
242 HOLLAXDSCHE NIJVERHEIDSKUNST JAN EISEXLOEFFEL.

KLOK, VERGULD BRONS MRT GEHMAILLEERDE WIJZERPLAAT, 2 EI.F.CTK. LAMPJES MET DOORSCHIJNEND

GEËMA1L. KAPJES, ONTWORPEN EN UITGEVOERD IN I 9 1 2 . EIGENDOM VAN DEN HEER S. TE B.

en meer zich gaan verdroomen in de sprook-
jesachtige schemeringen van het wemelend
en kleurig email, — en in de onvervang-
bare charmes die het handwerk, zooals het
gestalte neemt onder het rhythmiseh spelen
van de hand, heeft en houdt.

Dat kon ook niet anders.
Het is makkelijk gezegd als het eenmaal

zoo is. Toch is het aardig om de fataliteit van
zulk gebeuren te hervinden in de gegevens,
ons door den loop der dingen gebracht.

Jong, actualist, enthousiast.
Actualist. Men denkt daarbij aan 'n rap-

porteur. Goed, ik bedoel het ook zoo.
Maar dan 'n rapporteur, die niet rappor-

teert het gebeuren, maar die in het gebeu-
ren zelve, dat hij schept en leidt, uitbeeldt

den nieuwen inhoud, vöor-beeldt het nieuwe
bedoelen; en die dat kan, omdat hij onder
het gebeuren het gebaar aanschouwt en
van dat gebaar de stuwing van lot naar
leven en levens-beelding verstaat.

Een rapporteur, alzoo, die u den stand
van het getij rapporteert en die tevens,
dusdoende, uw baken stelt.

En het getij, — het nieuwe getij, —-
waarop de bakens al 'n poosje lang het
rhythme van „het nieuwe leven" aan 't
dansen zijn, wast en dringt en woelt naar
eigen wijze, en de zieners onder ons zijn
zij, die aan de stranden van ons kunnen
niet als eigen-wijzen, maar als onbevangen
ontvankelijken staan.

Ik kan, zelfs tegenover ge lij k-gestemden,.
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Jan Eisenloeffels koperen jeugd-fanfares
niet ter sprake brengen, zonder dat mij
z ij n eigenwijsheden haast tot 'n persoonlijke
tekortkoming gerekend worden.

Heftig wordt me dan verweten, onder
meer, en minder, dat z'n tuiten altijd in
de verkeerde kopjes schenken, en zonder
„Freud" red ik me daar dan niet uit.

Maar onder ons: houdt gij ooit van 'n
meisje om haar deugden alleen? Welnu,
ik hou van dat werk; daarom, mits men
het heftig doe, doet 't mij deugd als men
het laakt.

Toen dat werk dan eenmaal bestond, en
er begon in te gaan, toen ging Jan Eisen-

loeffel, — och, de een doet dat zus, de
ander zoo, aan 't ornamenteeren.

Hij dee het met 'n groef je, 'n kuiltje,
'n plekje email. — In een gesprek, dat ik
eens met hem had, zeide hij: In Rusland
kunnen ze dat goed; daar wou ik wel es
naar toe. Ik vond 't nogal overdreven, en
zei dat ook. (Er valt immers niets te orna-
menteeren voordat je vormen j e vormen
zijn, en dat waren zijn vormen nog niet).

Ja, kerel, maar daar is zoo véél in te doen.
Je kan op die manier zulke rijke cffekten
krijgen. Ik ben daar toen niet veel verder
op ingegaan, maar ik dacht: zie, daar breekt
er weer een.
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En hoe kan het anders?
Het is aan dezen tijd nog niet gegeven,

iets anders te doen dan richting te duiden. —
Heel onze nieuwe nijverheidskunst is 'n
voorbloei. Wat ik in mijn jonger jaren wel
hoopte en dacht: dat die nieuwe vormen,
uitsprekend het stoere streven van onzen,
— van de/z- nieuwen wil, al spoedig zouden
verstaan worden, en gedragen en gevoed
door 'n sterke meerderheid, dat is geble-
ken een illusie.

Dat wat er zijn zal: het machinalisme:
wordt niet verstaan.

Ik heb het al eens meer gezegd en ik wijs
nog even de lijn: van het werken met
de handen opwaarts naar het werken met
het hoofd, om ten slotte te

Doen, door te laten gebeuren,

dat wil het leven.
O, het gebeurt al volop, door de inge-

nieurs. Maar bij hen is de schoonheid nog

op komst, en voorshands ver te zoeken.
En de kunstenaars, die er voor hebben

gegloeid, — zelf ben ik aan 't huizengie-
ten geweest en nu ben ik portrettist, —
die hebben zich andere uitingen moeten
getroosten.

Je kan je zoo maar niet ophangen of
boer worden, of winkelbediende, en je moet
toch leven. Leven, niet alleen van geld,
maar van waardeering. Tusschen leven en
levens-apotheose is de kunstenaar de mid-
delaar, maar zoo'n apotheose is niet zonder
apostelen mogelijk en je bent het beu en je
hebt er den brui van gegeven, volop en
voorgoed, terwijl je nog denkt dat je voet
bij stuk houdt.

Het zit 'm in de ziel.
Laat de ziel hongeren en ze zet nieuwe

knoppen. Daarom, toen Jan Eisenloeffel
naar Rusland ging, en later naar Duitsch-
land, en nóg later naar de academie, om
naaktstudies te maken, toen was dat alle-
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maal samen een inkeer, een zich verwonnen
voelen en een overgave aan de schoonheid,
die men verstaat.

Het is niet hard. Het is aangenaam.
De Jan Eisenloeffel van nu, nog jong,

nóg enthousiast, nog actualist, maar thans
in den zin van: geven wat men heden
waardeert, is gedeeltelijk te kennen uit het
werk, hier gereproduceerd.

Het is niet hard en het is niet zoo erg.
„Zich uitleven," daar gaat het voor ieder

mensch om. En wie dat mag, in schoon-
heid, is niet te beklagen. •

Hijzelf zegt: Ik maak nog altijd dat oude
werk, maar ik beschouw dat eenvoudig als
'n artikel, dat concurreert op de markt.

Het is 'n kwestie van geld.
— Maar ik houd van, en geef me aan

mijn rijke handwerk, waarbij geld er niet
toe doet.

En het is prettig voor hem, dat hij de or-
ders en het succes heeft, noodig om dat werk
te blijven doen en zijn werkplaatsen op het
Rokin te Amsterdam volop gaande te
houden.

De hand is ons meest eigen instrument.
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Zuiver en met de hand alleen echter, wordt de naaisels, ook der meest simpele, der Ja-
vaansche vrouwen, en zooveel meer.

Wij beschikken over goed materiaal, maar
haast niets gemaakt.

Reeds de voorhistorische hand heeft het
werktuig gegrepen: de stift, den hamer, zonder schik, (ia in onze winkels, in onze
de bijl. huizen, en stel u een uurtje open voor de

De werktuigen kunnen meer of minder inwerking van die levensvergoring. Enfin,
ingewikkeld zijn, en zoo zit je dan, met je ge weet zonder dat, wat het is.
tot machine ontwikkeld werktuig, in het Het handwerk leeft nog vol en fleurig bij
machinalisme eer je 't weet? Ja, als dat het veel teekenaars en schilders, en zij vinden
criterium was. Weven, op het uitteraard in- contakt met de massa. Ze vinden over het
gewikkeld „getouw," — als de wever dat algemeen voldoende en competente waar-
getouw persoon-
lijk voert, is hand-
werk, (lieten, ook
al deed men het
in overouden tijd,
met betrekkelijk
eenvoudige instal-
latie, is machina-
lisme.

Men heeft af te
wachten hoe het
uit-valt.

Onze tijd is aan
het handwerk ver-
vreemd, en ik zeg
•er op voorhand
bij: Ik geloof niet,
dat dit zoo erg is.

We krijgen be-
ter bezigheid, maar
zoolang die betere
taak nog toeft,
zijn we er niet te
best aan toe.

WERKÏEEKENING VOOR EEN RAND VAN EEN" KLOK UITGEVOERD

IN I913.

deering.
Maar voor de

rest staan onze
handen verkeerd.

Het is daarom,
zoolang we aan
schoonheid nog
niets beters heb-
ben dan handen-
werk, een vervul-
ling dat er nog
enkele Jan Eisen-
loeffels naar zui-
verheid van doen
streven.

Wie zijn teeke-
ningcn en schet-
sen kent, weet,
hoe liefdevol en
zorgvuldig hij zijn
arbeid voorbereidt
en wie zijn werk
beschouwt, erkent
de toewijding en

Waar denkt ge aan, als ge van hand- het volhardend meesterschap waarvan het,
werk hoort? ook in zijn min gelukkige oplossingen, altijd

Aan sigaren, aan schoenen, en vooral en overvloedig getuigt.
aan damesgcknutsel. „Dat dit laatste toch Het spel van de handen, — muziek ge-
het dichtst bij de schoonheid staat", . . . tuigt dit't luidst, — is altijd'n geestelijk spel.

Ge houdt het niet vol, omdat het u geen Dansende huwt zich geest aan stof, en
ernst is. in rhythmisch bewegen vormen de handen

Onze dames-handwerkjes, en ik maak, het verkoren materiaal.
op heel weinig na, geen uitzondering voor Van oogenblik tot oogenblik zijn daar
het werk van onze dameskunstnijveren, de momenten, waarin de kunstenaar, al
hebben geen handje water bij onze oud- werkend, schoonheden ziet ontluiken, waarop
hollandsche kanten, haaksels, breisels, bij hij niet verdacht, was en die hij niet zocht,
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maar dankend laat voor wat ze zijn, omdat
het on-gezochte de sterkste vreugde geeft.

Het meest eigene laat zich het minst
gezeggen, voor-onderstellen of voor-schrij-
ven. Doe wat uw hand vindt om te doen,
vergeet uw knapheid, en knapper dan ge
zijt, wordt uw werk. Natuurlijk zeg ik deze
dingen onzuiver en onbeholpen, want ze
laten zich niet omschrijven; men kan ze
alleen maar doen, als ze zich laten doen,
of beter nog: als ze zich laten gebeuren, —
en het is van dit ondefinieerbare, dat
Jan Eisenloeffels
werk wel eens
wat te weinig *' .
heeft.

Ikvermoed,ja,
ik weet van hem-
zelf, dat dit komt
doordat hij veel
aan werklui moet
overlaten, en dus
vorm moet g e-
v e n aan wat
zooveel raker en
met zooveel min-
der zwaarte en
meerder zwier,
zou hebben vorm
ge nomen , had
hij zelf alles ge-
daan.

Een zeer groote
verdienste staat
hiertegenover. Een klok, een vaas, een lamp
van Jan Eisenloeffel, is altijd een klok,
een vaas, een lamp, en ondanks al zijn
Oostersche prachtlievendheid vervalt hij toch
nimmer in de uitbundigheden van 'n Ben-
venuto Cellini, wiens wereld-beroemde zout-
vat meer beroemd en vooral meer wereldsch
dan zoutvat is.

Het meest frappante onderdeel van Jan
Eisenloeffels werk is zijn emailleerkunst.

Emails zijn glazuren, die door smelting
bij hitte worden opgebracht. De ,,stijl",

MOKKASERVIES, GESLAGEN IN ZILVER MET GEËMAILLEERDE DEKSELS.

ONTWORPEN EN UITGEVOERD IN I916. EIGENDOM DEN HEKR R. TE A.

de eigenaardigheid van emailleerwerk is:
egale kleurplekken, die elk hun eigen in
het metaal uitgegraven, vijvertje hebben.

De meest gebruikelijke, Fransche naam
hiervoor is: champ-levé: veld opgeheven:
indieping in de plaats. Wil men nu, wat
voor het bereiken van rijke kleur-effek-
ten altijd eisch is, kleur in nageno*eg on-
middelijke contakt met kleur stellen, dan
moet men de tusschenruimten tusschen
de emailvijvertjes tot een minimum her-
leiden. Dat minimum is in Eisenloeffels

werk minder dan
een halve milli-
meter.

Men kan het
zich ook makke-
lijker maken, n.1.
door de bandjes,
die de kleurvak-
ken scheiden,
niet bij 't gra-
veeren uit te
sparen, maar ze,
zonder eenig ge-
graaf, op de vlak-
ke metaalplaat
te soldeeren. Dat
heet cloisonne
of Zellenschmelz,
maar Jan Eisen-
loefel maakt al-
leen champ-levé.

Het is een
stugge techniek. Een moeizame, taaie vol-
harding eischende arbeid.

Typeert het den maker, dat hij juist
hierin komt tot zijn zwierigste beeldingen
en luchtigst-welige dartelheden, dat zijn
stem hieruit het meest onbevangen ons toe-
zingt en het meest wijfelloos overtuigt?

Waar is, dat zijn wijzerplaten dikwijls
meesterwerken zijn win ongezochte overwo-
genheid en beheerschten gloed, waar is, dat
hij zijn allergelukkigste momenten heeft
in zijn: den tijd, de jaargetijden, den dag,
de vreugde, den dood symboliseerende
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emaillc mcnschgcstaltcn, gestold, als Aphro-
dite, uit schuim en gloed.

Dien gloed moet zoo'n email wel zes of
zeven maal passecren eer het, glans-be-
loopen of gepolijst, zijn blijvende rust ên
werking erlangt.

Maar dan nog dat andere werk, de a jour
emails, waarbij de dunne, bij 't uitzagen
van de metaalplaat gespaarde scheidings-
bandjes ('n aardig woord) de eenige hou-
vast vormen voor de liquide stof, die er bij
kleine hoeveelheden wordt in gesmolten,
en die er soms ineens overal weer uitloopt,
als bijna alle vakjes van zoo'n gebrand-
glas-miniatuur geheel gevuld waren.

Een meer mocitevolle, tot taaier vol-
harding nopende weg naar de schoonheid
is misschien niet te kiezen, en hoe tot in
het uiterste serieus het menschfiguur, de
drapceringen, de standen, de'ornamenteele
effekten zijn bestudeerd, heb ik gezien.

Een specimen van een van Eisenloeffels
„liefhebberijen," — een „muurschildering"
op eterniet, gaf mede blijk hiervan op de ten-
toonstelling : kunst in reclame, te Amsterdam.

Dit is er van.

Wat blijft er van.
Aan resultaat, aan appreciatie, a a n . . . .

school.
Lang heb ik met die vraag, die onze

gansche moderne nijverheidskunst betreft,
rondgeloopen en mijn antwoord, terwijl
het rees, voelen slinken.

„Waar gaat het om!"
Tjonge, dat is toch zoo'n mooie leus.
Hij klinkt zoo koel en zoo beraden, zoo

forsch en fier, zoo nuchter-Hollandsch en
Berlagiaansch.

De waarheid willen wij!
Daarom, weg met alle Ersatzcn, mommen,

bedenksels, bedekscls en vijgeblad.
Ja, weg zelfs met wat des vijgeblads is.
De waarheid, de waarheid, tot op haar

skelet.
Dat is onze leus . . . geweest, . . . nu

twintig jaar geleden.
Het klinkt wanhopig geresolveerd en ik

dee dus mee.
Wat had ik dan nog te piekeren?

"Een kort vertelseltje tot besluit.
Persoonlijk heb ik me vaak beziggehou-

den met het versieren van geweven stof.
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Zeg nu: het weefsel dat ik versieren ga, pcle plooiïngen van dat willig materiaal.
En als ie dan

klaar is, zoo'n doek,
waar gaat het dan
om. Hoe doet ie
dan, gevouwen en
gestreken, en voor
den Zondag klaar-
gelegd. Hoe doet ie,
uitgespreid over het
gezicht gelegd, voor
het zittend geno-
ten middagslaapje
na kerktijd. Hoe
doet ie, gebonden
om het lekker hap-
pie gestoofd, aan
vader gebracht op
zijn karwei. Hoe
doet ie, tenslotte, in
losse prop gebald,
ter pauze van z'n
eigenlijkst gebruik?

Daar gaat het om?
Daar gaat ie dan?
„Meneer, "zegt de

fabrikant, „koopt
'm de boer. Hier
is mijn collektie
van eenige grossen.

Het gaat er voor
mij niet om, welke
doeken gekocht
worden door strand-
nufjes, om er fan-
tasie-mutsjes van te
maken; ze willen ze
trouwens allen ver-
schillend hebben.
Ik moet het niet
hebben van die paar
lapjes die gekocht
worden voor kus-
sendekjes, thee-
warmers of weet
ik veel.

meedeint op de soe- Ik moet het hebben.van den boer, en

is katoen.
Zeg voorts: nu ik

eenmaal, om welke
reden dan ook, het
meest doeltreffende
middel: inweven
van mijn versiering
in de stof, — (fout!
uit we ven van mijn
versiering uit ver-
schillend-gekleurde
draden, naar het
rhythme van ge-
touw en spoel), •—•
heb ongebruikt ge-
laten; nu ik dus
vóór me heb: de
witte lap, — waar
gaat het nu om.

Nu gaat het om
't gebruiksdoel dat
ik me in die lap
wil ver-beelden, nu
gaat het om het
middel: zeg: de
druk, dat me nog
ten dienste staat.

Als ik dat ge-
bruiksdoel, zeg:
boere-zakdoek, —
ken, mijn kleuren
bepaald zijn en de
algemeene indeeling
van mijn ornamen-
tatie is vastgesteld,
waar gaat 't dan om?

Dan gaat het om
een ornamentatie,
die in haar eenvou-
dig, rustiek gespeel
geen fijnheid van
geest vraagt om
fijnheid van vin-
ding te waardeeren,
maar die in haar
darteling dansende

ONTWERP VAN EEN BRONZEN KROON. DE RAND MET FIGUREN

STELT VOOR EEN OPTOCHT VAN DE JAARGETIJDEN, VIT TE

VOEREN IN DOORSCHIJNEND EMAIL. IN OPDRACHT VAN

DEN HEER G. TE R. I 9 1 7 .
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hier is een van onze eerste dessins, en dat mij, want ik zag daar, in d i e omgeving, in
is tó dessin. Daarvan verkoop ik evenveel als dat verband, dien doek als een meesterstuk.
van al de andere
samen."

Het was 'n des-
sin, zóó simpel en,
naar mij docht,
zóónuchter-leelijk,
dat het me nog te
min leek voor den
botsten vent.

Een jaar, zoo-
wat, later, liep ik
in Blaricum tus-
schen die wonder-
schoone boerde-
rijen die daar te
midden van hun
geschoren hegge-
tjes zoo heugelijk
getuigen van den
tijd, waarin de GOUDEN, GECISEL. EN GEÊMAII.L. HORLOGEARMISANDEN KJ17.

Ik doorvoelde de
ras-eigen wezens-
eenheid tusschen
die boerderij, dien
zakdoek en den
boer, in dat orna-
ment op een niet
te overdenken ofte
overwegen, maar
alleen direct te
aanschouwen sym-
boliek uitgedrukt.

Ik voelde het
bestaan van een
diepen, oergezon-
den levensstroom,
in dat ornament
geheeld, en waar
ik op dat ééne
moment, eventjes,

eerste de beste bocrebouwer zulke treffelijke deel aan had. Het vergelijkend met al die
en onovertroffen architectur maakte zon- andere, moderne „waar-gaat-het-oms" zag
-der eenig ander
,,waar gaat het om"
dan zijn boersch:
,,hoe doe je zoo
wat?" En ik zag
daar, op zoo'n heg-
getje te drogen ge-
hangen, zoowaar
dat patroon: écn
groote,breede witte
cirkel door zwarte
concentrische cir-
kels in smallere
banden verdeeld en
daar door heen ge-
vlochten., zóó, dat
vanzelf 'n redelijke •
hoekvulling ont-
stond, een even

IN KRONS GEGOTEN FAl'XENKi >!', p n o R DE TANDEN STUIT WATER.

ik dat ééne patroon
in gedachten tus-
schen mijn eigen
modernste knutse-
larijcn, als 'n boom-
stam tusschen de
pipsche bloemetjes
op de bleek.

„Koopt de boer
'm!" Dat vraag ik,
per saldo, over-
drachtelijk, ook van
Eisenloeffel.

Zal, als in onze
kindskinderen wéér
die levens-cchtheid
huist, diethansOud-
Hollandsch heet,
zijn werk door hen
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breccle, op dczeltde OOGEN EN TANDEN GEËM. 1916. EIGENDOM VANDEN HEER P. TER. ^01 den begiepen,
manier onderver- en gegrepen, als
deelde zwarte slingerband. Dat was alles, maar 'n uitbeelding van 't eigen zijn.
't was volop genoeg voor die zakdoek en voor Blaricum, 30 Mei 1917.


