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bezit van zijn knapste impressies van arena's, liefhebbers hebben al die werken uit den
loge's, Andalusische vrouwen, toreadors, in vreemde zich toegeëigend, zoodat ik op zijn
den gloed van zuidelijke passie en harts- atelier zoo goed als geen spoor meer van
tochtelijke actie; ik zou hem willen meetronen zijn prix-de-Rome-periode terugvond.
In den Haag hebben o. a. de heeren
naar de verzameling van onzen gezant te
Parijs, ridder De Stuers, die zijn beste aqua- J. X. Blauw en Paul van de Wetering zeer
rellen uit Italië bezit; naar de woning van mooie stalen uit Rink's Spaanschen tijd. In
diens broeder in Den Haag, Victor De Stuers, de verzameling van laatstgenoemde bewondie van Rink een te Rome vervaardigde derde ik dezer dagen een van zijn loge's in
aquarel „de ziekenverpleegster" hoogelijk een schouwburg te Valladolid. Een paar
waardeert; naar c'e uitmuntende aquarel ,,Ro- prachtige jonge vrouwentypen op den voormeinsche boeren", eigendom van den heer grond, met den droomerigen hartstochtgloed
Brouwer in den Haag; terwijl het bovendien in de oogen, en op den achtergrond in een
nog niet zoo lang geleden is, in 1892 meen rossig kleurgewemel de koppen van de overige
ik, dat Rink kort na zijn terugkeer uit het toeschouwers in de loge.
Gelukkig zijn al die zonnige tafereelen in
zuiden, in Den Haag, waar hij zich toen vestigde, een tentoonstelling hield in den Haag- het bezit van liefhebbers overgegaan en dus
schen Kunstkring van zijn studiën en schetsen voor de kunst bewaard gebleven. Maar dat
uit Italië, Spanje, Algiers en 'langer. Voor is slechts voor een klein deel het geval met
den jongen schilder was die tentoonstelling een groot doek, een allegorische voorstelling
een heerlijke gelegenheid om aan zijn land- van ,,de Lente", waaraan Rink, uit Spanje
genooten het bewijs te leveren, dat er in teruggekeerd, met al de passie van zijn jonge
hem een artist „hors ligne" stak. De kunst- kunsteuaarsziel begon te werken. Het stelde
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