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was hier weer een symbool, een symbool van schijnt te moeten vallen. De beide prentjes,
de Fransche koude drukte, de Fransche ar- waarop eerst de citoycn-kappcr komt ver-
moede en de Fransche onmacht om Enge- tellen dat: „De king is escape!" (de aardig-
land te na te komen. Hij was eenvoudig een heid orn buitenlanders onder elkaar gebroken
generaal van die
bestiale revolu-
tie, waartegen
Gillray enkele
van zij n /eer
krasse, bijna
grootsche (bijna,
want meer scher-
pe dan machtige)
prenten had ge-
lanceerd.

„The Zenith
of French Glory"
is een dier felle
prenten, deSans-
culot, die op den
stang van de
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Engelsen te la-
ten praten, is
voor ons nu niet
zeer te genieten,
ze was toen aan
de orde van den
dag) en daarna
een citoyen-bak-
ker van de geluk-
kige vangst komt
kond doen, zijn
weer heel kluch-
tig; niet fijn ge-

&$#*! dacht, niet fijn
van typeering,
maar sterk van
expressie. Men

een ongehoorde

lantaarnpaal zit te fiedelen, waaraan de gevoelt wel, dat Gillray althans meer van
priesters hangen, is een creatie, Hogarth de Franseben gezien had dan Hogarth, die
volkomen waardig. Het is jammer, dat de het niet verder dan Calais bracht,
behandeling van de prent verder zoo pieterig Onder de prenten op Napoleon zijn zeer
is, ziedaar een opgaaf, die Rowlandson beter geestige, waaronder echter niet weinige van
zou hebben ten
uitvoer gebracht,
Rowlandson met
zijn prachtig glo-
baal aanduiden
van massabewe-
ging en ruimte.
De prent waar de

magere Fransch-
man, dit' op iets
bijt dat niet
voedzamer is,
zeker, dan een
houtje, wrrukt
over zijn vrij-
heid, en de zich
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1 Eenbe-
paald vlcgelach-
tige is die, welke
Madame Tallien
met Josephine
cle Beauharnais
voorstelt, poedel-
naakt dansend
voor den wcl-
lusteling Barras,
terwijl generaal
Bonaparte door
een opening van
het gordijn mag
gluren. Wie der

brommend en mopperend te goed doende, beide Bacchanten, de op den mg of de en
John Buil tegenover elkaar zijn geplaatst, face geziene, de iatere keizerin moet zijn,
behoeft geen ander commentaar dan dat weet ik niet, maar de laatste is een wel zeer
de vergelijking der karakters hier dan toch knap geteekend type van een zeer brute, en
niet geheel ten gunste van den Brit uit zeer plebejische meid. De groote prent ,,The


