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nuftig en geestig teekenaar geweest, een
meester in zijn eigen nuchter grappigen
trant, al ontbraken hem de sterke stijl van
Hogarth, de breedheid en het élan van
Rowlandson, de diepte en fijnheid van
George Cruikshank. Een scherpzinnige,
zakelijke, vindingrijke polemicus met de
etsnaald, niet zonder finesse en niet zonder
schoonheidsgevoel is hij geweest, ver uit-
stekend boven de vele vakgenooten om hem.
Hoewel hij een forsch en vernuftig com-
positeur was, bovenal uitmuntend in het
geven van een gechargeerde gelijkenis zijner
slachtoffers, puntig in zijn
onderschriften, die door de
beknoptheid zich gunstig
onderscheidden van de ver-
klaringen die de mecsten
zijner tijdgenooten noodig
hadden — hoewel hij dit
alles geweest is, komt het
mij voor dat men hem
niet zulk een belangrijke
plaats in de geschiedenis
der oudere Engelsehe cari-
catuur mag toewijzen als
aan Hogarth, Rowlandson
of George Cruikshank. fuist
omdat hij bijna uitsluitend
politiek spotprentteekenaar
is gebleven, is zijn werk
niet geworden tot wat het
oeuvre der anderen was: een
volkomen beeld van de
zeden zijns tij ds, een trefende, oprechte karak-
teristiek van het leven in zijn land om hem.
Een nooit aflatende opmerkzaamheid, een in-
tuïtief besef, een eigen sterke visie op hun
wcield dat was wat Hogarth, Rowlandson
en George Cruikshank tot méér dan geestige
satiristen, tot groote kunstenaars maakte.
Hun werk geeft in kunstvollen vorm de
cultuurgeschiedenis van hun land, dat van
Gillray slechts de politieke geschiedenis.

Als politiek caricaturist was hij stellig
groot. Niet, laat ons het dadelijk vast-
stellen, op de wijze van een Daumier, door
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overtuiging, door goddelijke geestdrift, hei-
lige verontwaardiging! Hoewel hij nooit als
een Sayer, de betaalde pleitbezorger van een
partij is geweest (er is alleen een suspicie
dat hij op het laatst van zijn buitensporig
leven toch daartoe vervallen zou zijn) kan
men hem geen groote bedoelingen nageven.
Hij viel nu eens Fox, dan Pitt aan, nu de
Whigs, dan de Tories, vatte elk schandaal^
dat zich maar voordeed op, en was in staat
heden den éénen kant van een zaak, morgen
den anderen satiriek te belichten. Zijn motief
voor het kiezen van een zijde — of liever

partij kiezen tegen de
andere — was gewoonlijk
nergens anders te zoeken
dan in de lokkende moge-
lijkheid tot het plaatsen
van een rake grap, of de
kans op populariteit van
de in prent gebrachte op-
vatting. Het moet gezegd
worden, dat hij hierin vol-
komen gelijk staat met de
andere caricaturisten van
zijn tijd en land: Rowland-
son, Isaac, Robert en Geor-
ge Cruikshank, allen waren
ze wat de onberekenbaar-
heid hunner aanvallen be-
treft, van hetzelfde neu-
trale laken een pak. De
omstandi gheid is teekenen d,
niet voor den gemoedsaard

der mannen zelf (welk een hoekig karakter,
welkeen fel beginsel-voorvechter bleek George
Cruiksbank later te zijn!) doch voor het
Engelsehe openbare leven dier dagen, waar-
aan het volk weinig deel had, waarbij allerlei
persoonlijke en familie-aangelegenheden de
richting van de staatslieden bepaalden,
waarin schandalen meedoogenloos werden
uitgebuit door alle partijen op hun beurt,
waarbij de volksvertegenwoordiging (men
denke aan de Rotten Boroughs) een even
groote farce was als thans in Pruisen. In
de binnenlandsche politiek was stellig ner-


