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Het strekt hem zeker tot eer althans hierin volkomen te zijn geslaagd.
De technische mogelijkheden heeft Van T. alle met een soort voor-

historische zorg onderzocht. De tjantingtechniek verwerpt hij zoo goed
als geheel ten behoeve van de veel snellere werkwijze met het penseel.
Maar daarmede verandert ook heelemaal het karakter van de batik en
het kan niet worden ontkend: deze krijgt hier en daar wel iets chablone-
achtigs.

Evenmin schroomt de batikker zijn kleuren, waar dat noodzakelijk
blijkt, direct met het penseel op doek te brengen, soms ook worden be-
paalde vakken met een randje was ingedijkt en kunnen meerdere kleuren
tegelijk worden opgebracht.

Blijkt de lap, na het uitspoelen van de was, nog niet gebonden genoeg,
dan wordt om de tonaliteit te verhoogen een fijne of grovere craquelure
aangebracht, teneinde de stemming te verhoogen!

Maar nooit ofte nimmer is het volgens den batikker een speculeeren
op het toeval, zelfs de oogenschijnlijk weifelende craquelure past hij
slechts daar toe, waar de lap dit vraagt. Over 't algemeen zijn de kleuren
puur en met juist accent geplaatst, de combinaties zijn gedurfd doch
altijd beschaafd. De vormgeving is naar mijn meening niet steeds even-
redig aan de voortreffelijke coloristische eigenschappen.

Men zou deze vooral vloeiender en grootscher willen. Wel is door het
in elkander schuiven van blokmotieven een somtijds krachtige bouw
verkregen — hetgeen zeker in den geest des tij ds past — doch ik kan niet
ontkomen aan den indruk, dat het ornament soms te weinig geïnspi-
reerd is.

De batikker zelf geeft dit in zekeren zin wel toe, met dien verstande
echter, dat, behoudens de zoo-even genoemde bouwende structuur, de
kleur voor hem — den vroegeren schilder — hoofdzaak is. Echter, „niet
de kunstvaardigheid waarmee het gemaakt is, maar de gezindheid waaruit
het ontstaan is kenmerkt een kunstwerk," zegt Just Havelaar. Als
zoodanig beschouwd zijn deze batiks van Otto van Tussenbroek inderdaad
meer dan een subjectief uitspreken van louter eigen aesthetische be-
strevingen. Zijn doeken zullen — als ik mij niet vergis — een nieuwe
phase in de ontwikkeling van de hollandsche batik gaan beteekenen,
waardoor deze nog dikwijls onderschatte en veel te veel misbruikte tech-
niek langzamerhand de beteekenis zal krijgen, welke zij verdient.

A. VAN DER BOOM.
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Met Willette is een der laatst overgebleven figuren van het oude
Montmartre-gilde heen gegaan. Willette, verpersoonlijkt door den eeuwig
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verliefden Pierrot, wiens hart door luchtige en vluchtige Pierrettes telkens
op nieuw gebroken wordt. Willette, die in de vroolijke midinettes, en
bergerettes, slechts de onbezorgde levenslust zag, die met groote charme
en gemakkelijkheid het ijle en teêre dier gracieuse fransche vrouwtjes
wist te teekenen. Hij teekende het leven, maar niet snijdend en striemend
als Forain, niet met socialen achtergrond als Steinlen, en toch was zijn
fijne spot, zijn schijnbare luchtigheid dikwijls een vernis voor diepen
ernst. Want al zal men zich steeds Willette blijven herinneren als den
ietwat sentimenteelen Pierrot, die op zijn guitaar tokkelde onder
het venster eener Colombine, toch mag men hem niet vergeten in zijn
feilen haat tegen de Engelschen, toen hij in den Transvaaloorlog partij
voor de Boeren koos. Hij was de Pro-Boer par excellence, en zijn platen
in „Ie Rire", in „la Vie en Rose" etc., zijn caricaturen op koningin Eli-
zabeth, ze waren scherp en sarcastisch. Dit was geen beminnelijke
spotternij meer, maar een roerend pleidooi tegen het onrecht. Dit was een
„j'accuse!" En ook in den jongsten oorlog had die verliefde Pierrot plaats
gemaakt voor den republikein, voor den Franschman, wiens land be-
dreigd werd, en verdedigd moest worden. Ook hij teekende oorlogs-
plakaten; maar al kon hij fel verontwaardigd zijn, al kon hij het onrecht
haten, in zijn hart hield hij meer van een onschuldige snakerij, van lichten
spot. En hiervan getuigt zoo menige illustratie uit de talrijke periodieken
die zijn werken publiceerden. Wij denken dan slechts aan de Chat Noir, de
Courrier Francais, aan Le Rire, 1'Assiette au beurre, la Vie en Rose etc.,
etc., om niet te vergeten de talrijke bundeltjes waarin zijn werk werd
bijeengebracht.

Willette die de zoon was van een kolonel, werd 31 Juli 1857 te Chalons-
sur-Marne geboren en begon zijn studies aan het lyceum te Lyon. Hij
vertelt zelf echter dat hij een slecht leerling was, en dat hij beter de plaat-
jes uit een boek begreep dan dat hij den tekst kon lezen, en al spoedig
poppetjes ging teekenen voor den Figaro, de Chat Noir, den Courrier Fran-
cais, en muurschilderingen maken in de Cabaret du Chat Noir, en in
l'Auberge du Clou. Maar aan deze dingen, al mogen wij hem gaarne als een
„begaafd" teekenaar beschouwen, is toch eenige studie vooraf gegaan, en
die deed hij op bij Alexander Cabanel aan de Ecole des Beaux-Arts, waar
hij ook met ijver de lessen in aesthetica van Charles Blanc volgde.

Maar Montmartre is zijn eigenlijke vaderland geweest, het oude Mont-
martre met de Moulin de la Galette, met kunstenaars als Rodolphe Salis,
Henri Rivière, Steinlen, Pille, Donnay, Auriol etc.

Daar in de oude cabaret du Chat Noir, ontwierp hij zijn Pierrot-Peintre,
maakte hij zijn luchtige teekeningetjes met kleine clowntjes, met Pierret-
tes, met midinettes.

De Butte, dat was zijn land, het land waar men geen zorgen kende,
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waar de kunstenaars leefden van den eenen dag op den anderen, waar
„la vie de bohème" hoogtij vierde, waar de kunstenaars van Murger
nog leefden.

Daar droomde hij, maar ook van daar uit ging zijn medelijden en
zijn toorn. Medelijden met hen die liefhadden, en wien de liefde niet dan
droefheid bracht, haat voor hen, die profiteerden van de goedgeloovigheid,
van de lichtontvlambaarheid, van de onschuld der kleine grisettes, wier
leven onder de mansardes een gedicht van veel liefs, maar ook van veel
leed was.

En ondanks het klimmen der jaren, is Willette zich zelf gebleven.
Ondanks de (ook officieele) waardeering die hij ondervond, bleef hij de
vlotte luchtige illustrator, voor wien het fijne fransche vrouwtje de
eeuwige jeugd en charme personifieert.

Wel bracht de oorlog, zoowel die in Transvaal als de groote latere,
zijn gevoel voor onrecht, dat ook achter zijn fijne penteekeningetjes telkens
merkbaar is, in opstand, en maakte hij die scherpe satirieke teekeningen;
maar steeds met een zachte bewogenheid, die toch meer als een fijne
terechtwijzing dan als een felle haat aandeed.

Zij blijven geheel in den toon van zijn Harlequinades. En in dit genre
zullen velen hem dan ook zeker blijven gedenken, als den sympathieken,
immer verliefden feu Pierrot.

R. W. P. JR.


