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grond van soms tal van onderschilderingen, eer als met verf geteekend.
En, alweer ganschelijk onmodern, zijn kleur heeft daarbij een eigenaardige
diepte, een innerlijken gloed, die ons, meer dan bij de modernen met
hun koele, ingezogen tinten of bij de tonalistisch werkende schilders, waar
alles doorgaans op een neutralen grondtoon is afgestemd, de kleur weer
doen erkennen als een kostbaarheid, een materie, die in zich zelf reeds
schoon kan zijn. Een stadsgezicht wordt daardoor van een rijke coloristische toover, een stilleven, de bloemstukken vooral, van een veredelde
stoffelijkheid.
Een burgerlijke kunst, die in de teekening haar kracht niet heeft —
de meesters der Amsterdamsche school, die soms tot vergelijking nopen, zijn
sterker en stijlvoller teekenaars —, maar doof de kleur komt tot de hartelijke warmte, bij tijden een stille wijding, die haar een plaats verzekeren
bij de dingen, waar we met genegenheid aan denken.
J. K.
VLAAMSCHE TAPIJTWEEFKUNST VAN DE GEZUSTERS
DE SAEDELEER.
Volgens rotterdamsch gebruik van verscheidene jaren, om in de voornaamste kunstinstellingen voor den Kersttijd iets bijzonders aan te
richten, had ook ditmaal de R o t t e r d a m s c h e K u n s t k r i n g
voor een verrassend mooie tentoonstelling gezorgd.
In de ruimte der groote zaal stonden er, op piedestals gezet, een dertigtal bronzen beelden van den tot nu toe alhier nog onbekenden belgischen
kunstenaar Albéric Collin, uitsluitend dieren in sterk typeerende actie
en felle uitdrukking, steeds edel en sober van vormen en daarbij van
een schoone uitdrukking van de vacht of de veeren; een beeldhouwer dus
met een sterk sensitief gevoel, een krachtig karakteruitbeelder, die het
vak volkomen beheerscht en over wien in dit tijdschrift ongetwijfeld
eenmaal meer gezegd zal worden.
En rondom deze bronzen hingen daar langs de wanden de schoone
tapijten der gezusters De Saedeleer uit Etichove in Zuid-Vlaanderen, die
er in de „Villa Tynlon" naast en boven het rustige atelier van den vader,
een praktische weverij hebben ingericht alwaar het kunstambacht naarstig, met ernst doch tevens met jeugdige blijmoedigheid, niet als een liefhebberij doch als een „zaak" wordt uitgevoerd.
Het was de droom van den vader Valerius de Saedeleer, den bekenden
landschapsschilder, van wien Rotterdam onlangs twee mooie, fijne, gevoelige, en toch strenge schilderijen mocht zien in de zelfde zaal, de droom
reeds toen zijn troepje nog zeer jong was, dat zijn vijf dochters: Maria,
Elisabeth, Marie Josephe, Monica en Godelieve, eenmaal de eens bloeiende
Vlaamsche kunstindustrie der Oudenaardsche tapijten, waardoor hun
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schoone heuvelstreek bekend was geweest, weder zouden doen herleven.
Om den oorlog naar Engeland gevlucht, hadden de meisjes daar de
gelegenheid de techniek van het knoopweven grondig te leeren, doch
anders dan in onze fabriek „Kinheim" bij Beverwijk, alwaar met een voortreffelijke, in het Oosten bestudeerde techniek bijna uitsluitend naar
Perzische patronen geweven wordt, hebben de gezusters De Saedeleer
onder den invloed der artistieke opleiding in het huis huns vaders, direkt
naar eigen patronen, en naar ontwerpen van moderne, jonge kunstenaars gearbeid.
Elisabeth de Saedeleer, de leidster der inrichting, die met Paul Haesaerts de ontwerpen op de juiste grootte overbrengt, die ook de staalkaarten der wol zelf verft, heeft een bijzonder eenvoudig levendig en
krachtig klein tapijt op de tentoonstelling, dat in den zelfden geest van
de ontwerpen met hertmotief der Ikat-weefsels randen met vogels vertoont en dat een voornaam en levendig en tevens geestig karakter draagt.
Ook Godelieve, de jongste, die pas veertien jaar is, teekent voor de zaak
en zelfs van den vader Valerius bevat de collectie een kleed „Zeewier"
genaamd. Van Albert van Huff el zien we de rijkste dessins; dan volgen
Paul Haesaerts, Jules Boulez, Edgar Tijtgat en G. van de Woestijne.
Charles Leplae, de beeldhouwer, ontwierp eenigszins Assyrische patronen
met muzikanten en dansenden en een groot tapijt, uit dooreengewerkte
ringen gevormd. Jan Sluyters teekende twee dansende naaktfiguren, matrose in dofgelen fond tegen fel groene slierten aan met zwart en donker
groenen rand.
En zoo hangen de tapijten daar nu alle in waarlijk rijke en schitterende
kleurpracht onder het zachte, doffe wit van het gazen velum tegen de
grijs pluche muren aan. In fraaie, altoos harmonisch gestemde verscheidenheid van kleurgamma's. Er zijn er in vale, matte bruinen met okers;
er zijn er grijzen met zwart en bruin en ivoor-wit, ontwerp Vogels; ook
patronen in louter bruin en zwart, zooals het groote kleed Boomen van
Paul Haesaerts. Maar dan weer zien we blije, lichte, kleurige harmonieën,
waar een jong geluk doorheen dartelt als van fladderende vlinders in
rhythmischen maat zich bewegend om een middelpunt en waarin zwarte
motiefjes als fijne insecten-sprieten zich even herhalen.
In een fraai geel, en fel Paul-Veronese, als even verscholen telkens weer
opdoemend in het grijs en grijs-lila van den fond, is dit kleed van Albert
van Huff el, dat hij „Lente" heeft betiteld en dat door den ronden vorm
en de levendige lichte kleuren een verrassend, een overstelpend schoon
effect maakt tusschen de zwart-omrande kleeden er naast van Jan Sluyters en Jules Boulez.
Ginds zijn dooreen vlekkende, min of meer ronde vlakken van grijsblauw en grijs-paars in dof-wijnrood; weer met geestige, kleine, lichte

