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Als men van uit Den Haag drie provincies
heeft doorgespoord tot in het meest noord-
westelijke hoekje van (ïelderland. is men te
Hattem, een van die pittoreske oude stede-
kes, meer platteland dan stad, die langs
lijnen van geleidelijkheid hun
bestaan voortzetten ver, zeer ver
van het rumoer daar buiten, en
die eerst aan de buitenwereld
ontdekt worden, wanneer een
toren, poort of walmuur voor
slopen moet worden behoed, of
bijaldien een artist er heen trekt
om de intieme schoonheden en
eigenaardigheden van land en
volk te bestudeeren. Wel leert
men in de boeken van aardrijks-
kunde, dat Hattem gunstig ge-
legen is aan den IJsel en aan
't spoor, maar in werkelijkheid
blijkt dat slechts in zoover waar,
dat men van uit het station
Hattem het stadje vreedzaam kan
zien liggen, leunende tegen het
hoog geboomte van de aloude
heerlijkheid Moolecate, oudtijds
Meulekatcn, en dat men voorbij
varende langs de rivier, in de
verte een dijk bespeurt, waar-
boven de oude toren meer zwaar-
moedig dan statig zijn spits ver-
heft. Alleen bij zeer hooge water-
standen stroomt het IJselwater
over de breede uiterwaarden of
oude stadsweide, Homoet ge-
naamd, door Vorstin Eleonore
aan de Hattemers geschonken,
en bemerken de bewoners dat zij werke-
lijk een rivier in hun nabijheid hebben.
Intusschen, hoe afgezonderd ook, zijn de
Hattemers volstrekt niet afkeerig van aanra-
king met de buitenwereld. In tegenstelling
met de Zaankanters, die nog in den zeer
modernen tijd, uit vreeze voor gemeenschap
met het ruwe matrozenvolk, een kanaal voor
handel en niiverheid afwezen, hebben die

van Hattem een kanaal gegraven dat het
stedeke met Zwol verbindt. Zonder dat ware
Hattem gemoedelijk ingedommeld als de
schoone slaapster in 't bosch.

Schoon is dat plekje Geldersche uithoek
in buitengewone mate. Pittoresk gelegen langs
de bosschen der heerlijkheid Moolecate, waar
sedert eeuwenheugenis het edele geslacht der
van Heeckerens zijn vaste burcht heeft, bezit

Hattem een van de fraaiste kerken uit den
romaanschen tijd, door de zorgen van De
Stuers en van zijn kunstzinnigen vriend den
archivaris Hoefer voor ondergang bewaard;
herinnert er een fraai brokstuk van den
vroegeren walmuur, waarbinnen genoemde
heer Hoefer zijn nestje heeft gebouwd, aan
Hattem's middeleeuwsche glorie; doet het in
natuurschoon niet onder voor de gezegendste
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plekjes van ons vaderland; ziet men er wei-
land en bosch, akker en boomgaard; gaat
het oog er te gast aan de meest schilder-
achtige buurtjes en doorkijkjes, en leeft men
er te midden eener bevolking, die zoo innig
met de streek is saamgegroeid, dat men zich
de plaats niet zonder de Hattemers en deze
niet zonder hun eigenaardig landelijke om-
geving kan denken

In de paar uren van een tame-
lijk guren November-Zondag, die
ik te Hattem doorbracht, zou ik
uit persoonlijke waarneming die
indrukken van het plaatsje be-
zwaarlijk in mij hebben kunnen
opnemen. Ik heb ze te danken
aan de gesprekken met mijn
vriend Paul Rink en zijn bemin-
nelijke gade, mevrouw Corry
Rink geb. Boellaard, wier gast
ik dien dag was in hun vrien-
delijke woning aan de Groote of
Kerkstraat, en nog veel meer aan
mijn bezoek aan Rink's atelier,
dat hij niet in zijn woning heeft,
maar een paar honderd schreden
verder aan den IJseldijk, met
een prachtig uitzicht over de
uiterwaarden en vlak langs het
Kanaal, waar de schipperij hem
al menig pittoresk geval in het
penseel heeft gegeven. In de
woning van Rink, die hij nu een
paar jaar geleden met zijn jonge
vrouw betrok, zou men zich eer
in Den Haag of in Amsterdam
denken. Hij is daar omringd van
al dat vriendelijke, gezellige com-
fort, dat slechts een fijn beschaaf-
de, voor harmonie van lijnen
en kleuren ontvankelijke vrouw
om zich weet te verzamelen. Hier een
mooie antieke kast met oud-üelfsch, daar
een sierlijke vaas of een oude pendule, ginds
weer een intiem hoekje zooals alleen de
vrouwehaud het kan sieren met smaakvolle
snuisterijen, en langs de wanden geen eigen
werk te pronk hangende, maar de knapste
dingen uit de ateliers van kunstvrienden of
reproducties naar meesterwerken der antieken.
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Zoo leven daar in die stille landelijke omge-
ving de heer en mevrouw Rink in een aller-
gezelligst home, alleen voor hun wederzijdsch
geluk en als vlijtige dienaren van de kunst.
Zoo rustig met mijn gastheer keuvelende,
dreigde hij mij gedurig van de wijs te brengen,
daar ik mij hem in dit vriendelijk verblijf
veeleer voorstelde als een min of meer ge-
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poseerd beschermer van de kunst, die over
allerlei dingen sprak en bij voorkeur over
het mooie in het werk van anderen, doch
over zich zelf maar niet aan 't praten was
te krijgen. Het geval begon zelfs lastig te
worden, daar ik toch gekomen was om over
Rink zelf 't een en ander te vernemen. Maar
het liep ten slotte toch best af. Zijn char-
mante vrouw, die niet alleen zijn liefhebbende
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echtgenoot, maar ook zijn in alles meê voe-
lende en meê sympathiseerende kunstzuster
is, hielp mij een aardig eind op dreef, en
het overige deed mijn bezoek aan zijn atelier.

Daar leerde ik Rink en de Ilattemers
kennen.

*
In een vierkant, hoog en uitmuntend verlicht

vertrek keek ik rond. Een echte werkplaats :
eenige schilderezels en allerlei atelier-gerei
in hoog-artistieke wanorde; daar tusschen,
overal verspreid, langs de wanden en over
den vloer, de prachtigste typen van de streek
in studie en in aanleg, half of geheel vol-
tooid, dezelfde persoon soms meermalen, nu
in deze dan in gene pose; hier en daar een
voltooid doek in lijst. Geheel Hattem pas-
seerde hier de revue. Ik zag er de mooie
streek, in 't voorjaar als in de zonnige wei-
landen de veldbloemen hun kleuren mengen
met het malsche groen, en de kinderen
kransen vlechten, zich daarmee sierende de
blonde kopjes; ik zag er den vollen zomer
als het koren rijpt en de kinderen met het
intense blond van hun haar in felheid wed-

ijveren met het goudgeel der halmen. Inzon-
derheid trok mij, te midden van hoog
opgevoerde studies naar typische koppen van
boeren en boerinnen, een compositie van
een drietal bejaarde Hattemsche ingezetenen,
waaraan Rink den eigenaardigen titel heeft
gegeven: de »dorpsphilosophen." liet drietal
oudjes, blijkbaar notabelen, is elkaar op straat
tegengekomen en door den schilder waarge-
nomen in een intiem, gezellig gesprek over
dorpsaangelegenheden. De houding van de
koppen, het gemoedelijk ernstige op de ge-
zichten, de dorpswijshcid die uit hun geheele
wezen spreekt, is prachtig van realiteit. Er
is in dit drietal, zooals Rink ze geteekend
heeft, een kostelijke humor. Zij hebben natuur-
lijk niet voor den artist geposeerd, hun
houding zou dan veel gedwongener zijn ge-
weest. Neen, de schilder heeft ze waarge-
nomen in de straat, hen onbemerkt bespied
en van dat philosopheerend drietal een indruk
gekregen, die volkomen voldoende was om
er een compleet kunstwerk van te maken.
Merkwaardig is het leven dat van die groep
uitgaat en de karakteriseering van de wijze
van zijn van die gemoedelijke, typige oude
heeren. De aquarel werd door Rink inge-
zonden op de December-tentoonstelling van
de Société royale beige des aquarellistes te
Brussel, waarvan hij nu enkele jaren geleden
tot werkend lid werd uitverkoren.

Men zou aan zijn geheel opgaan in het
leven der Hattemers, aan zijn doordringen
in hun eigenaardigheden, en aan de intimi-
teit waarmede hij landschap en bewoners
weet weer te geven, de onderstelling willen
vastknoopen, dat hij te midden van die be-
volking zijn geheele kunstenaarsloopbaan heeft
doorgebracht. Maar dat lijkt er niet naar. Rink
woont en werkt in Hattem nauwelijks twee jaar
en dan nog maar bij perioden. Zijn oude liefde,
Monnikendam, Marken en Volendam, waaraan
hij zijn mooie reputatie dankt, trekt hem ge-
durig weer daarheen. Hij is daar nog lang
niet uitgestudeerd. Niemand onder de jonge
schilders is meer cosmopoliet dan Rink. Zijn
leerjaren bracht hij door in Brabant en Gel-
derland, later in Den Haag en te Antwerpen,
in Spanje, Italië en in Frankrijk. Begaafd met
een merkwaardig vlug aanpassingsvermogen,

85



/W

..I.ENTK" NAAK KKN A'.itARKI.

te begeven, zou hij er dadelijk
weer thuis zijn. Trouwens hij
heeft op vele van zijn vroegere
domicilies nog zijn pied-a-terre.
Zijn atelier aan de Beeklaan in
Den Haag zou hij zeker op den
een of anderen dag weer eens
opzoeken, wanneer daar niet een
nieuwe boulevard aan dat mooie
natuurplekje een einde had ge-
maakt. Te Madrid of te Sevilla
zou zijn hospita hem onmid-
dellijk van harte welkom heeten;
te Parijs en te Antwerpen zou
hij dadelijk weer aan 't werk
kunnen gaan in zijn oude, be-
kende buurt; en zoo heeft deze
cosmopoliet onder de schilders
zijn atelier aangehouden te
Monnikendam, waar hij eerlang
weer heen denkt te gaan om
nieuwe sujetten te vinden, en
werkt hij ook minstens één dag
per week, bij voorkeur Zater-
dag, op zijn atelier op 't Singel
te Amsterdam: een atelier, hoog,
breed en diep, met ruimte in
overvloed voor een aantal leer-
lingen, die daar tegelijk met
Rink schilderen en het als een
voorrecht beschouwen, den cor-
recten teekenaar tot mentor te
hebben.

.1/.

wist hij zich overal recht thuis te gevoelen, en
vond zoowel in Algerië als te Monnikendam,
zoowel te Napels als te Hattem zijn artistieke
gading. In al die plaatsen had hij ateliers,
maar zijn eigenlijke werk deed hij op straat
en in de open lucht. Daar maakt hij zijn
schetsen, bestudeert hij het volk in de typige
buurten en in hun eigenaardige, pittoreske
omgeving, en de indrukken buiten verkregen
verwerkt hij dan tot levende instantanees op
zijn atelier.

En aan die plaatsen heeft Kink niet alleen
zijn herinneringen, maar wanneer hij ge-
roepen mocht worden zich er weer heen
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(ieen wereld waarin men langer jong blijft
dan de kunstenaarswereld. Ik ken schilders
die alhoewel reeds dicht bij de 50, toch nog
altijd tot de jongeren worden gerekend. Er
zijn zelfs artistcn, die dat epitheton behouden
tot hun 7<y'<-" jaar, wat dan gewoonlijk aan de
groote klok wordt gehangen, omdat de traditie
meebrengt hun op dien datum van hun leven
een openbare hulde te brengen. Maar al wor-
den zij dan ook officieel bij de ouderen inge-
lijfd, velen blijven tot lang over die grens nog
zoo jong in hun kunst, dat zij de werkelijk
jongeren beschamen. Ieder weet wie ik hier
op 't oog heb.
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En zoo behoort ook Paul Rink nog tot de
jongeren, hoewel hij, naar den burgerlijken
stand gerekend, reeds de 38 gepasseerd is.
Hij is een Noordbrabanter. Den 25™ Sep-
tember 1862 zetten zijn ouders zijn wieg
in het stille Veghel neer. Daar er meer
broers en zusters waren, had zijn vader —
een zeer verstandig en ontwikkeld man —
er volstrekt geen bezwaar in dat zijn
jongen zijn liefhebberij botvierde en zich op
het teekenen en schilderen toelegde. In de
manier waarop heeft de heer Rink senior
intusschen veel invloed uitgeoefend, en wij
zullen straks zien, dat dit van den ouden
heer zeer practisch gezien was. Bovendien
had Paul een grootvader, die te Oosterhout
woonde, en die er een stil genot in vond om
buiten te schilderen. Dat Paul met zijn jongen
aanleg daar gaarne logeerde en met zijn groot-
vader naar buiten trok om daar te teekenen,
ligt voor de hand. Al zeer vroeg kwam er
dus richting in zijn werken en leerde hij de
natuur kennen als de voorname leerschool
voor den artist. De eerste ernstige lessen
ontving hij te Oosterhout van den daar ge-
vestigden schilder Weingartner, dien de oude-
ren zich nog wel herinneren zullen als een voor
zijn tijd zeer verdienstelijk kunstbeoefenaar.
Hoezeer de omstreken van Oosterhout den
jongeling ook boeiden en hij niets liever ge-
wild had dan maar dadelijk aan 't schilderen
te gaan, strookte dit geenszins met de plannen
van zijn vader. Deze wilde van zijn Paul vóór
alles een bekwaam teekenaar maken en zond
hem dus naar Den Haag, om aldaar aan de
Academie zijn acte Middelbaar Teekenen te
verwerven. De soliede leiding van J. Ph.
Koelman, die al even goed thuis was in de
boetseerkunst als in de architectuur, en een
even bekwaam schilder als anatomist en com-
positeur, kwam den leerling uitmuntend te
stade. Met glans kwam hij door zijn examen,
en als om den jongen man voorgoed te binden
aan het onderwijs, werd hem dadelijk een
plaats op een school aangeboden. Dat was
hem echter te machtig. Zijn onweerstaan-
baren lust om te gaan schilderen kon hij nu
niet langer in toom houden, en zijn vader
wist hij te overreden hem nog een jaar naar
Antwerpen te laten gaan. De toestemming

werd gegeven, maar onder voorwaarde, dat
hij dan ook verder voor zichzelf zou hebben
te zorgen.

Het zou al spoedig blijken, dat deze voort-
gezette studie niet aan een ondankbare was
besteed. De voortreffelijke meester Karel
Verlat, die toen aan het hoofd stond van
de Antwerpsche Academie, had er slag van
om zijn soliede schilders-principes bij zijn
leerlingen er in te werken. Wat de heeren
later voor chimères in hun hoofd wilden
halen, moesten zij weten, maar zoolang zij
onder Verlat werkten, konden zij hun theo-
rieën en droomerijen wel aan den kapstok
hangen. Voor Rink was het in die dagen een
heerlijke tijd. Hij leefde juist te midden van de
zich allerwege baanbrekende nieuwe meenin-
gen, opvattingen en chimères omtrent kunst.
Zijn mede-leerlingen in de druk bezochte schil-
dersklasse waren niet allen van gelijke bewe-
gingen en aspiraties. Onder zijnstudiegenooten
te Antwerpen, behoorden niet alleen Arthur
Hriet, Arntzenius en de Josselin de Jong,
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maar ook Vincent van Gogh en een geheele goede moest komen. Van die waardeering
pleïade jonge artisten, die wat hun directeur
hersenschimmen noemde, als de eenige ware en
zuivere richting in de kunst beschouwden,
Het jong, bruisende kunstenaarsgemoed van

heeft hij blijk gegeven, toen hij na zijn studie-
reizen zich in Den Haag vestigde en daar
een krachtige steun werd van den Haagschen
Kunstkring, wiens streven het was om het

Rink trilde meê met die aanvankelijk nog werk van de jongere richtingen meer naar
geheel onbestemde klanken, en al beletten
de ernstige studies door hem gemaakt en de
degelijke richting die het onderwijs aan zijn
ontwikkeling had gegeven, die nieuwe banen
zelf mede op te gaan, hij heeft toch altijd
behoord tot degenen die het werk van de
decadenten zeer waardeerde. Hij was te veel
echt artist om niet te voelen dat, aan hoe-
veel overdrijving de jongeren zich ook schul-
dig maakten, in hunne uitingen een kern
school, die aan de kunstontwikkeling ten

„BIJ DE KAARTLEGSTER"

voren te brengen.
Zijn gemoed was vol van de nieuwe rich-

ting, maar zijn aard en aanleg hielden hem
binnen de perken, en aan de chimères door
zijn leermeester Verlat zeer streng veroor-
deeld, heeft hij zich nooit bezondigd.

Voor droomen had Rink te Antwerpen
trouwens niet veel tijd. Zijn ideaal was naar
de geboortelanden van de kunst te reizen
en daar volop te genieten van de meester-
werken der klassieken. Als middel greep

hij aan de mededinging naar
een beurs uit de koninklijke
subsidies voor jonge kunste-
naars, die hem reeds na korten
tijd te beurt viel. Zijn teeke-
ningen en schilderstudies naar
de commissie in Den Haag
gezonden, vestigden in die
mate de aandacht op hem, dat
hij door haar voor de konink-
lijke onderscheiding werd voor-
gedragen en gedurende eenige
jaren in het genot daarvan
mocht blijven. Inmiddels waren
hem aan de akademie ook
verscheidene prijzen en premies
ten deel gevallen, zoodat hij
te Antwerpen spoedig aange-
schreven stond als een der
meest belovende, serieuse ar-
tisten.

Zijn ideaal had hij intus-
schen nog niet geheel bereikt.
In den zomer van 1887 trok
Rink naar Amsterdam om er
zich te onderwerpen aan het
veel omvattende examen voor
den prix de Rome in de schil-
derkunst. Hij doorstond dat
onderzoek met schitterenden
uitslag. Naar het opgegeven
onderwerp „de ontmoeting van
Nausicaa en Ulysses", uit deNAAK EEN AQUAREL
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Odysséa van Homerus, schilderde hij een
tafereel, dat door de jury waardig werd ge-
keurd bekroond te worden met de groote
gouden medaille en de rijksbeurs, die hem
in staat stelde gedurende drie jaren in Italië,
Spanje en Algerië te studeeren. Die jaren
waren voor Rink een tijd van hard, heel hard
werken. In Rome maakte hij veel studies
in het Vatikaan
en de musea,
bestudeerde er
de klassieken,
ook in andere
steden, en ge-
noot niet min-
der met volle
teugen van de
goddelijke na-
tuur. De jonge,
vroolijke Hollan-
der vond overal
zijn vrienden.
Met de prix de
Rome van an-
dere natiën werd
vriendschap ge-
sloten, en op het
atelier van een

hunner, een
beeldhouwer uit

België, werd
veel gewerkt;
daar vervaardig-
de Rink o.a. het

zeer knappe
schilderijtje dat
tot de verzame-
ling behoort van
den heer des
Tombe in Den f/« /«/ /«•;// -•<?// /!/»

Haag.

In die dagen leefde en studeerde te Rome
ook een jong Fransen musicus, Gustave
Charpentier, die tot de intimen van Rink be-
hoorde. De auteur van de opera Zw//.sr. die
thans na het enorm succes te Parijs, in alle
voorname theaters van Europa als om strijd
gespeeld wordt, behoorde toen nog tot de
zoo goed als onbekende componisten. Rink,
die zelf met veel talent de viool bespeelt,

90

..KI'STDAC IN' V O I . E M U M "

had toen reeds het vaste vertrouwen, dat
Charpentier grooten naam zou maken. Ver-
moedelijk zal de componist wel dezelfde opinie
gehad hebben van zijn jongen Hollandschen
vriend. Het heeft lang geduurd, maar het
succes is ten slotte bij beiden toch gekomen.
Immers ook Rink's reputatie dagteekent eigen-
lijk eerst van den tijd, nog pas enkele jaren

geleden, toen
hij te Monniken-
dam zich van de
wereld afzonder-
de, daar zijn
typen ontdekte
en zijn explora-
tie-tochten ver-
volgde langs de
boorden der Zui-

derzee, naar
Marken, Volen-
dam, Urk, Hat-
tem.

Het klinkt
zonderling, dat
men te Rome
moet geweest
zijn om met suc-
ces Monniken-

dammers te
schilderen, dat
men in 't Prado
te Madrid het
beroemde fami-
lie-portret van
Philips IV en
zijn gezin, van
Velasquez, moet
hebben bestu-
deerd en geco-

.w/ .4rfe, (/<•« /AM.V.J piëerd, om zich

geïnspireerd te
gevoelen voor het uitbeelden van een
l 'rker visscher en een Hattemsch land-
bouwer, maar toch is die harde studie-
periode in Italië en Spanje, en later te Parijs
voor Rink de echte leerschool geweest. Ik
zou den lezer van dit opstel willen uitnoo-
digen een bezoek te brengen aan de merk-
waardige collectie van den heer Hidde Nijland
te Dordrecht, die van Rink een geheele serie
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bezit van zijn knapste impressies van arena's,
loge's, Andalusische vrouwen, toreadors, in
den gloed van zuidelijke passie en harts-
tochtelijke actie; ik zou hem willen meetronen
naar de verzameling van onzen gezant te
Parijs, ridder De Stuers, die zijn beste aqua-
rellen uit Italië bezit; naar de woning van
diens broeder in Den Haag, Victor De Stuers,
die van Rink een te Rome vervaardigde
aquarel „de ziekenverpleegster" hoogelijk
waardeert; naar c'e uitmuntende aquarel ,,Ro-
meinsche boeren", eigendom van den heer
Brouwer in den Haag; terwijl het bovendien
nog niet zoo lang geleden is, in 1892 meen
ik, dat Rink kort na zijn terugkeer uit het
zuiden, in Den Haag, waar hij zich toen ves-
tigde, een tentoonstelling hield in den Haag-
schen Kunstkring van zijn studiën en schetsen
uit Italië, Spanje, Algiers en 'langer. Voor
den jongen schilder was die tentoonstelling
een heerlijke gelegenheid om aan zijn land-
genooten het bewijs te leveren, dat er in
hem een artist „hors ligne" stak. De kunst-

liefhebbers hebben al die werken uit den
vreemde zich toegeëigend, zoodat ik op zijn
atelier zoo goed als geen spoor meer van
zijn prix-de-Rome-periode terugvond.

In den Haag hebben o. a. de heeren
J. X. Blauw en Paul van de Wetering zeer
mooie stalen uit Rink's Spaanschen tijd. In
de verzameling van laatstgenoemde bewon-
derde ik dezer dagen een van zijn loge's in
een schouwburg te Valladolid. Een paar
prachtige jonge vrouwentypen op den voor-
grond, met den droomerigen hartstochtgloed
in de oogen, en op den achtergrond in een
rossig kleurgewemel de koppen van de overige
toeschouwers in de loge.

Gelukkig zijn al die zonnige tafereelen in
het bezit van liefhebbers overgegaan en dus
voor de kunst bewaard gebleven. Maar dat
is slechts voor een klein deel het geval met
een groot doek, een allegorische voorstelling
van ,,de Lente", waaraan Rink, uit Spanje
teruggekeerd, met al de passie van zijn jonge
kunsteuaarsziel begon te werken. Het stelde
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een jonge meisje voor in een idyllisch voor-
jaarslandschap, omringd van tal van schoone
naaktfiguren op den achtergrond. Dat doek.
hoe kuisch ook opgevat in zijn hooge kunst-
aspiratie, vond geen genade in de oogen der
Hollandsche commissie van „toezicht". Als
echte Hollanders vonden zij dat tafereel te
weinig gekleed om door oude juffrouwen te
worden bezich-
tigd, zoodat het
doek, dat zoo
rein was, het
naakt zoo su-
bliem mooi ge-
zien,te borging.
Het werd, ook
al niet uit weel-
de, verknipt en
verbrokkeld in
kleine stukken.
Ken deel is nog
overgebleven,

het jonge maag-
delijk figuurtje,
rein als een
bloem te midden
van de ontwa-
kende natuur om
haar heen.

Met die te-
leurstelling ves-
tigde Rink zich
in Den Haag,
waar hij zijn
overgangsperio-
de doormaakte
tot zijn tegen-
woordige geves-
tigde reputatie.
Hij genoot daar
van het zien cf/« Vfc// ?w« </«/ //

werken door
Israels en de Marissen, wier volkomen rijpe
kunstvoortbrengselen hem wel eens tut
vertwijfeling brachten of hij met zijn werk-
kracht en stalen wil er ooit wel in slagen
zou, niet om die kolossen te evenaren, maar
om toch ook zijn eigen weg te vinden. Van
de Haagsche tentoonstellingen van /V/<///z'
en den ƒƒ##£•&"//«/ AM/MT^;'///^ uit die dagen
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herinner ik mij menig schilderij en vooral
menige teekening, die het zoeken van dien
eigen weg, het persoonlijke streven duidelijk
lieten blijken. Ook waren daarbij af en toe
souvenirs van zijn studiën in 't zuiden, die
met hun sterken, zonnigen kant een krachtigen
noot wierpen te midden der tonenweelde van
de Hollandsche luchten. Al spoedig zouden

bij Rink van zijn
studiereizen al-
leen overblijven

S ™ * vaar-
dikheid in het
opnemen van in-
drukken van de
wereld om hem
heen en zijn
technische be-
drevenheid om
aan de voorwer-
pen hun juiste
belichting en
waarde te geven,
maar daarbij te-
vens alles te
zien en weer te
geven zooals al-
leen een Hollan-
der dat vermag.

In de kunst-
wereld in Den
Haag was Rink
een gaarne ge-
ziene persoon-
lijkheid. Met
name de „Haag-
sche Kunst-

kring", waarvan
hij eenige jaren
een ijverig be-
stuurslid was,
heeft in een

belangrijke periode veel aan zijn werk-
zaamheid te danken. In dien kring werd
door hem het werk van menig hier totaal
onbekend buitenlandsch artist geïntroduceerd
en gaf hij met zijn medeleden in het be-
stuur den stoot tot de groote Internationale
Tentoonstelling in de Haagsche Academie,
waar men voor 't eerst aan den wand zag

NAAK F.KN Anl'AKF.I.

(/tv;



AV///'.

..ol'HK VISSCIIKR

(&//<•<•//<• / . '««•«•,

hangen het werk van jongeren, dat onder
de kunstvrienden tot groot meeningsverschil
aanleiding gaf, maar waarmede liet in elk ge-
val zeer belangwekkend was kennis te maken.

Zooals gezegd, dagteekent Rink's reputatie
eerst van zijn onderzoekingstocht langs de
doode steden der Zuiderzee. Het is nog
slechts enkele jaren geleden, dat hij zich daar
afzonderde om hard te werken, zijn domicilie
kiezende te Monnikendam, vanwaar hij teeke-
ningen inzond op de tentoonstellingen en
kunstbeschouwingen te Amsterdam en in
Den Haag, die hem op eens aan de kunst-
liefhebbers deden ontdekken als een onzer
meest oorspronkelijke talenten. Zijn bedreven-
heid om direct naar de natuur te werken

kwam hem hier uitmuntend te
stade bij zijn streven om de essence
van het leven in zijn werk tot uit-
drukking te brengen. Wars van
alle oppervlakkigheid, bestudeert
hij zijn model in karakter en wezen,
gang en houding en laat het niet
los voor hij zich van alle karak-
teristieke bijzonderheden volkomen
rekenschap heeft gegeven.

Ik hoorde kink eens in vervoe-
ring over het werk van Jaap Maris
spreken In enkele woorden drukte
hij het karakteristieke van dat werk
volkomen juist uit. Hij Maris —
zoo zei Kink — is alles zoo rustig
en koninklijk in elkaar gezet. Wel-
nu, daarmede omschreef Rink —
zonder dat te bedoelen — ook zijn
eigen werk. Ook hier die zelfde
kloekheid en soliditeit, dat voor
een schilderij gaan staan als een
bouwmeester voor zijn werk, die
elke lijn, eiken steen moet weten
te verantwoorden. Zoo teekent en
modeleert Rink zijn stoere modellen
uit de visschersplaatsen ; zoo schil-
dert hij een stadsgezicht en land-
schap, zoo bestudeert hij een por-
tret. *)

Hij een kunstliefhebber in Den
Haag, den heer Hakker, had ik
gelegenheid Rink in zijn volle
kracht te bestudeeren. Ik zag daar

verscheidene kapitale aquarellen met voor-
stellingen uit het visschersleven op Marken,
te Volendam, Monnikendam en Urk Levendig
vooral staat mij voor den geest een Urker
visscher, het oude gelaat vol rimpels en voren,
de knokige handen op de stramme knieën.
Zelden zag ik een meer levende expressie
op een gelaat en daarbij een mooier ccloriet.
Als tegenhanger een oude vrouw uit Monni-

XAAR Kl'.N Ai.il'AKKI,

*) Hij velen is nog in levende herinnering het zeer
mooie portret van kolonel lioellaard, door Rink verleden
jaar in „Arti" tentoongesteld.

Hij het ter perse gaan van dit artikel mtlden de bladen
dat Rink bezig is aan het schilderen der portretten van
de gezanten der Z. Afr. Republieken voor het Transvaal-
museum. dat de lieer Hielde Xijland te Dordrecht sticht.
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kendam, met een gelaat als van oud leer,
de handen mager en verweerd, het afgetobde
lijf onder het schamele kleed, alles even hoog
opgevoerd naar het leven, ook de zachte
oogen die het beeld van die oude stakkerd
zoo hoogst sympathiek maken. Ik zag daar
ook de kapitale aquarel, bijbellezende oude
man en vrouw, van de jongste tentoonstelling
der Hollandsche Teekenmaatschappij, die
iedereen bewonderde om de verbazende détail-
studie van de koppen, maar tevens om het
sentiment in de voorstelling. Want dit is
de mooie kant van Rink's streven naar objec-
tieve uitvoerigheid, dat hij er altijd iets sub-
jectiefs bij geeft: een eigen dichterlijke op-
vatting van de dingen, een artistieke keus,
die elk zijner composities belangrijk en aan-
trekkelijk maakt.

Van al een poos geleden dagteekent in de
collectie-Kakker een aquarel van een jong
meisje met een zwart fluweelen baret, hoogst
gedistingeerd van stand en houding van het
fijne kopje. Zij houdt een ruikertje made-
liefjes in de hand, dat zij innig bewon-
derend gadeslaat. Een dergelijke schilderij
is ook in 't bezit van den heer Nijland te
I )ordt.

Op de jongste tentoonstelling in /4r// had
Rink drie zeer fraaie stalen van zijn aller-
jongste werk, tafereelen naar de natuur te
Hattem genomen: de grootste aquarel, een
blond meisje dat met haar zusje op den rug
in de felle zomerzon over het veld loopt,
een prachtige impressie bijna levensgroot naar
't leven, kloek gebouwd de figuren en vol
leven de gelaatstrekken. Maar het knapst
van de drie was de melkmeid. met haar
emmers over het land loopende, den rug
naar den toeschouwer gekeerd. Elk toetsje
in deze teekening draagt bij tot de natuur-
lijke beweging van het figuur en tot het
fraaie modélé onder het strakke jakje en de
sluike plooien van den rok. Alles was hier
met evenveel liefde en met evenveel be-
kwaamheid op de juiste plaats gezet. Als
aquarel vind ik dit enkele figuur een der
meest compleete werken van Rink, waarin
niet alleen de teekenaar, maar ook de fijn
voelende colorist in uitblonk. Dit laatste is
niet altijd het kenmerk van zijn werk. Het

coloriet kan bij Rink wel eens tot ruwheid
overslaan.

De tentoonstelling in /f;7«' openbaarde mij
tegelijk het talent van mevrouw Corry Rink-
Boellaard. Zij had daar een kijkje op de
Brink te Hattem, met twee buurwijfjes in de
schaduw van de mooie kastanjeboomen. Ik
vond in deze aquarel uitmuntende qualiteiten,
vooral iets zeer frisch in 't coloriet, dat ik
ook waarnam in hare geschilderde landschap-
studies die ik mocht zien op het atelier van
haar man, uitbeeldende verrukkelijke kijkjes
van open plekken in het bosch van Moole-
cate. Daar wordt 's zomers en 's najaars heel
wat gestudeerd, daar komen de Amsterdam-
sche leerlingen over om onder leiding van
Rink de dingen zoo geheel anders te zien dan
in het muffe atelier, daar worden nieuwe ont-
dekkingen beraamd in 't Oldenbroeksche, waar
heimelijk verborgen voor de buitenwereld,
zulke mooie typen van vrouwen wonen; dan
gaat men ook wel het Overijselsche in en
ontdekt er het verrukkelijke Giethoorn en het
om 't menschenras hoogst eigenaardige Stap-
horst, en dan treurt Rink dat bij het heele
lange leven van de kunst dat van het indi-
vidu zoo kort is om dat alles te genieten en
te verwerken.

Ik meen dat een kunstenaar zich gelukkig
mag achten, die op zijn 38*"= levensjaar reeds
zoo veel waardevolle bagage het zijne mag
noemen. *) Als ik terugdenk aan mijn be-
zoek aan zijn ateliers te Hattem en te Am-
sterdam, dan herinner ik mij de studies van
zijn Dorps-philosophen; een groote aquarel
in aanleg, kinderen met bloemen spelende in
een ruim, zonnig weiland; een schets van
joelende kinderen bij 't uitgaan van een school:
een prachtig gemodelleerde roodbonte koe,
hoog opgevoerd in rijpheid van kleur, van
intens, warm licht in koele schaduwpartijen,
dan weer het rustige havengezicht van Mon-
nikendam, een schilderij zooals alleen een

*) Hier zij even aangeteekend, «lat Rink in 1899 te

Amsterdam de gouden medaille van /V;// behaalde en dat

hij dezen zomer op de wereldtentoonstelling te Parijs be-

kroond werd.
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