtuozerig is, hij houdt
van het vaste, het wclomlijnde, het sterk-
geobserveerde. Hij moet een bewonderaar
van Holbein zijn, en zijn kleuren, hoe helder
en sterk ook, schijnen als die van Holbein,
in het oog van den toeschouwer zich toch
altijd saam te voegen tot een harmonische
éénheid. Zoo ook in dit schilderij Danae.
Het licht-groenc kleed dat de staande vrouw
ophoudt, de goudgele doek op den voor-
grond, de ronde, purperen en donkergroene
tinten in de figuren van den achtergrond en
in dien achtergrond zelven: uit deze weelde

van kleuren opblinkend het levende, lich-
tende naakt — zij vormen een geheel van
groote aantrekkelijkheid. Mooi is ook het
meisjeshoofd gegeven, met den slaap wegend
op de oogleden.

Andere f iguursch i lde rsvan beteekenis,
hier met belangrijke werken vertegenwoor-
digd, zijn Seymour Lucas, Cadogan Cowper
en Frank Salisbury. Het groote doek „The
Flight of the five Members, 1642" van den
eerste, bestemd om in het Lagerhuis op-
gehangen te worden, is zeer knap werk en
heeft een groote mate van realiteit over zich,
maar het mist kleur, het draagt meer het
merk van een historisch document, door een
kundig geleerde ons meegedeeld, dan van
het spontaan-aangrijpende, het onzen schoon-
heidszin overmeesterende van het kunst-
werk; er gaat ook, bij nadere beschouwing,
vooral in enkele figuren niet de overtuigings-
kracht vanuit, die het ons, zelfs uit historisch
oogpunt, geheel acceptabel doet worden.
Hoe ontzettend moeilijk is het toch het ver-
leden in voorstelling te brengen, een historie-
schilderij te maken, dat meer dan archae-
ologie, dat tevens schoonheid is. Want zelfs
het leven alleen — en zoo'n verleden tijd te
doen leven, welke eischen stelt reeds dat! —
het leven alleen is niet genoeg, het moet
tevens die onvatbare, die onzegbare hoe-
danigheid hebben, die altijd meer gevoeld
dan verklaard kan worden, het moet zijn
deel aan het wezen der schoonheid hebben.
Maar geldt hetzelfde niet in de literatuur?
Schrijvers als Flaubert, als Ary Prins of
Adriaan van Oordt, hoe zeldzaam zijn zij!

Het schilderij van Cadogan Cowper,
waarin Faust de eerste maal Gretchcn aan-
schouwt, heeft prachtige kwaliteiten van
kleur en teekening in zijn détails, maar deze
staan te zeer op zich zelve, de saamvattende,
de pikturale visie is bij de schepping in on-
genoegzame mate aanwezig geweest; de af-
zonderlijke figuren hebben in kleeding en
uitdrukking veel belangrijks, misschien te
veel belangrijks, te veel moois en pronkerigs,
waardoor het geheel ons als onwaarschijnlijk
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aandoet. Het is plaatjesachtig, zij het dan
superieur plaatjesachtig. Van een kunst-
soort, verwant aan die van Alma Tadenia,
minder delikaat echter dan deze in haar
teekening en kleurwaarden.

Uit het doek van Frank Salisbury „Konin-
gin Philippa pleitend voor het leven dei-
burgers van Calais" spreekt een groote dra-

Als figuurstukken van minder pretentie
noemen we o.a. de poëtische fantazieën van
Charles Sims. Een daarvan, een teekening
van babies met een jong meisje dat op haar
hoofd een mand met bloemen draagt, waarin
tusschen de bloemen een andere baby, is
aardig van vinding, van een zekere gratie en
vluchtige bekoring. Het vluchtige, weinig

THE NICHT TIDE, DOOR JULIUS OI.SSON A. R. A. (MET VERGUNNING VAN DES SCIIILDKR,.

matische en pathetische kracht, aangewend
met een technische vaardigheid van niet
alledaagsche soort. Maar zelfs uit dekoratief
oogpunt lijkt het mij niet geslaagd: het is
te verward, te gecompliceerd, overvol, een
kunstig samenstel van schitterende brok-
stukken, als geheel falend in het geven van
een krachtigen indruk van emotie of schoon-
heid.

bevredigende zit vooral in de uitvoering, het
wazige, onvaste, onovertuigende van zijn
techniek.

Ook Edgar Bundy heeft ons in ,,Thc Merry
Monarch'' een werk van fantaizie gegeven,
maar wat mij meer trof en een oogenblik aan-
genaam pauzeeren deed, is zijn schilderij:
„Stalky & Co" (bl. 247), dat ik eigenlijk ook
onder de portretstukken had kunnen bespre-
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ken, want het zijn de kinderen van den kun-
stenaar, die hij hierin afgebeeld heeft. En
onderwerp en behandeling zijn hier wel zeer
verwant.... Zoowel deze lachende, goeds-
moedsche kinderen — burgert] es van Ko-
kanje — als de frissche, luchtige behande-
lingswijze zijn geheel Edgar Bundy zelve.
Er spreekt bet optimisme en de levens-
blijheid uit dit werk, die dezen kunstenaar
in hooge mate eigen zijn.

Er is veel dat op den o o r l o g betrekking
heeft. Als ik er niet in de eerste plaats van
gesproken heb is dat omdat een goed portret
van Sargent of Orpen in mijn herinnering
al die oorlogsschilderij en naar den achter-
grond dringt. Er is o.a. een enorm schilderij
van Olivier, waarop de ontmoeting van
Koning George met Koning Albert, beiden
met gevolg, ergens in België afgebeeld is,
een werk, niet zonder knapheid en handig-
heid, met een faciel schildertalent in elkaar
gezet, maar dat, al is het om zijn inhoud
een brandpunt van attractie, toch weinig
meer dan een dokurnenteele waarde heeft.

Wat zijn artistieke bcteekenis aangaat
verdient een schilderij van John Laveiy:
„Wounded soldiers London Hospital 1915"
zeker meer de aandacht. Het geheel is wat
„matter of fact": een werk van realistische
observatie, min of meer schilderkundig ge-
adapteerd. In het tafereel van den voor-
grond echter, cene verpleegster haar dien-
sten verlecncnd aan een gewonden soldaat,
is vooral de expressie en vlotte behandeling
te prijzen. Dit mist zijn werking op den
toeschouwer niet.

Een dergelijk stuk, dat om zijn zuivere
waarneming, gesteund door groote techni-
sche kwaliteiten, hier genoemd moet worden,
is Ehvell's „Refugees-in my studio" (bl. 249).
Elke figuur op dit doek, de vrouw en kin-
deren bij het raam, het meisje op het bed,
de oude man bij den kachel, zijn met een
zeer genegen hand en toegewijde aandacht
op het doek gebracht. Het is een levend
stuk, waarin het mcnschelijk gevoel en de

schildershartstocht van den kunstenaar zich
vereenigd hebben om iets, in zijn soort,
heel goeds tot stand te brengen.

Er zijn voorts de noodig bajonet- en
cavalerie-charges in den gebruikelijken ate-
lier-trant. Niet zonder leven en inderdaad
een zekere impressie van den wilden roes,
van de machtige, destrukticve passies, van
de bedwelmende en meeslcepende woest-
heid van den oorlog te zien gevend, scheen
mij Wollen's „Landrecies 25 August 1914".
Ook Charlton heeft in zijn „Fransche artil-
lerie de Aisne overtrekkend", in die paarden
worstelend met hun last of opgeschrikt door
het daverend oorlogsrumocr, iets van de
kracht en energie, van het brandend leven,
de wanhoop en de gespannenheid aller orga-
nen neergelegd, die zulk een situatie moeten
eigen zijn.

Ook de o o r 1 o g t e r z e e heeft veel
schilders.... geïnspireerd. De inspiratie is
echter niet altijd groot genoeg geweest om
iets moois voor den dag te brengen. Het
gevecht bij de Falklandseilanden, het zin-
ken van de Blücher, de strijd van de Car-
mania met de Kaap Trafalgar nabij Trini-
dad, deze en andere evenementen uit de
ongeëvenaarde worsteling, die nu reeds
bijna een jaar lang de krachten van Europa
uitput, zijn hier met meer of minder succes
op het doek gebracht. In acsthetischen
zin valt er over het algemeen weinig aan te
bewonderen; Dreadnoughts en andere mo-
derne oorlogsmonsters zijn al even leelijk
in afbeelding als in werkelijkheid. Het
ovcrheerschend-mechanische, het dom-bru-
tale, het arrogant-materialistische van zoo'n
ding en de schoonheid, wier essence geeste-
lijk en onvatbaar is, verdragen elkaar maar
slecht. Noch Wyllic, noch Norman Wilkin-
son, twee van de meest bekende zeeschilders
hier, hebben er iets boeiends, noch minder
iets moois van weten te maken. Alleen trof
mij onder de waterverf-schilderijen een
doek van Charles Dixon, die er werkelijk in
geslaagd is, eene — ook uit schoonheids-
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oogpunt — zeer presentabele afbeelding
van een moderne vlootrevue te geven. Uit
is hem mogen gelukken dooi' de oorlogs-
monsters betrekkelijk klein te houden ten
opzichte van liet geheele doek en er door
licht, rook en dergelijke hulpmiddelen het
harde en brute aan te ontnemen. Zoo be-
handeld heeft hij ze tot een harmonisch
tafereel kunnen saanivatten. En toch ont-
breekt het de schepen niet aan een zekere
echtheid en forschhcid, wat mij des te meer

invloeden door het onderwerp van behande-
ling.

Zooals wij zeiden, de meeste van die tafc-
reelen uit den zee-oorlog zijn wat onfrisch,
te zeer het merk dragend dat zij op het
atelier met behulp van photographieën saam-
gesteld zijn. Een niet geheel te verwerpen
procédé, maar waarbij de schilders-ont-
roering toch dikwijls afwezig moet zijn.

Beter in het algemeen zijn de zee-schil-
derijen, die niet of slechts in verwijderd

ESKDAt.K, ClWiliERI.AN'I), DOOR II. HIJC.HKS-STANTON A. R. A. (MET VERGUNNING VAN DEN SCHILDER).

opviel daar de meeste waterverfschilders,
waar het dingen van zwaar gehalte, bruggen,
bouwwerken e. d. geldt gewoonlijk tekort-
schieten in kracht van uitbeelding en het
weergeven van materiaal en substantie. In
het algemeen schijnt het waterverf schilderij
zich meer te leenen tot de reproductie van
dingen van lichten en ephemeeren aard, of-
schoon sommige schilders zich klaarblijke-
lijk van olie- of waterverf bedienen zonder
zich in de keuze tusschen beide te laten be-

verband met den oorlog staan. Zij zijn heel wat
talrijker hier dan op een Hollandsche ten-
toonstelling: de zee en haar oneindig ge-
varieerde aspekten is een van de meest
geliefde onderwerpen van den Engelschen
schilder. Dezen kant van de kunst hier te
lande wordt met het meeste talent naar
voren gebracht door de werken van Julius
Ollson en Napier Hemy. Ollson houdt van
maan- en nachteffekten; zijn stukken heb-
ben het fantastische, feërieke, dat aan het
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water onder den invloed van zekere kosmo-
phyzische werkingen eigen is. The Nighttide
(bl. 251) is er één van; de aanrollende golven,
brekend op de rotsen, vonkelen van edel-
steenen, zooals men dat waarneemt aan den
boeg van een de zee doorploegend schip. On-
der de stralen der maan ligt de naar den
verren horizon zich uitstrekkende zee als een
onmetelijke vlakte van glanzend licht.

Komt men wat al te dicht bij het schilderij,
dan ziet men dat het plakken en strepen en
bobbels verf zijn, waarmee de schilder de
begoocheling van juweelen en vloeiend zilver
in ons wekt. Maar hoc de schilder zijn resul-
taat bereikt, doet er natuurlijk minder toe:
op het effekt komt het aan en dat is niet
zonder grootschheid.

Napier Hemy, die naar hij mij meedeelde
van Hollandsche origine is — een van
zijn voorvaderen moet gouverneur van de
Kaap de Goede Hoop geweest zijn — geeft
er de voorkeur aan de zee bij daglicht te
bestudeeren. In stukken als „A Destroyer
Flotilla" en „A Despatch Boat" waarin het
schip wel den naam aan het schilderij heeft
gegeven, maar toch slechts bijzaak is, is het
woelend en machtig bewegen der golven
niet zonder energie gegeven. ^

Er is onder het 1 a n d s c.h a p van deze ten-
toonstelling niets dat een sterke ontroering
in mij wekt, niets, als ik het overweeg, dat
het vizionnair-monumentale van een Turner,
het gcvoelig-poëtische van een Corot, de
magistrale weidschheid van een Jakob Maris
nabij zou komen. Wat niet wegneemt dat
er veel verdienstelijk werk is, dat van een
oprecht streven getuigt en een eigen merk
draagt.

Als wij de wandeling langs de muren ma-
ken, waarmee een eerste tentoonstellings-
bezoek gewoonlijk begint, dan lijkt het werk
van Arnesby Brown een chaotische wilder-
nis van kleur, een impressionistische klad-
derij, een tot het extravagante doorgevoerd
modernisme. Voor zijn groot doek „The
Raincloud"' moet men minstens op tien

meter afstand gaan staan om er iets aan to
hebben. Dan wordt de bedoeling van den
schilder ons duidelijk en geeft het ons in
frissche kleuren een eigen kijk op de natuur.
Dan komt er ruimte en atmosfeer in het
schilderij, dan inderdaad vertoont het in
de werking van de zware wolkenmassa's, in
de diffusie van het licht, in de naar alle
richtingen zich uitbreidende groene velden,
in de machtige beestfiguren op den voor-
grond een niet-tc-ontkennen grootheid. Dan
leert men den schilder kennen als een per-
soonlijkheid, die van het breedc en sterke,
het ruige en forsche, het heroïsche houdt,
mensch van een hartstochtelijk, sterk-wil-
lend talent.

De groote afstand echter, waarop wij ons
voor zoo'n stuk moeten plaatsen, lijkt mij
zelfs voor musea niet zonder bezwaar. En
het blijft als veel impressionistische en na-
impressionistische kunst, toch meer cenc af-
spiegeling van de vlietende, voorbijgaande
verschijning dan van den essentieelen kern
der dingen. De schilder bereikt met deze
werkwijze ook lang niet altijd wat hij be-
doelt; een paar andere schilderijen van
Arnesby Brown maken dit onaangenaam
duidelijk.

Minder afstandelijk veeleischend is Eskdale
van Hughes-Stanton (zie bl. 253). Niet zoo
groot gezien als het werk van Arnesby Brown,
maar van een vaster struktuur, meer zeker
van slagen in zijn minder eerzuchtig streven.
Geen werk van verbeelding of passie, maar
van met liefde geziene werkelijkheid; een
van de meest objektieve landschappen van
de tentoonstelling dat in zijn kalme stu-
dicuze weergave toch niet het peuterigc,
photographischc heeft, waartoe de methode
van Millais, een te exclusief, verbeelding-
loos volgen van het natuurlijk landschap te
dikwijls leidt. Rustig en in sterke lijnen be-
sloten liggen hier de heuvels van Cumberland.
Een mooie wisseling van kleuren trekt het
oog van den toeschouwer: van het lichtgroen
gras op den rechter-voorgrond, over het
donkergroen geboomte aan den linkerkant,
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naar de zwaar-blauwe pieken op den achter-
grond, en daarachter nog, in die verre verte,
waar de kleuren van aarde en lucht ineen-
smelten, de lichtblauwe, nauwlijks waar-
neembare heuvels, die den horizon afsluiten.
Het is wat leeg dit schilderij — een bezwaar
dat niet geldt van het werk waarmee deze
schilder in de Tale Gallery vertegenwoordigd

geschoolden mensch, bekorende in zich dan
dat van Hughes Stanton. De wilde woeling
van het, zich tusschen de met zwaar ge-
boomte begroeide oevers van een bergstroom,
bewegend water zou ook in de werkelijkheid
gezien bij de meeste menschen, niet het
minst bij de aan een dergelijk tafereel niet
gewone bewoners van ons vlakke land, een

KOCND THE WKSTRINC, CORNER OF THE WOOD, DOOR S. J. I.AMORXA BIRCH.

(MET VERGUNNING VAN DEN SCHILDER).

is — geen mensch, geen schaap, geen vogel
brengt leven in deze eenzaamheid. En het
stuk aardeleven, hier afgebeeld, is niet mach-
tig, niet onstuimig, niet grandioos genoeg
om ons dit verzuim te doen vergeten.

Het landschap dat Lamorna Birch ons
te zien geeft, heeft uit zijn eigen aard meer
het poëtische, het ook den niet-artistiek-

zekere schoonheidsontroering wekken. Er
is in het landschap, in de bloem, in het ge-
boomte, in stroomend water, in het leven der
natuur in het algemeen een zeker element,
welks schoonheid den niet al te misdeelden
mensch toelacht en verrukt, ook al heeft
geen schilder — pionier en ontdekker op de
velden der schoonheid — er hen de oogen
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voor geopend. Het emotioneele van zoo'n
geval heeft Lamorna Birch hier op verdien-
stelijke wijze vertolkt; vooral in zijn rots-
blokken op den voorgrond heeft hij de kleur-
schoonheid, die hun in de natuur zal eigen
geweest zijn, krachtig doen uitkomen, waar-
schijnlijk zelfs verdiept. In de schittering
van zijn groenen en blauwen, gelen en rooden
schijnt mij de verbeelding van den schilder
niet minder aandeel te hebben dan de
natuur. Er is een noot van lyrisme in het
werk, harmonisch
saamklinkend met
het wezen der na-
tuurlijke dingen,
de epische schoon-
heid van liet levens-
geheel: het saam-
treffen van twee
schoonheden , de
schoonheid der na-
tuur en de schoon-
heid van des kun-
stenaars vizic. de
schoonheid, die van
(iod en de schoon-
heid, die van den
niensch is, tie epi-
sche, en de lyrische
schoonheid, zooals
dat in een even-
wicht en harmonie
van krachten, waar-
in nu de eene dan
de andere zich ster-
ker doet gelden, in
alle pikturale of illustratieve, verbeeldingen
van het natuurleven het geval is. En, dieper
beschouwd, in alle verbeeldingen van welken
aard ook.

De landsehapschilders, die wij hier ge-
noemd hebben, hebben meer uitsluitend van
het landschap hun studie gemaakt, maar er
is ook nog al wat landschap van hen, die
tegelijkertijd of zelfs in de eerste plaats
tïguursehilder zijn. Er zijn hier onder de
op den voorgrond tredende schilders — het

THE HON. C. N. LAWRENCE,

(MET YERUCSNISG

staat ook in verband met de opleiding hier
-••• maar weinigen, die geen f i g u u r -
s c h i l d e r zijn.

Sargent o.a. heeft op deze tentoonstelling
een mooi stukje „Master and pupils", zeer
sprekend in zijn luminositeit en kleuren-
hartstocht, — eenige figuren op het mos bij
een bijna drooge, met rolsteenen bedekte
bedding van een beek gezeten. Heel mooi is
daarin de filtering van het licht door het
geboomte, fonkelend op de zoden en het

gesteente. En ver-
der bevat de ten-
toonstelling eenige
fel-kleurige r e i s-
i m p ï" e s s i e s uit
Tyrol en elders
van dezen schilder,
sterk gezien en ge-
noteerd; maar zij
geven toch niet
veel meer dan het
uitwendig aspekt
der dingen, niet de
stemming, niet de
ziel van het land-
schap.

Dicp'T gaat Clau-
sen met eenige
zijner kleinere ta-
fercelcn. Hij is bi-
zonder gelukkig in
het weergeven van
de atmosferische
stemming. Zoo in
liet stukje ,,Win-

termorning" waarin een jonge vrouw aan de
ontbijttafel zit, terwijl een roodig. uit-nevelen-
brekend, warmte-missend winterzonnetje door
het glas van de serre-deuren gluurt en zijn
merk van kilheid op de heele voorstelling zet;
zoo in ,,The Valley", waarin hij eenige ar-
beiders, met landelijke werkzaamheden bezig,
in een zon-doortintelde ruimte geplaatst
heeft. Stukjes, weinig opvallend onder de
massa van het tentoongestelde, maar die
veel interessants hebben.

DOOR WALTER \V. OUI.I-.SS R. A.

VAN DEN SCHILDER).
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Meer ambitieus is liet groote doek van
Toni Moslyn: „The (kirden of 1'eaee". Het
is de tuin van een vreedzame sprookjes-
wereld, zooals op deze wereld met haar
oorlogsrumocr ver te zoeken is. Een weel-
derige, bijna chaotische vegetatie van rood,
en paars, en lichtblauw gebloemte om een
poel met marmeren bekken; daarachter een
terras met populieren omzoomd. Mooi
vooral is de gouden avondhemel en de licht-
reflectie in het water. Mostyn is een kunste-
naar van een dichterlijke verbeelding en zeer
persoonlijke aspiraties, die — het blijkt ook
uit zijn figuurschilderij Refugees — boven
de realistische observatie uitgaan.

Wij noemden nog niet Yecnd King, Alfred
Parsons, David Murray, Mark Fisher, D. Y.
Cameron, in wier werk hier, al vertoont het
een zekere mate van talent, wij het krachtig
accent of de persoonlijke noot missen, dat
«ns tot een nadere bespreking zou kunnen
leiden; wij hebben ons tot het voornaamste
moeten bepalen.

Een b e s l i s s e n d inzicht betreffend den
huidigen stand der Engelsche schilderkunst
geeft zoo'n tentoonstelling ons reeds daarom
niet, wijl schilders als Frank Brangwyn,
Charles Shannon, Frank Bramlev, Water-

house en anderen, ofschoon deze hier ge-
noemden toch ook leden of „associates" van
de Royal Academy zijn, dit jaar niets in-
gezonden hadden; en ook niet omdat de
jongere krachten van de New English Art
Club, waaronder enkele zeer goede, hier niet
te leeren kennen zijn. Ik zag daar o.a. een
verwonderlijk sterk portret van Bernard
Shaw door Augustus John — misschien de
prominente karaktertrekken van den zitter
overdrijvend, misschien de grens van het
karikaturale overschrijdend — maar ver-
wonderlijk sterk in de gepassioneerde weer-
gave van het penetrant-seherpzinnig, bijtend-
wilskrachtig gelaat van dezen oorspronkc-
lijken denker en strijder.

Zoodat de hier behandelde tentoonstelling

— met haar bijna twee duizend inzen-
dingen — ons zeker cenig denkbeeld,
zelfs eenige vertrouwdheid met de En-
gelsche Kunst van dezen tijd kan geven,
maar toch nog niet kompleet genoeg is
— trouwens welke tentoonstelling van pe-
riodieken aard is dat — om die kunst
in al haar ramilicaties te overzien. De
redactie van Elscvier zal mij, hoop ik,
nog wel eens vergunnen op dit onderwerp
terug te komen.

l,. Klseviers No. 10.


