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kracht, maar de Temperance brochures,
lezingen, schilderijen, de bemoei ngen met
allerlei maatschappelijk werk, namen meer
en meer zijn tijd in beslag. Hoewel hij
nooit gebrek kent, begint hij toch te
verarmen. Ruskin weet hem een jaargeld
te bezorgen. In 1870 maakt hij een model
voor een standbeeld van Robert Bruce,
maar krijgt oneenigheid met het comité,
en schrijft (84 jaar oud) een brochure vol

als hij meende, dat iemand de zaal naderde:
kwam het eindelijk, het trage, achtelooze
publiek?

George Cruikshank stierf vrij plotseling
in 1878. Zijn leven was lang en werkzaam,
hij heeft het, behalve aan zijn kunst, ge-
wijd aan wat hij het welzijn van zijn
medemenschen achtte. Wat hij ondernam,
deed hij met vurige geesf drift. Zijn geestig-
heid, zijn pathos kwamen uit het hart.
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temperament. Hij bleef actief, en, daarge-
laten cenige grieven en twisten, vroolijk.
Het dochtertje van een oud vriend, kon
een exemplaar van Lord Bateman toonen
met deze woorden op den „Franschen" titel.
,,This Evening, July 13, 1868, I sang Lord
Bateman to my dear little friend Eleanor
Locker — George Cruikshank." Hij was
toen 76 jaar. Het overleven van zijn roem
werd overigens diep beseft. Een vriend
ontmoette hem op zijn tentoonstelling in
1863 — de zaal was leeg, en nog lang
bleef den ander de onrustige, angstige blik
bij, waarmee de oude man telkens omkeek,

In zijn kunst een self-made man, was hij
op enkele verschoonlijke ijdelheden na,
eenvoudig van aard, en het leven heeft
hem niet verwend. Thackeray, zijn vriend
en bewonderaar, die vriendelijke groote
man, herinnerde, zoo lang hij kon, het
publiek aan den dank dien het verschuldigd
was, aan dit talent, aan dezen mensch;
maar Cruikshank's werk is nooit minder
gewaardeerd dan in de laatste jaren van
zijn leven. Sedert lang is zijn roem terug
gekomen, en het strekt het inzicht van
dezen tijd tot eer, dat al zijn prenten,
illustraties en andere, thans zeer gezocht zijn.


