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haastige gejaagdheid. Een van Gogh l e e f d e in dieperen en waar-
achtigen zin van het woord veel meer dan een Sargent: doch hoe illusio-
nistisch ook tevens was dit leven van Van Gogh bij Sargent vergeleken!
Sargent kent geen idealen, heeft ze althans nooit in zijn kunst tot uiting
gebracht, maar evenmin kent hij illusies. Hij staat met beide beenen op
vasten grond en ziet bij voorkeur het leven in zijn meest reëele en gezond-
normale aspecten. Gij zult in dit werk dan ook nooit den dwang van het
overmatig zich doen geldende intellect voelen, de overspanning van een
overprikkeld of opgezweept zenuwstel, de verontrustende of afmattende
sfeer van een immer naar abstracties neigende geest, een zich aan vizioenen
prijsgevende imaginatie, een grübelnden en ziekelijk-zwaren levensernst,
een alle perken te buiten gaande of zichzelf vernielende levenspassie.
Sargent is de gezond-realistische — ook zijn realisme blijft immer gezond.
Hij was ongetwijfeld een belangrijk realist, doch zijn realisme is nooit
opvallend of excessief en daarom zoudt ge, temidden van andere moderne
realisten, misschien kunnen meenen dat het hem nooit gegeven was een
overtuigend machtig realist te zijn.

Laten wij echter dit leven en dit werk wat nader bespreken, alvorens
onze generaliseerende konklusies te trekken. Sargent werd geboren te
Florence in 1856; zijn ouders waren Amerikaansch, doch daar hij zijn
jeugd in Italië doorbracht en vervolgens naar Frankrijk en Spanje reisde,
terwijl hij op lateren leeftijd in Londen vertoefde, behoeven wij bij dezen
cosmopolitischen werker op zijn Amerikaansche afkomst, dunkt mij,
niet den nadruk te leggen. Zijn studies, in Italië begonnen, zette hij in
Frankrijk voort onder leiding van Charles Auguste Emile Duran, die
zichzelf den romantisch-welluidenden naam van Carolus toe-eigende.
De kunst van dezen leermeester — aan wien Gauguin zoozeer het land
had dat hij tot de niet geheel gerechtvaardigde uitspraak kwam: „een
naakt van Carolus Duran is immoreel, een naakt van Degas is kuisch"
(ik citeer uit het hoofd) — deze kunst met de te vloeiende, de te verzekerd-
gemakkelijke, de te uiterlijk-pralende toets, geïnspireerd vooral op
Velasquez en Titiaan, heeft ongetwijfeld een zeer grooten invloed uitge-
oefend op Sargent. Waarschijnlijk moet men hier, naast een invloed,
vermoedelijk van een zekere verwantschap spreken. Zelfs ook het leven
van Sargent — waarvan Frank Rutter in zijn werk over Whistler schreef:
„We watch him (i.e. Sargent) rapidly striding from success to success
with something of the wonder and respectful envy with which we follow
the career of a New York multi-millionaire" — zelfs dit leven met zijn
glorieuze successen doet denken aan dat van zijn leermeester.

Op één en twintig]arigen leeftijd begon Sargent reeds op de Fransche
Salons te exposeeren, dus in 1877 (vijf jaar later exposeerde hij voor het
eerst op de Royal Academy te London); in 1879 stuurde hij het reeds


