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IIe[ schoone van natuur is niet
het schoone van nature.

Het viel hom evenals Constantin Guys en
Van Gogh niet in, z'n schilderijen te signeeren.
Cézanne was onder de impressionisten, Hij vergat z'n doeken zoodra hij ze voltooid
waartoe hij gerekend wordt te behooren en had en verliet ze soms in 't open veld. Zij
waarvan Edouard Manet de leider was, de zwierven overal rond, onder de kasten, achromantische revolutionnair. Hoe zeer ver- ter de meubelen, men maakte er de kachels
scheiden de leden
en de parquetvloedezer groep onderren mee schoon.
ling ook mochten
Z'n zoontje sneed
zijn, gemeenschaper spelend de deupelijk reduceerden
ren en vensters uit.
zij alle schilderToen men Cézanne
kunstige waarden
eens een zijner vroeder natuur op het
gere
schilderijen
vlak, waarin Cétoonde, wilde hij
zanne den leider
haar niet bezien
zells overtrof. Dat
en oordeelde voor
niet hij de leider
zich zeer gering
der impressionisten
over hen die deze
inderdaad is gewordingen nog appreden, mag z'n oorcieerden. Geen wonzaak vinden in het
der, dat hij een oud
feit, dat z'n perman werd, voor
soonlijkheid
zich
het ecnigen zijner
daartoe in 't geheel
landgenooten inniet eigende; hij
viel, acht op hem
was zeer gesloten
te slaan.
Sinds
en teruggetrokken
eenigc jaren eerst
van aard, van de
begint zijn werk
jongere generatie
op de kunstmarkt
ZELFPORTRET.
heelt niemand hem
mee te tellen. Hij
ooit gezien, de kunstenaars die hem alles dankt dit evenals Van Gogh den kunstdanken, hebben nooit een woord met hem handel van Vollard in de fameuse rue Lagewisseld. Dr. Gachet, op wiens uitnnodi- litte. Hef grootc succes was voor hem de
ging hij in 187;, naar Auvers-sur-Oise ging, vente van z'n vriend Choquet in den zomer
waar hij gedurende meerdere jaren gewoond van 1890 bij Petit. Sedert begon hij een
en prachtige dingen geschilderd heeft, teekent buitengewonen invloed te oefenen. —Hij
hem als de volkomen tegenstelling van Van was het bête-noiie der impressionisten; auGogh, vermijdend onT z'n intentiefond maakte men zich niet eens meer boos
spreken, geheel intuïtief handelend.
op hem, zooals voordien op Manet of Courbet;
Cézanncs wezen was geëigend onbekend te over hem viel niet te twisten, hij was gek.
blijven, nimmer liet hij iets van zich hooren.
Lieden, die over 't algemeen goed op de
L. Elseviers Xo. 7.
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hoogte waren, meenden dat hij reeds lang
niet meer leefde en slechts een uitvinding
van den kunsthandelaar Vollard was, die
zich het eerst voor z'n werken begon te
interesseeren. Anderen meenden, dat riij
hopeloos krankzinnig was; weer anderen
hielden hem voor een grapjas, die zich in
't hoofd had gehaald te probeeren hoe lang
men het geduld der Parij zenaars op de proef
kon stellen. Daar zelfs z'n aanhangers hem
nooit van aangezicht tot aangezicht hadden
gezien, kon men zich vrijelijk aan de invallen
zijner phantasie overgeven. Cézanne leefde
ergens in 't Zuiden van Frankrijk, kwam
zelden of nooit naar Parijs, beantwoordde
geen enkele brief. Zelfs Dr. Gachet, die hem
goed heeft gekend, de vriend en arts van
Van Gogh, hield hem voor niet geheel normaal.
Cézanne is de moderne, revolutionnaire
kunstenaar, die zich het verst van de hom
voorafgaande overlevering heeft verwijderd.
I lij verplaatst ons onmiddellijk in een nieuwen
cosmos en laat het aan ons over de verhoudingen tot de ouden te zoeken, waaraan overigens geen gebrek is. Ook Cézanne is in wezen
conservatief, doch heel anders en dieper van
zin dan Manet. Het traditioneele, waar zonder hij als kunstwaarde ondenkbaar zou zijn,
geeft zich eerst na nauwkeurige kennis van
het wezen zijner kunst te erkennen. Een
Cézanne wil met liefde verworven worden,
hij leefde niet van de kunst, maar voor de
kunst, hij is een dier stille en eenzaam gaande
menschen, die men het zout der aarde heeft
genoemd en niet hun faits en gestes zijn het
die de ochtendbladen behelzen; de inerte
en ongevoelige massa bewaart over deze
ware kunstenaars een onverschillig doodzwijgen, zij geven zich niet in triviaal gezelschap en niet dan nadat men de ruimte
zijner aandacht geheel voor hen heeft opengesteld. Hun gang is ernstig en uiterst
langzaam, zij hebben den tijd en produeeeren
slechts weinige meesterwerken, die echter
voor altijd een roem zullen blijven. De
anderen gaan in haastiger tempo, met veel

luidruchtige beweging en vullen jaarlijks
onmetelijke tentoonstellingsruimten met
hunne ilauwiteiten, die geen spoor achterlaten. Cézanne heeft nooit deelgenomen
aan de mondaine groote tentoonstellingen,
hoogstens exposeerde hij in de „Salon des
Refuses" of in de anarchistische „Salon des
Indépendants", hoewel alle anarchisme hem
vreemd was.
Cézanne is autodidact. Z'n phantasie is
armelijk, waardoor het aantal zijner motieven
zeer beperkt wordt. Z'n onvermogen, zich
buiten de natuur om te verbeelden, deed
hem in geïllustreerde boeken, 1'Histoire de
Charles Blanc, Ie Magasin pittoresque, zelfs
in modejournalen, silhouetten zoeken, die hij
vergrootte en kleurde als een kind, onbekwaam een gebaar of houding te vinden.
Het is uitsluitend „sur Ie motif" dat hij wist
te abstrahecren en te vereenvoudigen tot
aan de verst mogelijke grenzen. De cosmos,
het onderwerp, is voor hem overigens niets
dan een aanleiding tot het schilderen in
tegenstelling met Henri Rousseau b.v., wiens
werken alle gelegenheidsschildcrijcn zijn, indien men deze mcening ruim neemt. Rousseau schildert dat. waarnaar z'n „sehnsucht"
uitgaat, in zijn werk wordt alle werkelijkheid tevens symbool.
Is ons gemoed in den voorde ontvangenis
geeigenden toestand, zoo zal bijna elk binnen
onze waarneming vallend voorwerp tot de
verbeelding spreken en den geest levend
maken, zoodat soms de aanblik van een op
zich-zelf onbeduidend ding de kiem van een
groot en schoon werk is geworden, zoodat
b.v. Jakob Böhme door den plotselingen aanblik van een tinnen vaatwerk in den toestand
der verlichting verplaatst en tot den diepsten
grond der natuur gevoerd werd.
Cézanne heeft de verwonderlijke gave, het
stilleven, — die kleinste spiegel voor het
oneindige van den geest — te kunnen geven
zóo, dat wij aan de diepst gevoelde dingen
worden herinnerd; het is het geniaal eenvoudige eencr gebenedijde, die zich niet anders dan machtig scheppend vermag te uiten.
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Stillevens en landschappen, enkele portretten
en figuurlijke composities uitgezonderd, zijn
hem de onderwerpen en worden vaak op
bijna nauwkeurig dezelfde wijze herhaald;
z'n stillevens vertoonen soms zoo een verrassende gelijkenis met elkaar, dat men ze
zou verwisselen. Hoe dikwijls heeft hij niet
lit-t gevouwen servet met net bord, de kan
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is hij verwijderd van de divisionistisch:'
methode der néo-impressionisten, — toch
hebben z'n schilderijen zoo'n lichtkracht, dat
zij alles in hun omgeving bij manier van
spreken ,,doodslaan" —, hij is eer hollandsch,
hij heeft de prachtigste en grootste opvatting
van het hollandsche stilleven —, men zou
hem menigmaal voor een indireetcn navolger
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en de vruchten geschilderd! Dezelfde dingen
keeren altijd weer in dezelfde kleuren, dezelfde harmonie aan oranje en blauw in
vloeienden, ternauwernood het doek bedekkenden toets. Hij is veel stiller dan Van
(iogh later was, z'n kleurgeving is meer bezonnen, hij schildert dun vergeleken met het
zware empateeren van Van Gogli. Even ver

van Yenneer kunnen houden. Alleen is hij
eenvoudiger, sterker en zuiverder dan de
meer gevarieerde en gecompliceerde Hollander. Overigens bekommert hij zich in 't geheel niet om een aangename voordracht, —
in z'n naakten is alle anatomie verwaarloosd;
tegenover vragen van schikking is hij volkomen onverschillig - , het arrangement is
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geheel willekeurig bij zooveel koele effectberekening; er is niet het geringste spoor
eener bedrijvige bedoeling daarbij te bespeuren.
Cézanne vertoont een gelijkenis met de
primitieven en inderdaad bezit hij het ijskoude grootheidsgcvoel en de heroïsche vitaliteit der gothieken, waartoe hij zich niet
zonder fierheid rekent te behooren, zonder
daar in 't minst ook maar z'n best voor te
doen en hij bereikt dit stilistisch zonder behulp der contour, alleen door een fabuleusen
kleurentoover, die merkwaardig genoeg heel
natuurgetrouw is en de nauwkeurigste voorwerpclijkheid uitdrukt. „Je reste", schreef
Cézanne tegen het einde zijns levens, „je
reste Ie primitif de la voie que j'ai découverte". Met meer juistheid nog had hij zich
archaïeus kunnen noemen. Zijn werk is onpersoonlijk en absoluut, (nooit signeerde hij)
zeer verschillend van de minutieuze en geacheveerde primitieven. Zooals het primitivisme het individualisme in de kunstgeschiedenis annonceert, zoo is het archaïsme
de aanvang van groote, collectieve rhythmen.
Hij uit zich echter geheel anders als een
primitief, hem ontbreekt daartoe de gemeene
grondslag van verstandhouding, de aigemeenverstaanbaarheid.
,,I)e kunst", heeft hij
eens gezegd, ,,wendt zich slechts tot een
uiterst beperkt aantal van individuen", en
niemand die deze tragische waarheid beter
heeft geïllustreerd. Een primitief kenmerkt
zich door eenvoud en klaarheid. Niemand is
moeilijker te doordringen dan juist Cézanne.
Een primitief kenmerkt zich door een strakke
contour en een zuivere tcekening. Xiemand
heeft minder geteekend, geen der modernen
is moeilijker te verstaan. Cézanne drijft de
stofuitdrukking op de spits, terwijl de primitieven in dit opzicht synthetisch, niet analytisch te werk gaan; zij bestrewn niet allereerst de verscheidenheid, doch de eenheid
der stof te transsubstantieeren, naar het
woord van den ouden mysticus dat eenmaal
alles weer een zal worden.
Reeds deze
schijnbare tegenspraken, de gecompliceerd-

heid zijner werken niettegenstaande de zeer
beperkte middelen waarmee zij zijn uitgevoerd, zijn voldoende om een begrip te
geven van het raadselachtige dezer geheimzinnige verschijning. Men zou wellicht kunnen zeggen, dat Cézanne evenals Rembrandt
een realistisch mysticus is, hij heeft de ziel
der middeneeuwen en uit die in en met de
vormen der renaissance. Hij herkende die
ziel in een tijd, waarin zij reeds lang het
schoonc lichaam der kathedraal had verlaten.
Zijn gezichten vertoonen dan ook niet de
doodstille verrukkingen der primitieven, doch
de eer zinnelijk-bewogen aardsche pracht der
renaissancisten.
Het komt Cézanne er veel meer op aan de
mogelijkheden eener nieuwe kunst te toonen
dan voldongen kunstwerken. De atmosfeer,
die voor de ouden slechts middel tot het doel
was, schijnt bij hem zelf doel te zijn geworden. Emile Bernard, die zich een tijdlang
als een soort leerling tot Cézanne verhield,
heeft eens gepoogd hem te karakteriseeren,
en noemde hem een mysticus. Cézanne is
mysticus als Rousseau; hij is de zoeker van de
immanentie van het oneindige in het eindige
en wordt daarbij door wetenschappelijke
tendenzen gedreven. Hem is het kunstwerk
geen vaststaand begrip — niemand voor
hem heelt het zoo vrij van alle tradities gezien en hij zou het woord van den ouden
Constable gezegd kunnen hebben: „When I
sit down to make a sketch from nature, the
first thing 1 try to do is to forget that I have
ever seen a picture", — maar het elementaire
resultaat eener geheel persoonlijke visie. De
verbeelding dezer visie is niet alleen uitsluitend met het materiaal der schilderkunst
mogelijk, maar abstraheert van dit materiaal
nog alles, wat niet tot het op het uiterst
gedifferentieerde begrip van het schilderkunstige behoort. De theorie van Manet,
alles aan het vlak te offeren, wordt door hem
nog conciescr gereduceerd. Cézanne herleidt
alle voorstellingen der werkelijkheid tot
kleur- en toonverschillen. Ook placht hij te
zeggvn dat alle natuurvormen teruggebracht
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konden worden tot die van kegel, cylinder tons, voila le secret du dessin et dr modelé".
en bol. Hernard citeert Cezanne's uitspraak: "Hieruit volgt het zeer praeciese bedoelen van
,,11 n'y a pas de ligne, il n'y a pas de modelé, den mysticus, zoo geheeten, wijl hij uit een
il n'y a que des contrastes. Ces contrastes, tot dan toe alleen voor hem bestaande
ce ne sont pas Ie noir et Ie blanc qui les don- wereld, geschapen door zijn vermogens van
nent; c'(;st la sensation oolorcc. Du rapport wil en intellect, verbeeldingen doet ontbloeien
exact des tons résulte le. modelc. Ouand ils die de zeldzame en onsterfelijke herhaling
sont ]]arn!onieusement juxtaposes et qu'ils en vervulling zijner geheimste wenschen bc-
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v sont tous, le tableau se modèle tout seul.
- - On ne devrait pas dire modeier, on devrait
dire moduler. - - I..e dessin et la couleur ne
sont point distincts: au fur et a mesure que
1'on peint on dessinc; plus la couleur s'liarmonise, plus le dessin se precise. Ouand la
couleur est c\ sa richesse, la forme est a sa
plenitude. Les contrastes et les rapports des
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lichamen. Zijn liguren lijken niet op de ons
bekende menschen, z'n boomen lijken soms
niet op de ons bekende boomen, wijl hij,
van den heiligen rvthmus zijner visioenen
bevangen, grootere \ ormcomplexen \oor
zich ziet, als de voorstellingen der werkelijkheid, exact-wetenschappelijk gezien, aanbieden: hij overdrijft den vorm en hij vervalt
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alleen hierom niet in het vonnelooze, wijl
hij, trots deze onnauwkeurigheid, zeer natuurgetrouw is! Deze schijnbaar logische tegenspraak kan alleen mvstisch worden opgeheven; zij vervluchtigt zich zoodra wij bedenken, dat de vorm, waarin en \vaarmee
een willekeurig ding op het schilderij wordt
voorgesteld en omschreven, tendeele op
overeenkomst berust, een compromis is.
Men kan niet gelijktijdig de uiterste concentratie der overgeleverde vorm en de uiterste
intensiteit der stofuitdrukking geven of zooals Van Gogh zich uitdrukt tegelijkertijd aan
de pool en aan den evenaar zijn. Beide
methoden zijn nimmer gelijktijdig toe te passen. De lijn is, naar Cczannes eigen uitspraak,
uitgesloten, zij moet vanzelf ontstaan. Maar
ook wanneer de schilder zich tot de stofuitdrukking bepaalt, wil hij echter vorm
geven, gebonden rythmen en behoeft daartoe

een scala van variaties. Hij heeft daarvoor
slechts tonen en kleuren. Ook een Cézanne
teekent, zonder te willen, omtrekken, reeds
het neerzetten van het penseel is voldoende.
Bovendien componeert ook hij altijd nog
tot op zekere hoogte, het moge nog zoo primitief zijn, als de ouden. Alleen gehoorzaamt
deze vormgeving in "t minst niet de bedrijvige
bedoeling, die met en in contouren iets
wezenlijks wil omschrijven. Zij is een noodhulp of compromis en geeft zich ook als zoodanig te kennen. Maar hiervoor komt er
een nieuw schema in de plaats: de toets geeft
vorm. Door de opeenvolging en juiste plaatsing dezer toetsen ontstaat een bizondere,
rythmische vereenvoudiging van de voorstellingen der werkelij kheid.
Ook den bedreven kenner van Cézanne is
het ondcrwerpelijke zijner schilderijen niet
duidelijker dan den leek. Alleen zoekt hij niet
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naar eigenschappen, die Cezanne niet de
intentie heeft gehad te bestreven en bepaalt
zich tot z'n verwerkelijkte bedoeling. Kunst
is altijd slechts de quantitatieve accentueering van sommige qualiteiten ten koste
van andere. Onze onvermijdelijke onervarenheid doet ons echter altijd eerst de andere
zien, waarin schijnbaar is te kort geschoten.
Cézanne zelf heeft er in 't minst niet toe
bijgedragen het begrip zijner kunstleer te
vergemakkelijken.
Hij onderstelt alle oude stijHoeren als bekend: hij spreekt alleen tot z'n gelijken en
slechts het allernoodzakelijkste. Hij kon
niet anders handelen, wilde hij niet aan
intensiteit voor de weinige gelukkigen, die
hem kunnen verstaan, inboeten. Cézanne's
kunstvolle en onovertreffelüke beteekenis be-

staat in het creëren ecner op het uiterst gereduceerde vorm voor schilderkunstige waarden der natuur of liever zijner natuur. Hij
noemde Manet eens een schildersnatuur, een
kunstenaarsintclligentie, doch een middelmatig „sensitif de colorations". Manet is
minder kleurgevoelig, minder gevarieerd dan
Cézanne, zijn oog ziet niet zooveel overgangen, hij bezit niet die zekerheid de fijnste
nuanceeringen te hanteeren, die zuiverheid
in het diviseeren der toonwaarden. Men
moet echter niet deze werkelijke waarde van
Cézanne's gaven verwisselen met den smaak
eens coloristen of decorateurs.
Bernard
citeert ergens Cézannes uitspraak: „Lc gout
est Ie meilleur juge!" De smaak regelt, maar
schept niet, zij heeft uit zich-/elf geen vitaliteit. Het is niet de smaak eens handigen
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tailleurs, elk seizoen nieuwe kleurencombinaties verzinnend, die Cezanne tot die
•verfijning zijner techniek dreef en het is niet
de smaak, die wij bovenal in z'n werken
bewonderen. Het is de zuivere menschenliefdc in de werken van 1'aul Cézanne, — in
z'n hooghartigheid nederig —, waarbij nooit,
ook niet voor een oogenblik, 't object dat
bemind werd en weer beminnen moest: de
menschenwereld of maatschappij uit 't oog
verloren werd; en waarin dan ook die eenheid
van kunst en leven, die subtiele, liefdevolle
vereeniging van den bizonderen mensch met
de algemeene menschenmaatschappij, van
den éengeest met den Algeest, die afdaling
en neerbuiging van den kunstenaar tot de
menschheid en die opheffing van de menschheid tot de lichtende hoogte van den kunstenaar heeft plaats gehad, die je altijd in
't waarachtig grootc werk aantreft. Het is
de geheime, geestelijke onderstroom, de
karaktervolle menschelijkheid dezer toovcrijen met licht en donker, van dit nobele

spel van schijnen en weerschijnen, die wij
bewonderen in Cézanne boven z'n aangeboren kleurfijngcvoeligheid.
Wel is het
decoratieve aspect dat iedere ecnigszins kunstgevoelige leek in Cézanne's werken vermag
oj) te merken, gemakkelijker te verstaan.
Het staat er mee als bij ons met het werk
\an Jacob Maris b.v.: elkeen bewondert z'n
fraaie kleur, maar veel minder zijn er, die
den hechten bouw, de weloverwogen, balanceerende compositie zijner werken weten
te waardeeren, de koele rust in de grandeur,
waartoe zijn geest niet dan na veel leed en
strijd kan zijn gekomen. De mcesten vatten
een kunstwerk van de stoffelijke en niet van
de geestelijke zijde op, het wat eens kunstwerks interesseert de menschen meer dan het
hoe, wanend dat de schoonheid een eigenschap der dingen is.
Vroegere werken als de kaartspelers,
,.Mardi gras" met de beide harlekijns, latere
als het portret van Gustavc Gcttroy, het
gezicht op Gardanne, vertoonen tot welk eene
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monumentaliteit de visioenen van dezen dien jeugddroom terug en besteedde meermysticus konden aanzwellen. Men heeft dere jaren aan een groote wandschilderij
onder zijn invloed zulke aspecten naderhand „Les baigneuse^', die in den „Salon d'Auoverdreven, niet zonder hen juist de als van tomne" van 1007 het centrum der groote
zelf sprekend voorname en onopvallende Cézanne-tentoonstclling uitmaakte. En ook
eigenschappen van volmaaktheid te ont- deze schilderij vertoonde nog eene vage
nemen. Men styleerde Cezanne en vulgari- gelijkenis met Ingres.
Zeldzaam en ongemeen als alles aan hem,
seerde hem. Hemzelf bleef elke banale nadruk altijd vieemd. Hoewel het decoratieve zijn de parallellen, die een geschiedkundige
van het impressionisme sterker dan alle analyse zijner kunst kan aanwijzen. Hij
anderen accentueerende, liet hij nooit af, de herinnert ons a ui de minst gekende voornatuur in kleuren en tonen te verheerlijken; gaande meesters, aan de kamelcontische
bleef hij altijd der natuur getrouw. De bijna persoonlijkheid van Tintoretto ten eerste.
als willekeur aandoende synthese bleef im- Een zeer verre verwantschap, waarvan
mer discreet op den achtergrond, wijl de Cézanne zich nauwelijks ooit rekenschap gaf
stilleven-schilder, die hij was, altijd opnieuw en die aan het toeval zijn ontstaan mag
de materie savoureerde, waardoor hij juist z'n hebben te danken. Voor zoover men van het
hoogtepunt in de kunst bereikte. De levende, onafzienbare verschil der tijden kan abstrabewegelijke stijl of verstrakking is gebonden, heeren, moet de Italiaan een soortgelijke
zonder te verstij\en of verstarren. Deze persoonlijkheid geweest zijn als Cézanne.
stijl is geen kind van het toeval en was Zijn verhouding tot de overige Yenetianen
Cézanne in geenen deele onbewust. Hij wilde gelijkt die van Cézanne. tot de impressionismeer geven dan impressies. In z'n jeugd ten: diens verhouding tot Manet schijnt de
heeft hij wandschilderingen gemaakt en wel bizondere, - uit dezelfde en geheel tegenin den geest des kunstenaars, die principieel overgestelde factoren samengestelde --, verhet verst van hem verwijderd is. van Ingres. houding van Tintoretto tot z'n leermeester
Later keerde hij in volle zelfstandigheid tot Titiaan Ie herhalen. Xiet zonder zeer diep
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gaande en strenge controle nam Tintoretto
diens kunstleer over en wat hij met hem en
andere Venetianen gemeen heeft, komt, vergeleken met z'n eigenaard, nauwelijks in
aanmerking. Men mag bij hem de koele
grandeur van een Giorgione missen, maar
wanneer het geldt den meest modernen der
Venetianen te noemen, kan de keuze niet
twijfelachtig zijn; zooals klaarblijkelijk uit
de schets voor „Het Paradijs" in den Louvre
en andere schilderijen, waarin het matelooze
temperament des schilders alle bedenkingen
over het onderwerpelij ke onderdrukt ten
gunste van een grooter, van alle conventie
onafhankelijk, vol en ruim rythme. Waren
zulke trésoren toen, in een tijd van straffe
tradities gemakkelijker te waardeeren dan
thans de pracht van een Cézanne? —
Duidelijker vertoont zich een gelijkenis
met Tintoretto's leerling El Greco, het geheim van Toledo. Hij was de voorganger van
Cézanne en voerde evenals deze den ceretitel
van een ,,gek", was eveneens gesloten en
eenzelvig van aard en kende evenmin de
roem die zekerheid geeft; hij geleek in alle
opzichten zoo verrassend op onzen tijdgenoot, dat men in de verzoeking komt den
zelfstandigsten van onzen tijd tot den onmiddellijken na\olger van El Greco te
rekenen. Zij hebben beiden hetzelfde objectieve aspect van vervreemding op de wereld
geworpen. De verhouding van Cézanne tot
Tintoretto is een koel intellectueele. Die
tusschen Greco en Cézanne is warmer en
inniger van aard dan tusschen dezen en
z'n tijdgenooten en draagt meer het karakter
eener bloedverwantschap.
Zij zijn even
krachtig van uitdrukking, bij even geringe
voorwerpelijkheid der gegevens. Hoewel er
aan El Greco's meesterwerken meer is af te
zien aan een onafzienbare rijkdom van
détails, doen zij in hoofdzaak aan als schilderijen van Cézanne, wiens onderwerpen
geen behoefte hadden aan dien rijkdom.
Cézanne heeft wellicht niets anders gedaan,
dan die détails door een meer verfijnde nuanceering der kleur te vervangen en de com-

ponecrende contrasten nog harmonischer te
kiezen. Zij abstrahceren beiden hetzelfde
principe: het schilderij uit contrasten en
toonwaarden zonder behulp der contour te
doen ontstaan. Tintoretto had de mogelijkheid dier methode reeds voorvoeld en begon
voor een hem inne zijnden rythmus naar
vormen en kleuren te zoeken, in plaats van
uit te gaan van de voorstellingen der werkelijkheid of het onderwerp; hij maakte zichzelven tot het centrum van den cosmos die
hijzelf was, en bekommerde zich in 't geheel
niet om de verwaandheid zijner opdrachtgevers. Maar hij kwam onbewust hiertoe,
uit overvloeienden rijkdom. De volledige
toepassing dezer theorie zou eerst een archiindividualist als El Greco gelukken, die de
vereenzelviging zoekend, tot die verregaande, geëxalteerde verinnerlijking der
kunst gedreven werd, waarvan ook in onzen
tijd, waarin kunst en leven zoo droef gescheiden zijn, alleen het waarachtig groote
kan uitgaan. Z'n betrekkingen tot het hof
van den Spaanschen koning Philippus II
verongelukten al spoedig door z'n zoo-geheeten krankzinnigheid; de vijanden des
konings zouden hem echter ondersteund
hebben, ook wanneer hij hun de grootste
croütes had geleverd, en zoo verhinderde
niets hem z'n ideaal met al de kracht en
grootheid der eenzijdigheid te verwerkelijken. Het is het avontuur van den mysticus,
die, in een tijd waarin kunst en leven niet
als nog in de onze vijandig tegenover elkander stonden, alleen door toe\allige verhoudingen van materieelen aard niet de buitenwereld in verbinding stond.
Al den bij de Venetianen gezienen nonkenden toover mystisch te verheerlijken, was
El Greco's bedoelen. Venetië's heerlijkheid
lag voor hem nu in het land der droomen.
Hij vond voor bovenaardsche gebeurtenissen
de ecnig mogelijke moderne vorm. Nimmer
werd, sinds de mosaïeisten, de „Kroning van
Maria" waarschijnlijker gemaakt dan in het
schilderij der collectie Pablo Bosch en nooit
zag men zoo'n waarlijk majestueuse vaart
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als in dc „Hemelvaart van Maria'" in de maar behoudt eene schematische grocpeering,
kerk van San Vicente te Toledo; wijl de schil- die daardoor, dat zij de conventioncele comder niet van de voorstellingen der werkelijk- positie en daarmee in overeenstemming alle
heid uitging, maar zich in z'n kunstenaars- volumen, slanker en rijziger maakt, tot stijl
trots en welbehagen terugtrok en uit ver- wordt. Zoo gaat hij te werk met het geheel
houdingen van vlakken en kleuren wezens der compositie en eveneens met de figuren
schiep, die voller van het werkelijke en lieve afzonderlijk. Alle portretten vertoonen hetzelfde schema.
leven zijn. Z'n
Deze rijke tradiv olger Velasquez,
tioneele schemas
die het schilderij
treffen wij niet
op zijn manier
aan in het werk
copieerde, reikte
van Cézanne, die
niet aan deze
in een aan conkostbaarste eiventies armen
genschap, zijn
tijd leefde en
werk is vreemd
daarom schijnt
aan alle mystiek.
hij ons moderSindsdien werd
ner. Maar nooit
El Greco vergezal men alleen in
ten en keerden
dat naakte schede kunstenaars
ma de wcrkeliiin een materiake, lieve waarde
listischer tijd tot
van El Greco's
de natuur terug.
werk zien. Dit
Maar driehonschema is slechts
derd jaar later,
het
geraamte,
in een tijdperk
waarvan de kleur
van het meest
het
bloeiend
verregaande mavlecsch te noeterialisme, komt
men zij. Het
een der koelste
licht — de hoofdnaturalisten op
persoon op een
hetzelfde spoor
schilderij — dat
en schildert baons elke materie
dende vrouwen,
zichtbaar maakt,
stillevens, landis het medium
schappenbij zonvoor alle gevoelsneschijn en rewaarden.
Het
gen, zooals El
HARLKKUN.
licht is het beGreco de bovenaardsche beeldtenissen zijner geëxtasieerde wogene en het bewegende. Zonder licht
heiligen Wat in Cézannc den Spanjaard geen beweging. Hoewel het abstracte schema
overtreft is niet alleen de kleur; waarin hij mag hebben bijgedragen, het licht te bewegen
beneden hem blijft, niet alleen de onbehol- of te disponeeren, is liet daarvan vrij en onafpenheid eens autodidacten. Langs verschil- hankelijk. Onderzoeken wij echter die bewelende wegen bereiken zij hetzelfde doel. El ging of golving nauwkeuriger, dan zien wij een
Greco verwint het onderwerp of gegeven, zelfden rvthmus, als we bii Cézanne vonden.
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De schilderijen van El Greco vertoonen een
onmetelijke, barocke rijkdom. In en met
den kostbaarsten praal der pompeuse Vcnctianen gaf hij de bovenzinnelijkheid zijner
mysteriën. Hiermee vergeleken komt de
techniek van Cézanne ons veel losser, als
iets duns en ijls voer. Dit verschil is echter
gradueel, niet essentieel te achten, dooi den
tijd waarin zij leefden bedongen en het
eigenlijke niet rakend. Ook Cézanne drong in
een tijd waarin de menschen minder zachte
zinnen hadden, diep in het land der droomen
door. De praal die El Greco tot z'n dispositie had, stootte den donkeren gloed zijner
ascese in 't oneindige; en Cézanne is in z'n
armelijkheid onmetelijk rijk. In 't oneindige,
eigenlijke ontmoeten beiden elkander.
Die kunstenaar is groot, wiens intellect
het strooinende gevoel binnen z'n oevers
weet te dwingen en volkomen in objectieve
aanschouwing van de liguur der wereld opgaat, wiens intellect zich van den wil volkomenlijk vervreemdt. Hij is des te vrijer,
hoe grooter de dwang is, dien hij zich vrijwillig oplegt; des te rijker, hoc armelijker de
voorstellingen der werkelijkheid, waarvan
hij zich bedient om zich-zelven in kleuren
en tonen uit te zingen. In dezen zin zijn
beide nrvstici, wijl zij, au-fond onafhankelijk
van de vergankelijke toevalligheden der
buitenwereld, zich een eigen wereld scheppen; en zij zijn modern wijl in hunne verbeeldingen dezer wereld de natuurlijkheid niet
te loor gaat.
Cézanne kan met het zelfde, zoo niet
grooter recht voor een volger van den edelen
Greco doorgaan, als Manet voor een volger
van Velasquez. Toch staat niet met zekerheid vast of Cézanne den voorgaanden
meester gekend heeft. Z'n logische ontwikkelingsgang alleen zou die gelijkenis teweeg
gebracht kunnen hebben, en dat zou evenzeer voor hem als voor El Greco getuigen.
Volgens den kunsthandelaar Vollard heeft
Cézanne den Spaanschcn meester gewaardeerd, maar is hij nooit in Spanje geweest.
Te Parijs zou hij den knielenden Domingo

gezien kunnen hebben, die Millet bezat en
die door Degas op de vente Millet verworven
werd. Ma net, die met den kunstcriticus
Duret in 1865 te Toledo was, mag Cézanne
van El Greco verteld hebben.
Wat Cézanne van oude meesters toegankelijk was, heeft hij met de energische penetratie, die z'n heele generatie kenmerkt, bestudeerd.
De eerste werken van Cézanne
kunnen tot 1858 teruggevoerd worden.
Waarschijnlijk heeft hij zich voor de gebroeders Le Nain geïnteresseerd, in ieder geval
kan de grisaille van een ezel uit het jaar
'58 aan dezen invloed worden toegeschreven.
Uit denzelfdcn tijd bestaan nog genrestukjes
zonder belang, die hij naar hollandschc petitmaitres in de musea van Marseille kan hebben
gecopieerd. Karakteristieker is de „Femme
au perroquet", uit het jaar '59, Een vrouw
aan een geopend en omloofd venster houdt
eene papagaai op de hand. De vlotte schildertrant herinnert uit de verte aan een ecnigszins verwaaiden leerling van Frans Hals. Een
menigte kleine landschappen, dikwijls op
hout geschilderd, dateeren uit dezen of iets
latercn tijd; het zijn zoo te noemen gramaticale oefeningen, paletproeven, waarin men
echter bereids den lateren Cézanne gewaar
wordt; de schildertrant vertoont reeds dat
strooinende, ook nu deze nog niets concreets
verbeeldt. De groote Cézanne ontstond,
toen hij in de zestiger jaren, nog onder den
geheel uiterlijken, oppervlakkigen doch onontbeerlijken invloed van Courbet, de prachtige zwarte portretten en stillevens schilderde.
Deze eerste jaren werkte hij zonder leermeester, onderwijl hij te Aix vier semesters
in de rechten studeerde en vervolgens korten
tijd in het bankkantoor zijns vaders werkzaam was. Deze veroorloofde hem eindelijk
in 1862, de burgerlijke loopbaan, voor hem
zonder vooruitzichten, op te geven. Cézanne
kwam naar Parijs en bezocht de „Académie
Suisse", waar Pissarro en Guillaumin z'n
vrienden werden. Deze kennismaking zou
den landschapschilder in Cézanne later voor-
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deel aanbrengen. Voor het oogenblik bleef zij
voor hem zonder gevolg, daar zijne bedoelingen in 't geheel niet met die van Pissarro
overeenstemden. Guillaumin had zich toenmaals nog niet geïndividualiseerd.
Z'n eigenlijke ontwikkeling begon, toen hij
Delacroix nader kwam. Dat was omstreeks
de helft der zestiger jaren. Z'n een jaar jongere jeugdvriend Zola, met wien hij te Aix
samen op de schoolbanken had gezeten
bezat nog schilderijen uit de
eerste helft deizestiger jaren,
toen Cézanne nog
onder den onmiddelliikcn invloed van Delacroix stond, en
waaronder de romantische episode
„L'enlèvcment", 1865 gedateerd. Denbeginnenden CYzanne ontbrak
nog alles, compositie zoowel
als een palet.
Toch verschenen
toen reeds de
vage omtrekken
van den syntheticus eener nieuwe vorm.
In het „Dejeuner sur 1'herbe",
een ware caricatuur op Manets twee jaar te
voren ontstaan schilderij nut denzelfden titel,
deed hij enkel uit licht en schaduw onvergelijkelijk-suggesticve contrasten ontstaan. Het
palet is nog onzuiver. Evenals Manet heeft
—

Cézanne in de zestiger jaren het zwart aangewend. De vroege schilderijen „doen" als
zwart- en witkunst. Maar evenals Manet is
ook Cézanne het „vuile sop" van Courbet te
boven gekomen, doch alleen, om Delacroix
opnieuw te naderen. Z'n biographen, ook
Duret in z'n „Histoire des Peintres Impressionistcs", doen den invloed van Delacroix op Cézanne als een vluchtige toevalliglii-icl voorkomen en meenen, dat hij veel
meer aan Cour,bct te danken
heeft. De invloed
van Courbet is
oppervlakkig en
geheel uiterlijk,
daarentegen is
behalve Renoir
geen der modernen
Delacroix
trouwer gebleven. Het is voldoende zijne copiën naar den
meester der,, Medea" te zien, hij
haalt uit hem,
wat eens deze,
toen hij Rubens
copieerde uit den
grooten Vlaming
puurde en wat
Rubens
vond,
toen hij de Italianen copieerde.
Allicht heeft hij
nog intensiever
dan Renoir het eigenlijke wezen van den grooten romanticus doorvoeld, het geheime zijner
visie, het ondeelbare, schijnbaar willekeurige
samenvloeien der kleuren, dat Delacroix' schilderijen doet Honken met de sombere pracht
van juweelen. Wat Beaudelaire van Dela-

*) Zola maakte van hem den Claude I.anlier in ,.1'Oeuvre', en Cézanne gaf revanche met een portret des literators, dal deze te naturalistisch vond en dat een einde
aan de vriendschap maakte. Het was ook Zola, die
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Cézanne bij Manet had ingeleid.
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