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Op de tentoonstel-

ling in I) e P r o t e c-

t o r werd men, on-

der de dertig schilde-

rijen die er waren,

koppen, figuren, in-

terieurs en bloemen,

getroffen door twee

kleine doekjes, zeer

verschillend van aard,

elk in zijn soort com-

pleet, en die zeker

tot de beste werken

van dezen schilder mo-

gen gerekend worden.

Het eerste, B ij h e t

v u u r getiteld, is uit

1907. Het geeft een

kijkje in een van de

armelijke, vervuilde,

het licht schuwende

woningen van het boe-

renland; een hoekje bij de schouw,

een mooie schemer

waart, dit; teer ver-

smelt met den op-

stijgenden rook uit

een smeulend vuur,

en waar het licht

door een open deur

verrassend naar

binnen strijkt langs

een oud grijs muur-

tje. Tusschcn den

rommel op den

grond staat een

oud moedertje met

een kind bij liet

vuur, in lompen,

een rood doekje om.

Kleur, stemming en

compositie, alles is

voortreffelijk aan

dit brok Larcnsch

binnenhuis.

MKISJESKOl'JK.

Naast dit doekje van verweerde kleuren,

zag men, in een fris-

scher gamma, een

kleine naaktiiguur,

waarvan de schildering

van het vleesch, met

het licht dat er langs

gleed, teer en lijn aan-

gevoeld was en goed

doorwerkt.

(larf heeft zich in

deze twee, geheel ver-

schillende, onderwer-

pen uitgesproken. Hij

is een knap teekenaar,

een handig schilder.

Met een vaste hand

toetst hij alles zuiver

o]) het doek en typeert

hij raak en levendig.

Zijn boerenkoppen, zijn

oudemanstronies, zijn

spinsters, zijn kinde-

ren met vlassig blond,

d< or zon en wind ver-

weerd, treffen door

. 1 levendige expressie.

Zijn interieurs ken-

merken goede stof-

uitdrukking,smaak-

volle compositie.

Zijn liefde gaat

meer naar het schil-

deren om het schil-

deren, om het doen,

om de techniek, dan

dat hij hartstoch-

telijk het schoon

der dingen innerlijk

bemint. Zijn schil-

dering is verzorgd;

zijn hand wordt

echter nooit door

innerlijk woelenden

hartstochtgestuwd.

In zijn oude spin-

I--IJ HET VUI-R. sters, hoewel knap

waar onverzorgd haar,
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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.


