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materie, het is teer en ijl, de omtrekken kunnen blijkt. En daartegenover — het is
slechts even aangeduid, het geheel in een vreemd maar waar — zijn er nog steeds
grijs gamma; maar een langer beschouwen die in de machtige schilderstaai van dezen
doet ons meer en meer doordringen door harmonieuzen impressionist een soort van
het waas dat het beeld als 't ware omgaf, wilde ketterij zien. Aan den eenen kant de
Dan echter staan wij tegenover sprookjes- verdwaasden die elk minimum van gaven
figuren zóó broos, zóó fijn en gevoelig als willen erkend zien, zoo het slechts in.dienst
slechts een dichter ze kan scheppen. Het gesteld is van hun stelsel, doch deze gigan-
zijn kinderen met golvende lokken, edel- tische gaven miskennen, aan den anderen
knapen en jeugdige burchtvrouwen, teere kant een schare, grooter dan men denkt,
bruidjes en liefelijke nimfen, het is heel die de schilderkunst meent te eeren door
een wereld van schoone fantasie waarin een harer geniaalste uitingen met een loep
Thijs Maris leefde en ons binnen leidde, te beneuzen.
En het is geen wonder dat deze eenzame Daarbij komt dat het werk van Breitner
mensch, wiens geest in andere sfeeren ver- in het kunstverzamelend buitenland in het
wijlde, als een vreemdeling in het dage- geheel niet den naam heeft dien het ver-
lijks -leven stond; geen wonder ook dat hij, dient, en dien bijvoorbeeld Mauve, de
die het moeilijkste wilde bereiken, steeds Marissen, Israels bezitten.
onvoldaan was voor zichzelf. Intusschcn heeft de meester gelukkig in

Voor ons echter zal zijn werk blijven ons land een trouwe schare van overtuigde
als het meest geniale dat de Hollandsche en oprechte bewonderaars, en het is opmer-
school uit het einde der negentiende eeuw kelijk, dat deze vooral worden aangetroffen
heeft voortgebracht, werk van een innige onder de schilders zelve. Inderdaad moet
ontroering, zooals alleen een fijnbesnaarde, men wellicht de schilderkunst zelf beoefend
dichterlijke geest als die van Thijs Maris hebben, de eischen en de idealen van zui-
vermocht te scheppen. verheid, van ambacht verstaan door ze te
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TENTOONSTELLING de wonderen die hij verwezenlijkt, te kun-
G. H. BREITNER, IN DE KUNSTZAAL nen ondergaan. Maar dit geldt in het alge-

C M VAN GOGH meen voor de technische zijde van elke kunst.
Het is even waar, dat men met onbevangen-

Onder welke zonderlinge omstandigheden heid staande voor zijn zoo sterk-levend, zijn
is het dat een schilder als Breitner zestig zoo stout en zoo harmonieus werk, er de
jaar wordt! Ik denk nu niet aan den oor- schoonheid van moe t ondergaan, zoomen
log, maar aan de opvattingen over schilder- vatbaar is voor de schoonheid van vorm,
kunst, de waardeering van schilderkunst, lijn en kleur, gelijk hij ze met een ongc-
die wij om ons kunnen waarnemen. Dit is evenaarde directheid, maar tegelijk in een
een tijd, waarin een stormloop wordt gedaan welbeheerschtc, voorname ordening weet te
op alles wat in een kunst als de zijne te herscheppen.
verecren is, met laatdunkendheid wordt ver- Het moge waar zijn, dat het werk, waar-
loochend al wat door hem te genieten was. tegen we het meest opzien •— zulk werk
Onze aandacht wordt geëischt, met felheid als nu door de firma van Gogh wordt geëx-
en bedreiging, voor werken, die de pretentie poseerd —, ten slotte alles eenigszins schets-
hebben tot de beeldende kunst te behooren, matig blijft, maar wiens schetsen waren dan
doch waarbij men zich afvraagt waar toch ooit dermate harmonieus ? Hij geeft de
van eenig uitbeelden en waar van eenig beweging van het moderne leven, hij geeft


