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karakteristiek, mag als algemeen erkend
worden beschouwd. Ook zijn de kansen tot
een met intensiteit bestudeeren van het
karakter haar in die wereld van gemaskerden,
waar zij haar clientèle vindt, zelden zeei
gunstig geweest. Bij uitzondering vindt men
hier in het kopje van den schilder Gabriel,
in het even aangezet portret van een oude
dame in een roodbekleeden stoel, in een
ander oude damesportret (een pastei) waar
de geportretteerde met den bril in de hand
zit, bij beschaafde en harmonische kleur
aandacht en dieper karakteristiek te waar-
deeren, en een studie van een Parijsche
vrouw toont breede typeering.

De verdiensten dezer schilderes zijn echter
over het algemeen te vinden in haar kloek
opbouwen van een altijd levend-aandoenden
kop en het breed neerzetten van een figuur.
Zij heeft een groote virtuositeit in het schil-
deren van stoffen en sieraden en een zelden
falend instinkt zoowel voor de keuze daar-
van als voor de plaatsing. Haar voorkeur
voor zulk arrangement van détail is geheel
en al van haar zelf, en als zoodanig per-
soonlijk, maar doet zich wel eens gelden
ten koste van de warmer, meer toegewijde
volvoering van de psychologische taak.
Zulke schilderijen als dat, groote van de
dame zonder hoed, doch met mantel, staande,
zijn echter ongetwijfeld het werk van iemand
die veel kan (al is niet volkomen uitgedrukt
of men buiten is, dan niet) en waar zij zich
meer inleeft, zooals in de zeer knappe groep
van haar eigen familieleden, is de gelijkenis
wel zeer pakkend. De geveegde achter-
gronden vertoonen vaak een bedenkelijk
manierisme, en een enkel sentimenteel werk,
als dat van het communie-meisje, is nogal
naar. Haar vaders sentimentaliteit was
althans van een zekeren stijl.

Een schilderes is zij door alles heen, wat
zij maakt, men mag het mooi of minder
mooi vinden, i s er. Het is nooit kleintjes
gedaan en nooit armelijk.

Lizzy Ansingh's fijne, met geest en smaak
gecomponeerde poppenschildcrijen zijn zeer

bekoorlijk. Haar schildering blijkt het 't best
tegen elk licht uit te houden, waar zij in
de warme bruinen en grijzen blijft, althans
waar die kleuren predominant zijn, de sterker
rooden van haar pop op dolfijn doen te
eenerlei; daar was meer uit te halen door
wat gedurfder contrasten. Van de hier ge-
exposeerde composities doen die twee kleine,
een met poppen en een met pauwen en rei
gers, het 't volkomenst. Het groote schilderij
met de waterplanten is misschien het merk-
waardigst, en van al wat hier van alle vier
tentoongesteld is, het diepst doorleefde, al
is het niet volmaakt; maar die kleine por-
tretjes van Mevr. v. Vloten en Mej. Coba
Ritsema zijn kostelijk, zoo frisch en zoo
raak. C. V.
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Een zuiver impressionisme is de bazis van
zijn kunst geweest. Hij toonde zich een
solide teekenaar, een subtiel-fijn colorist;
zijn werk sprak d o o r de kleur. Maar zijn
aard voerde hem naar een anderen kant.
Impressionistische kunst was hem te veel
hetzelfde als de dingen die hij om zich zag in
de natuur. Hij zocht innerlijkheid te beelden.
Terwijl de impressionist weergeeft, wat zijn
oogen aanschouwd, zijn zinnen doorschouwd
en genoten hebben; terwijl zijn streven is,
de natuur zoo dicht mogelijk nabij te komen,
zich intens met alle krachts- en zenuw-
inspanning te concentreer.cn op de vizie,
ten einde door het uiterlijke tot het innerlijke,
dus het geestelijke, te geraken; laat Mon-
driaan het uiterlijke geheel los, ten einde,
buiten het feitelijk waarneembare om, zijn
gewaarwordingen van den geest weer te
geven. Al zijn verschillende uitingswijzen
zijn van den beginne af een zoeken, om dit
op de krachtigste wijze te doen. Eenige van
zijn werken, onlangs in den Rotterdamschen
Kunstkring geëxpozcerd, getuigden hiervan.
Hij gaf daarin nooit een forsche vizie, er
sprak geen drang tot de daad uit, veeleer
een drang naar peinzen. Waar hij tweemaal
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hetzelfde onderwerp behandelde, was het
tweede doek verder van de natuur geweken,
en de gedachte, het geestelijke, er sterker in
uitgezegd. Het oudste werk op de tentoon-
stelling (1908) waren impressies van grijs-
bruine landschappen, avond- en maanlicht-
stemmingen. Daarna volgden landschappen
en stillevens in pure, lichtende kleuren, in
strakke sobere lijnen. Een oude Zeeuwsche
dorpskerk (1911) stond in violette schaduw
plastisch opgebouwd tegen een lichte lucht.
In een duinlandschap
liet hij de natuurkleur
los. Puur-blauw schil-
derde hij het duin als
een zacht-opgaande
golf van kristallijnen
water, waar de hemel
in weerspiegelt, om-
dat blauw beter dan
de gele zandkleur de
p u u r h e i d van
het geziene uitdruk-
te. Een weldadige rust
lag in het doek en
men onderging sterk
de geestelijke zuiver-
heid en klaarheid.

In een bloemstuk
trachtte Mondriaan
zich langs symboli-
sehen weg te uiten.
De gedachte aan
d o o d en 1 e v e n
wilde hij geven met
een groote, witte, weg-
stervende chrysanth, gezien tegen lichten fond
naast een zwart gordijn. Als de schim van een
skelet in profiel was de bloem, verlept hin-
gen de groene blaren neer, gelijk de knoken-
armen van een geraamte: en hoog tegen de
lijst aan stond daar haar tecdervolle, bijna
etherische bloemkop, met de blaren, deels
kwijnend langs den steel gehangen, deels
zacht naar binnen toe gebogen. En de dag
streek er over heen als een zachte adem. De
aandoening was broos als een zeepbel die
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uitblaast, of als nevel en maneglans; on-
wezenlijk als een geestverschijning.

Steeds geloofde Mondriaan aanvankelijk,
het innerlijke te kunnen beelden langs de
natuurlijke schilderwijze; maar later kreeg
hij de overtuiging, dat het hem onmoge-
lijk was. Mag ik aandacht vragen voor
het woordje „hem"? Want daarmee is hij
immers verantwoord? Wie hem de kunst
van eeuwen voorhouden; den arbeid der
grootste kunstenaars; wie met onzen groot-

sten beginnen; krij-
gen ongetwijfeld ge-
lijk, zoolang de strijd
gaat over de moge-
lijkheid in het alge-
meen der uitbeelding
van het innerlijke en
het uiterlijke. Doch
Mondriaan spreekt
alleen van zich zelven;
althans hooren wij
hem zonder verweer
aan, zoolang hij voor
en van zichzelf spreekt.

Alle uiterlijke din-
gen, als licht, toon,
stemming, atmosfeer,
kwamen hem meer en
meer hinderlijk voor,
waar het er om te
doen was het inner-
lijke te geven. Ook
de natuurlijke vorm
bracht zooveel uiter-
lijks mee, dat, beeld-

de hij dezen, het innerlijke er door over-
schaduwd werd. Dus ook dien liet hij
los. Zoo streed hij tegen het natuurlijke,
het schilderachtige, dat hij toevallig en niet
logisch vond, en werd de innerlijke bouw en
het rhythme der dingen, dat wèl logisch was,
hoofdzaak. Mondriaan meent, dat de mo-
derne tijd het logische langzamerhand eischt,
en, blijkbaar getroffen door het grillige in
het natuurlijke, neemt hij aan, dat de kunst
zich meer en meer van het natuurlijke, het



PIET MONDRIAAN.

schilderachtige zal afkeeren. Daar z.i. het
denken en leven der menschheid weer meer
en meer abstrakt wordt, is volgens zijn over-
tuiging de abstrakte kunst die der toekomst.

Zoo komt hij er ten slotte toe, den indruk,
dien de natuur in hem opwekt, te abstra-
heeren, en dit gevoel om te zetten in een voor
hem harmonischen en redegevenden opbouw-
van lijnen. Aanvankelijk zijn deze com-
posities moeilijk te begrijpen. De r u s t , die
Mondriaan er mee beoogt te geven, heb ik
er niet in kunnen vinden. In zijn laatste
stukken, die wel te verstaan zijn, komt hij
tot van onderwerp geheel vrije composities,
opbouwingen van staande en liggende lijnen
in bepaalde beteekenis, in bepaalde pro-
portie en rhythme gerangschikt en tegenover
elkaar geplaatst; en niet willekeurig, maar
in verband; om rit te beelden een geziene en
gevoelde schoonheidsontroering. Op deze
wijze noemt hij zijn kunst geestelijk, niet
in de gewone, kerksche beteekenis. Hij wil
werkelijke geestelijkheid beelden: niet een
geestelijk begrip.

Van deze laatste stukken, waarin zijn
streven het meest konsekwent werd door-
gevoerd, vindt men er hier twee gerepro-
duceerd. Elke gedachte aan de materie is
er weg. Het zijn zuivere abstracties en zij
kunnen dan ook alleen door ons geestesoog
begrepen en gezien worden. Men moet er
onbevangen voor komen te staan, los van
traditie-ideeën, en op zich laten inwerken
datgene, dat van de teekeningen uitgaat.
Dit is een weldadig gevoel van rhythme, van
rhvthmisch lijnbeweeg, van rhythmischc
ruimte en van schoone, het oog aangenaam
aandoende verhoudingen. Beschouwt men
deze teekeningen lang, clan gaat er een pure
blankheid, een schoone, wijd-starende rust
van uit, die aandoet als zekere zeer intense
klanken zuivere muziek, of als klare, har-
monische rustige gedachten. Niet direkt
ziet men deze dingen er in. Iets, waar de
schilder door jaren lang hard werken en
aanhoudend zoeken toe kwam, kan ook niet
in eens begrepen worden.

Deze kunst van Mondriaan zou men kun-
nen noemen: de k u n s t d e r g o e d e
v e r h o u d i n g e n en 1 ij n e n r h y. t h-
m i e k, d u s s c h o o n h e i d in h a a r
a l l e r e e n v o u d i g s t e n s t a a t .

Uit een brief, waarin de schilder mij op
eenige vragen heeft geantwoord, veroorloof
ik mij het volgende over te schrijven.

„Het gevoel is meer uiterlijk dan de geest.
De geest bouwt, stelt samen, het gevoel
drukt de stemming etc., etc., uit. De geest
construeert door de eenvoudigste lijn het
zuiverst en maakt gebruik slechts van de
meest primitieve kleur. De meest primitieve
kleur is de innerlijkste: de zuiverste.

Ik geef de kleur niet prijs, maar wil die
alleen juist zoo intens mogelijk. Ik ver-
waarloos de lijn niet, maar wil die in haar
sterkste uiting. De soepele lijn in de natuur-
lijke verschijning der dingen is eene ver-
slapping van den vorm. U zegt dat het den
indruk maakt voor wie mij niet begrijpen,
dat ik de goddelijke oorzaak van de schoon-
heidsontroering, het zichtbare, niet geef,
maar wat ik zelf daar uit abstraheerde. Ik
stem toe, dat dit zoo s c h ij n t, maar het
i s niet zoo.

Wanneer men het uiterlijke der dingen,
(in hun g e w o n e verschijning) beeldt, d a n
juist is er gelegenheid dat het menschelijke,
het individueele, zich gaat openbaren. Wan-
neer men het innerlijke beeldt, n.1. door den
abstrakten vorm van het uiterlijke, is men
nader het geestelijke te openbaren, dus het
goddelijke, het algemeene.

Dit, het algemeene, lijkt voor ons indivi-
dueele menschen koud en minder gevoelig
dan het bijzondere, dat we meer in ons
menschclijk wezen hebben. Zoo ook wat u
van het zien eener bloem zegt. U verwon-
dert zich er over dat ik die teere pracht wil
ontleden en omzetten in vertikale en hori-
zontale lijnen. Ik geef u groot gelijk dat u
zich verwondert: m a a r h e t i s m ij n e
b e d o e 1i n g n i e t d i e t e e r e
p r a c h t t e b e e l d e n. Wat ons in de
bloem als schoonheid aandoet en niet ver-


