
33O HET DETERMINEEREN VAN OUDE HOLLANDSCHE SCHILDERIJEN.

lijk klein deel van vaak zeer moeilijke ge- in den catalogus laat blijken, dat er ver-
vallen .Maar omdat deze gevallen zich voor- schil van meening is en waarop dat verschil
doen en daardoor de zeer eigenaardige berust. Deze methode is, althans hier te
situatie is ontstaan, die wij boven schetsten, lande en ook in vele buitenlandsche musea
meenden wij, hierover het stilzwijgen niet tot op zekere hoogte goed doorgevoerd, al
te mogen bewa-
ren omdat anders
onze beschouwin-
gen niet compleet
zouden zijn ge-
worden.

Hoe moet men
nu met de deter-
minaties te werk
gaan? M.a.w. hoe
moeten de we-
tenschappelij ke re -
suit aten daar,
waar dit het bes-
te mogelijk is,
dus in de musea
(want daar heb-
ben de schilde-
rijen alleen kunst-
en geen handels-
waarde), worden
geëtiketteerd?

Naar mijn over-
tuiging moet dit
aldus geschieden,
dat nooit eenige
positieve bena-
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is zij nog voor
verbetering vat-
baar *). Indien
zij ook voor de
particulieren en
voor de benamin-
gen in den kunst-
handel nog meer
dan reeds heden
het geval is, het
voorbeeld wordt
— een goed eind
is men daarmede
reeds op weg —
dan zal de in
deze reeks van
opstellen geschet-
ste wetenschap
steeds meer kun-
nen bijdragen tot
het schoone ge-
bouw der kunst-
historie, waarvan
zij — het is in den
aanhef der reeks
aangetoond — een
onmisbaar, zij het

ming wordt gegeven, wanneer er geen be- vaak miskend, onderdeel uitmaakt,
hoorlijke bewijzen zijn, en dat men in alle ~\ ,. , :. . , . , . „ „ • • j ^ JU -JI
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