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JAN TOOROP, DOCHTER EN KLEINZOON.
Het Gemeentemuseum van ’s-Gravenhage heeft onlangs een werk aangekocht uit
den vroegen tijd van Jan Toorop, met welken aankoop wij de directie geluk mogen
wenschen. Het is een groot doek, uit den eersten tijd van den meester, waarin de
beste kwaliteiten van dezen schilder uit zijn vroege periode naar voren komen.
In den kunsthandel Nieuwenhuizen Segaar wordt een tentoonstelling gegeven van
drie generaties, waar vele belangrijke werken van den grooten meester aanwezig
zullen zijn. In de eerste plaats zal daar zijn het ,,Gezicht op de Theems”, een doek
van dezelfde waarde als het juist door het Haagsche Museum aangekochte stuk.
Dit werk is hier meen ik in veertig jaar niet tentoongesteld geweest, zoodat het
voor velen een groote verrassing zal zijn. Men ziet hier Toorop als colorist en
tonalist van bijzondere beteekenis, waarschijnlijk onder invloed van Edouard Manet,
en met die macht van beeldend vermogen als alleen heel groote schilders eigen is.
Een ander werk uit een weinig later tijd is de ,,Lenore”, dat hij omstreeks 1892
geschilderd zal hebben. Hier komt al de wonderlijke eigenaardigheid van zijn groote
fantaisie naar voren met die buitengewone kwaliteiten van plastisch beeldingsvermogen en die oorspronkelijke genialiteit van kleur als hij toenmaals in een reeks
symbolische schilderijen wist te openbaren. Van deze reeks is dit zeker een van de
voorname werken en ik hoop dat de wonderlijke innerlijkheid van zijn verbeelding
sterker op de bezoekers van deze tentoonstelling zal inwerken dan enkel het aflezen
van de voorstelling of de verwondering over deze vreemde opvatting het zal doen.
Stoutmoedigheid van opvatting als hem eigen was zal men kunnen bewonderen in
eveneens een van de machtigste schilderijen die hij gemaakt heeft, in de „Floed”,
waar vooral het geweld van zijn kleur ons nog evenzeer moet treffen als in den
tijd toen dit werk ontstond, in 1892, toen men voor zulk werk nog altijd iets
vreemder kwam te staan dan tegenwoordig het geval zal zijn.
Charley Toorop zal hier met werk zijn waarin de macht van deze oorspronkelijke
persoonlijkheid zich zal openbaren. Over mooi of leelijk zal men niet te veel te
redeneeren hebben, men zal bevangen worden door een gevoel dat de beteekenis
van deze schilderes naar voren brengt, die in zoo volle krachtige oprechtheid van
uitbeelding ons weet te dwingen een werkelijk sterken en diepen grond in zulk werk
te bekennen.
Fernhout is jong en zijn werk bezit evenzeer het stempel van een groote waar
achtigheid en oprechtheid. Waar wij meenen gevaar te zien van een zich vast te
willen werken in een te starre opvatting, kunnen wij tegelijk de overtuiging hebben
dat zich hier nog wel eens een wending zal voordoen die ons met de openbaring
van een nieuwe en nog dieper kracht kan verrassen. Voor een zoo ernstig iemand
zien wij die hoop spoedig vervuld te worden en wij wenschen dezen jongen schilder
een mooie ontwikkeling in de toekomst toe.
Dat deze tentoonstelling veel ernstige bezoekers moge trekken en de kunsthandel
Nieuwenhuizen Segaar er succes mee mag hebben is de hoop van schrijver dezes
H. P. BREMMER.

JAN TOOROP
SCHILDERIJEN

1
2
3
4
- 5
6

±1882
±1884
± 1885
1885-86
1885-86
1889

Kop van een ouden man
Les Environs de Bruxelles
Vr ouwek op
Brouillard a Londres
Gezicht op de Theems, zie afb. I
Polderjongens, aquarel

7
8

±1890
±1890

Deux Arbres
Les Travailleurs de la Mer

9
10

±1892
±1892

De Vloed
Fragment uit Bürger’s „Lenore”, zie afb.

11
12
13

1897
±1909
± 1909

Strandgezicht
De Maaier, zie afb. III
De Houthakker
TEEKENINGEN

14
1887
15
1893
16
1893
17
1899
18
±1900
19
1905
20-22 1914

Wateringen, inkt
La Musique, gekleurd krijt
La Terreur, zwart krijt
Portrait d’une Anglaise, potlood
Netten in de duinen, gekleurd krijt
Jac. Marg. Klerk, zwart krijt
Vluchtelingen I, II en III, gekleurd krijt

23
24
25
26
27

Vrouwekop, zwart krijt
Portret Annie Fernhout, zwart krijt
Portret Edgar Fernhout, zwart krijt
Portret Charley Toorop, zwart krijt
Portret H. P. Bremmer, zwart krijt

1917
1924
1925
1927
1927

GRAFIEK

28
29
30
31

1897
1899
±1900
1901

Vrouwekop, droge naald
Strandvondster, droge naald
Naaktmodel, droge naald
Lithografe, droge naald

CHARLEY TOOROP

SCHILDERIJEN

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1916
1918
1931
1932-33
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1935-36
1935-36
1936
1936

Kinderportretje
F abrieks vrouw
Stilleven met schip
Kaasmarkt te Alkmaar
Zelfportret
Flesschen tegen winterlandschap, zie ajb,
Moeder en kind
Herfsttakken, zie ajb. V
Portretgroep
Bloesem
Portretgroep drie kinderen
Stilleven met Junokop
Meisjeskopje met boeketje, zie ajb. VI
Kinderportret
Rozen en bladeren

TEEKENINGEN

47
1923
48 ±1928
49 ±1930
50
1930
51
1936
52
1937

Vence, inkt
Russin, houtskool
Circus, zwart krijt
Cabaret Parijs, gekleurd krijt
Jongenskopje, zwart krijt
Zelfportret, inkt

GRAFIEK

53
54
55
56
57

1930
1930
1930
1930
1931

Vrouwekop, litho
Zeeuwscbe boer, litho
Dorpsstraatje, litho
Zittend figuurtje, litho
Fabrieksarbeiders, litho

EDGAR FERNHOUT

SCHILDERIJEN

58
59

1935
1935

Schedel tegen landschap
Rozen

60
61

1936
1936

Portret Mej. v. R.
Portret Mej. B.

62
63
64
65

1936
1936
1936-37
1937

Portret Mevr. K.
Liggend naakt
Druiven
Boeket

66

1937

Verdorde Vijgenbladeren, zie ajb. VII

GRAFIEK

67

1930

Circus, kopergravure

I. JAN TOOROP

„Drie Generatie*11

Kunsthandel G. J. Nieuwenhalzen Segaar — Den Haag

III. JAN TOOROP

,Drie Generaties1*

Kunsthandel G. J. Nieuwenhuizen üegssr — Ven Haag

IV. CHABLEY TOOKOP

„Drie Generaties41

Kunsthandel G. J. Nieuwe» huizen Segaar — Den Haag

V. C'HARLEl' TOOROP

„Drie Generaties"

Kunsthandel 6. J. Meunen huizen Negaar — Den Haag

'

VI. CHARLEY TOOROP

„Drie Generaties"

Kunsthandel (». J. Yleuwen hulzen Segaar — Den Haag

VII. EDOAB FERXHOl'T

„Drie Generaties"

Kunsthandel G. J. Nieuwenhuizen Segaar — Den Haag
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Beeldende Kunsten

Drie generaties in de schilderkunst
jaar geleden, had Charley Toorop haar eigen,

Jan Toorop, Charley Toorop enj persoonlijke uiting gevonden. Een sterke,
directe vormgeving en een onmiddellijk krach
Edgar Fernhout.
tige, zonder omwegen op overtuiging gerichte

.

Vergelijking van de portretten door Charley
Toorop met die van Edgar Fernhout kon al
genoeg zijn om te doen beseffen waarin de
zoon _ toch haar verwant, zooals wij reeds
hebben te kennen gegeven - van zijn moeder
verschilt. Evenals -zijn stillevens, gelijk het
subtiele met druiven, zijn Fernhout’s portret
ten van een luciditeit, welke hij eer van zijn
grootvader dan van zijn moeder heeft. Er is
een gestadige groei naar openheid, karakterriike helderheid in het werk van den nog
jongen schilder, die zoo zeker vordert, dat een
overigens' weinig beduidende teruggang als
welken wij in zijn „Liggend naakt” meen-en te
zien, het vertrouwen in zijn toekomst niet aan
het wankelen brengt.
In de benedenzaal -zijn grafische werken en
teekeningen der drie exposanten tentoongesteld.
Ook daar vindt men gelegenheid 1»t -belang
wekkende toetsing van de waarden van deze
aan gene.

expressie van kleur. Vrees voor sentimentaliteit
scheen elk gevoel, behalve dat voor waarheid
te hebben uitgebannen........ maar was hier
Kunstzaal Nieuwenhuizen Segaar. het stilleven „Bladeren en wolken" van 1932,
dat men drie jaar geleden in deze kunstzaal
heeft kunnen zien en beschouwde men dit naast
het nieuwste aanwezige werk van Edgar Fern
Men schrijft ons uit ’s-Gravenhage:
„Verdorde vijgenbladeren”, men zou
Jan en Charley Toorop, Edgar Fernhout. hout,
vooreerst
dat het sentiment . toch
Vader, dochter, kleinzoon. Het was een aardige niet geheelbespeuren,
verdrongen,
verstikt is
gedachte van den kunsthandelaar Nieuwen in het werk van Charley uitgedoofd,
Toorop
en
buitendien
huizen Segaar, schilderijen van deze „drie geneduidelijker dan nu, dat er tus
schen moeder en zoon een on
derstroom van verwantschap
bestaat, dien men, beider wer
ken vluchtig of oppervlakkig
beschouwend, niet waarneemt.
Bewust en in den aanvang
misschien ook wel opzettelijk
heeft Charley Toorop zich
omstreeks 1920 in haar werk
van haar vader verwijderd,
doch in het wedk van den zoon
en kleinzoon, dde van zijn moe
der den zin voor dadelijkheid
en niets verschconerade op
rechtheid, van zijn grootvader
dien voor teederheid heeft, vin
den zij elkander terug.
Het spreekt wel vanzelf, dat,
is het aantal schilderijen, teekeningen en grafische werken
van Jan Toorop meer dan der
tig-, de collectie toch nog niet
een volledig overzicht biedt
van zijn immers zoo veelzijdige
werkzaamheid. Van verschillendd doeleinden, welke Toorop
zich heeft gesteld en verschei
dene bestemmingen, die hij
heeft bereikt, geeft zij intusschen karakteristieke voor
beelden. De belangrijkste der
vroege schilderijen is wel het
„Gezicht op de Theems , dat
men binnenkort in het Museum
Boymans-zal kunnen zien, sa
menvatting van impressies var)
schier onstuimig bewogen be
Jan Toorop, De Maaier.
drijvigheid tot een sterke totali
teit),
tintelend
van
kleur, niettegenstaande de
ra-ties” bijeen te brengen en daar een tentoon
stelling van te houden. Eigendunkelijk en zin toon gesluierd kan lijken. Sterker synthese is nog
loos had het kunnen lijken, bestond tusschen de „De golf” (hier „Travailleurs de la mei”) In
drie geen andere verwantschap dan van welke „De vloed”, uit hetzelfde jaar — dat is op
de registers van den Burgerlijken Stand ge merkenswaardig —, waarin Toorop de achttientuigen. Zij is er evenwel, een andere. Men zal de-eeuwsche romantiek van Bürger’s „Lenore”
haar niet onmiddellijk bespeuren, als men het transponeerde in het coloriet van het einde
achterzaaltje, waar de werken van Jan Toorop der 19e eeuw, heeft de kleur een directer
hangen, verlaat en in het voorvertrek die van uitdrukkingswaarde verkregen, mede door (ge
Ook
in
„De
zijn dochter vindt. Er zijn verbindingen. Doch deeltelijke) divisionneering.
grooter of sterker dan deze, duidelijker, is het Maaier” schijnt wel de kleurkracht van. het
verschil. Men heeft wel eens gezegd, dat voornaamste belang, doch hier is toch mede
de AJJAJ.
lijn een yvu““v,w
positieve waarde
voor
de karakte-----------------'
,
Charley Toorop, toen zij begon, bewust, ja I uc
ris'eering van de figuur in afwachtencie
afwachtende rust.
zelfs moedwillig met haar werk dat van haar ’ riseering
vader uit den weg zou zijn gegaan. Zij wilde „Deux arbres”, negen jaar ouder, had trou
zijn invloed vermijden. Het is natuurlijk moge- wens al eerder bewezen hoe zuiver Jan Tcorop
lijk. Doch was er dan gevaar voor invloed, die een houding of stand als element van de uit
de persoonlijkheid uit haar spoor, in een andere beelding wist te gebruiken. En -ziet men van
richting zou drijven? Twee vroege schilderijen, Charley Toorop „De Kaasmarkt te Alkmaar”
.Kinderportretje” en „Fabrieksvrouw met kin (de groote schilderij, die hier uitvoerig is be
toen zij deel uitmaakte van de ten
deren”, toonen wel aan, dat Charley Toorop sproken,
toonstelling, welke het Algemeen Nederlandsen
twintig jaar geleden menschen zag
of men Verbond verleden jaar had ingericht), aan
seden onderging — zooals ook haar vader het zou men ook daar in, het karakteriseeren in
stand of houding van een figuur, een verbin
ding van de dochter met den vader kunnen
zien.
Ook
de
overige aanwezige werken van
Charley Toorop zijn, tenminste meerendeels,
hier al eerder toespreken. Melding moet echter
worden gemaakt van het portret van haar
dochter, door beraden gebruik van witten, ook
in den achtergrond, niet zoo, men kon zeggen
uitdagend
van kleur als verscheidene der
andere portretten, doch daarom niet minder
indringend. Zooals ook het blanke „Bloesem”
niet minder expressief dan het kleurrijker
„Herfsttakken” (beide schilderijen van 1935) Is.

Charley Toorop, Portret van haar dochter.
menigmaal deed: tragisch-romantisch. De ver
aanschouwelijking van de aandoening ge
schiedde echter anders,* niet als door Toorop
van bezinning uit en in zoo al niet strenge,
toch vaste vormen, maar eer vrouwelijk recht
streeks, het gevoel onmiddellijk weergevend als
in embryonalen staat. Inderdaad schijnt
Toorop’s dochter zich toen met bewustheid en
dwang tot een krachtiger wijze van realiseeren
te hebben bekeerd. Slechts enkele jaren na die,
in welke de bovengenoemde werken geschilderd
zijn (1916—18), c-ntstond een portret van haar
vader (hier niet aanwezig), waar wij altijd forceering in hebben gezien. Doch betrekkelijk
spoedig daarna, thans -reeds ten minste tien

..

Edgar Fernhout, Portret van mej. v. R.
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’s Werelds oudst bekende paarden-

kap zonder al te veel speculatie beweren dat de

Stamboom?

paardensport in ongeveer 2800 v. C. bekend was,
waarbij het van minder beteekenis is of de af

In de vlakte van Mesopotamië worden bij
llam, ten Oosten van de oude stad Ur, gedusnde de laatste jaren opgravingen verricht,
relke onder meer een geheel nieuw licht werpen
p het voorkomen van paarden als huisdier bij
nze voorouders.
Woolley heeft in de graftombe van koningin
chub-Ad in Ur reeds een beeldje gevonden van
en paard, gemaakt van amber, terwijl ook in
en beroemden standaard van de vorsten van Urfbeeldingen voorkomen van paarden, gespannen
oor strijdwagens. Men moet trouwens veronerstellen dat de menschen in Ur reeds moeite
adden met verkeersproblemen, en dat ten beoeve van het passeeren van bepakte paarden
n ezels in nauwe straten de hoeken der huizen

beelding symbolisch dan wel als dte weergave
van een waargenomen feit moet worden opgevat,
een strijdvraag namelijk waar geleerden zich nog
druk mee bezig houden.
Eén andere vondst van belang laat foto II
zien. Dit fragment uit de collectie van de
Mecquenem verdient speciaal de belangstelling
van paardenfokkers, aangezien men met
Amschler (Weenen) *) kan meenen dat men
hier met een primitieven, en in dat geval den
oudst bekenden, stamboom te doen heeft.
Verschillende kenmerken wijzen daarop;
De paardenhoofden zijn afgebeeld in horizontale rijen.
Men ziet drie soorten paardenhoofden: met
staande-, met hangende- en zonder manen,
Merkwaardig is dat alle hoofden met hangende
manen aan den rechterkant een speciaal teeken
hebben. De beteekenis van die teekens kan
slechts gegist worden, men is bijvoorbeeld ge-

■

Bij Elam, ten Oosten van de oude stad Ur in de vlakte van Mesopotamië, zijn ontangi
geer merkwaardige beenen voorwerpen gevonden; links afbeelding van een ruiter van
ongeveer 50 eeuwen geleden; rechts, de wellicht oudste paardenstamboom ter wereld.

■
S8»jL;v.

VJerCLI — Is.ronïngdr

waren afgerond. Daaruit is af te leiden dat
paarden in dien tijd! (tusschen 4000 en 3000 jaar
v. C.) geen nieuw element vormden in de bescha ving, maar dat de menschen toen reeds
met hen vertrouwd waren en hun leven aan het
bezit van paarden hadden aangepast.
Nu zijn kortgeleden door de Fransche onderzoeker de Mecquenem in Elam enkele bewerkte
beenen voorwerpen van groote beteekenis opgegraven, waaronder er twee zijn dïe onomstootelijk het voorkomen van getemde paarden bewijzen.
Het eerste fragment is een stukje been waarop
zeer duidelijk een ruiter te paard is afgebeeld.
Foto I laat geen twijfel over aan de bedoeling
van de teekening. Natuurlijk is er wat verbeeldingskracht voor noodig om te ontdekken dat
hier een paard voorgesteld is (staart links, hoofd
rechts) en diat daarop een ruiter zit (hoed op),
maar als men daar eenmaal op attent gemaakt
is, is de afbeelding heel duidelijk. Met wat goeden
wil ziet men zelfs een zadel geteekend. — Men

' o

neigd het teeken in het midden van de onderste
rij aan te zien voor een voertuig met bespanning
voor twee paarden. Opmerkelijk is voorts nog
het verschil in vorm van de diverse afgebeelde
hoofden. Amschler meent dat dte hoofden met
staande manen wilde hengsten voorstellen, die
met hangende manen tamme hengsten, en die
zonder manen de merries. En hij is zelfs van
meening dat hij in enkele afbeeldingen het
Arabische raspaard, in andere weer andere
rassen kan ontdekken. Het is echter zeer de
vraag in hoeverre de verschillen in hoofdvorm
moeten worden toegeschreven aan de gebrekkige portretter-kunst van de Elamitiseihe bevolking.
V. Scheil is van meening dat het geheele fragment niets met een stamboom te maken heeft,
en alleen is te beschouwen als een opsomming
van paarden, bijvoorbeeld de diverse eigendommen van een bepaalden stail.
----------------*) Amschler in Journ, of Hered. 26.
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Ter gelegenheid van de kroningsfeesten wordt
het rijksembleem geheschen op den aanbouw
van de Westminster abdij te Londen,

,Scène de la Plage a Trouville”, een schilderij van Eugène Boudin
(Kunsthandel E.J. van Wisselingh, Amsterdam)

STRAND en HEMEL
Tentoonstelling Eugène Bou
din {Kunsthandel E. .1. van
Wisselingh, Amsterdam)

Schelfhout was: een opwekking tot
eenvoud van geest en genoegen aan het
landschap zonder arcadische fantasieën.
NZE zeventiend-eeuwsche Hol- Hij had genoeg van het pleister-model
landsche schilders hebben, ook en de pathetiek, hij zag den ateliervoor de kunst der landschaps- toon optrekken, de plans en repoussoirs
uitbeelding, waarden geschapen, dievervluchtigen,
een
hij trok er op uit, vroeg
onuitputtelijk fonds van bezieling schij in den dageraad, hield van zerpe lucht,
nen te vormen. Frischheid, helderheid, windstooten, en het eeuwige spel der
open lucht, afzweren van het arrange wolken.
ment, belijdenis van de natuurlijke na
Er zijn veel impressionisten geweest
tuur — dat zijn eigenschappen, die een en veel impressionistische schilderijen
tijdlang vergeten kunnen worden voor gemaakt. Misschien zijn wij overvoerd
maniërisme of symboliek, maar die, geraakt van dit landschaps-genre, zoosinds de zeventiend-eeuwers „vroeg in dat wij geneigd zijn in de gelijkmatig
den dageraad” uittrokken om de na heid en gelijkvormigheid de fijne kwa
tuur op haar werkelijke vormen, tinten liteiten voorbij te zien. Maar men moet
en tonen te betrappen, niet meer ont zich voorstellen, hoe groot de verkend en voorgoed opgeborgen kunnen frissching in het kunstleven was, toen
worden. Goed beschouwd begon bij hen deze mannen van de open lucht ver
het eerste impressionisme, en nu be schenen ! Boudin is niet een van de
hoeft men het Impressionisme niet het grootste en hevigste, hij is echter de
comble van kunstvermogen te vinden, meester van een delicieuze evenmaat,
om te erkennen, dat het een facet van hij heeft een geserreerde macht tot het
kijken en beelden aan de schilderkunst registreeren van de grijzen tusschen de
heeft toegevoegd, die daar moeilijk primaire tinten en hij verdeelt het licht
weer van kan worden losgemaakt, zoo met een smaak, die iets heel bijzonders
lang hier op de westelijke landtongen is. Misschien zijn bij deze vroege ont
volk leeft. Het impressionisme is een dekkers, ook bij Boudin, meer blijvende
typische vorm van specialisme. Maar goederen te vinden dan bij de latere,
wat zegt dit ten nadeele van den goeden de soi-disant impressionisten, die hun
impressionist?
tinten verdeelden en opgingen in
De achttiende eeuw en de tijd der een roes van kleur. Bij Boudin is,
romantiek wisten met de verworven ondanks de tonigheid, preciesheid. Zie,
heden der Hollandsche landschaps hoe hij de tuigage der schepen schil
schilders uit de zeventiende eeuw niet dert !
veel aan te vangen. Alleen bij Watteau
Er is een schilderij (no. 20, Le Port
en bij enkele Venetianen leefde hun d’Honfleur), dat zoo frisch en snel is
zuivere tonaliteit voort, elders voelde gedaan als een Jongkind. Men zou
men veel meer voor het galante, senti- zich kunnen vergissen, bij deze blau
menteele of heroïsche motief. Tot op wen en grijzen. Maar meestal heeft hij
de wonderlijkste wijze hun gevoel her precies de levendige details der kleur
leeft in een Engelschman als Constable,
die de Fransche van de Nederlandsche
dan bij Barbizon, bij Jongkind.... En werken onderscheiden. Als men het
reeds is een aera begonnen van de schilderij met de binnenvallende vispuurste „formeele bekommernis”. Nim schersschepen te Scheveningen be
mer heeft de schilderkunst zich zoozeer kijkt (no. 19), voorvoelt men Mesdag,
bezonnen op haar eigen middelen als Blommers en heel Pulchri Studio.
in de tweede helft der vorige eeuw. Doch enkele kleine kleurnoten (het
Het werd een verfijning, waarvan geen rood in het hoofddeksel van den jongen
weerkeer was, tenzij in de bekentenis links, het rood op de zwaarden der
van haar tegendeel, maar zuivere pein- schuiten) zijn onmiskenbaar Fransch
ture heeft die tijd in grooten rijkdom en zouden bij den Hollander nooit zijn
gegeven.
blijven staan. Er is geen zwaarmoedig
heid in Boudin, hij is de rustige, ge
UGÈNE BOUDIN was de vriend lukkige minnaar van de natuur, in ’t
van Jongkind. Hij werd in 1824 bijzonder van de zilveren stranden en
te Honfleur geboren en leefde voor van de prachtig met wolken volge
namelijk te Le Havre. Voor hem moe stapelde hemels. Hij is die liefde zijn
ten de schilders van Barbizon zijn ge leven lang niet ontrouw geworden en
weest wat voor Jongkind de oude schildert hij een falaisen-kust,zooalsin
twee late schilderijen uit Entretat,
waarop een bonte groep neergehurkte
vrouwen waschgoed spoelt, dan zijn de
KUNSTZAAL VAN LIER rotsen slechts de voortzetting van het
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strand, zij blijven decor en afsluiting
Doorloopend Tentoonstellingen
van de compositie.

O

E

r\E schilderijen uit den laten tijd,

u de negentiger jaren, doen aan
het werk van Monet denken, dien hij
weleer zelf beïnvloedde. Zijn kleuren
gaan zich ontbinden, niet meer is er
die gelijkmatigheid, die vlakheid van
het licht. Goed bekeken, is toch wellicht
de vroegste periode de beste en meest
interessante. Daarin ontstonden die
zeldzaam pétillante strandgezichten uit
Trouville, toenmaals de badplaats van
de wereld-die-zich-verveelt. Is het, om
dat hij hier, behalve den toon der na
tuurverschijnselen, ook den mensch
van zijn époque typeert?
Hoe fraai is het, dat schilderij met
de Scène de la Plage a Trouville, hoe
fijn van typeering, hoe boeiend van
compositie en hoe vast van atmosfeer
in zijn vervloeiende namiddagtinten !
De crinolines, de malle badpakken, de
Phileas Fogg-hoedjes der heeren, al die
uiterlijke dingen van het Tweede Kei
zerrijk, ze zijn hier saamgebracht in
een vaste eenheid. Een tijdsbeeld, maar
volkomen gezien door het tempera
ment van een rasschilder. En men
denkt er over na, wat nu het belang
rijke is: de zinkende zon, de wind
stoot, of de dames en heeren met de
pompeuze kleedij....

Februari jl., deed vol hoop en
verlangen den radio-stethoscoop van
De Groene al gereed houden voor
de auscultatie van een studio-concert
onder leiding van den Italiaanschen
meester. Want beter dan waar ook,
zouden in de perfect uitgewogen
acoustische verhoudingen van een
moderne omroepstudio, als die der
A.V.R.O. of V.A.R.A., de partituurexegetische interpretaties van groote
dirigenten tot
haar recht komen,
zooals naar aanleiding van de eerste
A.V.R.O.-studioconcerten toen reeds
in onzen Radio-Stethoscoop werd
vastgesteld.
Men weet, dat Toscanini’s optreden
in ons land eigenlijk meer een sen
satie dan een revelatie is geweest
en men weet ook, waaraan dat te
wijten was. Het heeft geen zin, op
deze plaats zich in deze aangelegen
heid te verdiepen. Maar, mede in
verband met een recente beschouwing
over „Omroepconcentratie”, voerde
de B. B. C. in deze dagen de herinne
ring nog eens naar deze kwestie
terug.
De machtige Engelsche omroep
heeft het namelijk bestaan, in Queens
Hall een „London Music Festival
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pende stijl ontwikkelt, die zich hoe
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langer hoe meer van de bovenomschre-

|V I
*

I 1 1l^ lil

ven gevaren bewust wordt, en zich in
een groote individueele schakeering
met recht representatief mag achten
voor de moderne muziek van de laatste
jaren, al zijn er werken bij, die voor een
gedeelte nog merkbare overgangstendenzen vertoonen, zooals b.v. eenige gedeelten uit de Symphonie van
v. Lier.

orgel, Stravinsky in zijn onmiddellijke nabijden heid hebben: wij zouden hem dan ten
tijl uit sterkste aanraden bij het aanschouwen
i zijn, daarvan de spreuk „Quod licet Iovi non
ischap licet bovi” indachtig te willen zijn. De
• deze groote tam-tam-opmaak van zijn
[gende „Chant Funèbre” werd in geen enkel
igsche opzicht door den muzika'.en inhoud
pv e nog resteerende nummers van het
ireerst van dit stuk gemotiveerd. De „Drie
!_✓ zeer overladen programma waren
meer Orkeststukken” van Koos v. d. Griend een Toccata van Marius Monnikendam,
i Ro- stelden ons eveneens teleur; gewilde een Passacaglia van Herman Straten mo- en abstract aandoende polyphone com- gier, beide voor orgel, en een manneninspi- plexen doen hier onaangenaam kaka- koortje „Boerencharleston” van Joh.
Palesphonisch aan.
Bordewijk-Roepman. De beide orgelCapletAls bepaald positieve waarden hoor- werken konden ons in geen enkel op
renen,
den wij dan tenslotte nog een aantal zicht van hun bestaansrecht overtui; deze werken van Willem Pijper, („Heer
gen; de Boerencharleston is een brilwaren. Danielken” voor gemengd koor en „Van
lant
mannenkoorconcours-nummer,
,Missa den Coninc van Castilien” voor man- met al het fraais dat daaraan verbone zich nenkoor) Bertus van Lier (Symphonie den is. Alles bijeen genomen was er dus
meer Nr. 2), Guillaume Landré („Vier Orkest- inderdaad veel verlies, doch tevens ook
,t Sire- stukken” en het vrouwenkoortje „Egi- veel winst te boeken bij dit eerste ge
dijden dius, waer bestu bleven”) en Henk deelte van de manifestatie der Nedern Sem
Badings (de beide mannenkoren ,,St.
landsche toonkunst,
ris So- Jan’s Gheleide” en „Dat Liet van den
Wat de uitvoering betreft, moeten wij
Meyer,
Rhijnscen wyn”, en het declamatorium volstaan met de opmerking, dat over
ials de „De Westewind”). Tot deze groep re- het algemeen de prestaties van de korootste kenen wij ook het tweede werk ren, het orkest en de solisten op een
dank dat van Andriessen tot uitvoering hoog niveau stonden, en er zoodoende
euwen kwam, en tot zijn hier reeds aangedui- een warm en goed gefundeerd pleidooi
>ch o.i.
den nieuweren stijl behoort, hetdecla- voor deze soms buitengewoon zwaar te
n voor matorium „Ballade van den Merel”. realiseeren werken gehouden werd.
ïteeke- De beide declamatoria van Badings en
Het derde concert was geheel gewijd
r Hen- Andriessen toonden ons welke moge- aan de kamermuziek. Uitgevoerd wer>r zang lijkheden er in dezen nog weinig door den werken van A. Diepenbrock, P. F.
l

