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stijgt uit een levensbesef, hetwelk op zijn beurt voor een groot deel door
afkeer van de gewone schoonheidskriteria bepaald wordt. Die afkeer is
te natuurlijker, daar hij niet agressief is. Met Zadkine als beeldstormer te
zien doet men hem onrecht. De sterke indruk, dien de tentoonstelling laat,
is dat het hem onmogelijk is, de dingen anders te zien en weer te geven.

Hij wil behagen, maar op een ander plan dan waarop dit gewoonlijk
gebeurt. Het blijkt uit de zorg, waarmee hij zijn grondstoffen uitkiest
en de resultaten tooit. Daarbij staat hij voor niets, zooals het verguldsel
op iets als dat hert, het roode koper van enkele koppen of de visch van
albast op een ruwe bonk glas bij wijze van golf. Men glimlacht erbij gelijk
men doet bij die geestig in aarde gebakken dieren. In deze kunst is de
lach hervonden. De lust, die Zadkine zelf in het maken vond, komt over
den beschouwer. Eer dan den ernst, met het maken gemoeid, te schaden
bevestigt de lach dien. Het beeld van dien profeet is volstrekt niet als
iets vermakelijks bedoeld, maar zal het geen bezoeker euvel duiden, als
hij de lippen plooit. De slaaf, die zich in vrijheidsverlangen uit zijn
boeien losrekt, is edel van lijn en Cariatide of Wijnoogst zijn knappe stalen
van bouwbeeldhouwkunst. Anders dan het titanenwerk van een Rodin
deelen ze, evenmin als ooit bij Zadkine, het verscheurende en verscheurde
van een gefolterde menschelijkheid aan den ontvankelijke mee. Kleurloos
wat deze reactie-mogelijkheden aangaat, wekken ze voldoening om de
kracht, waarmee de maker de technische moeilijkheden te boven kwam.

Die verruiming moet er vooral van uitgaan, als het als onderdeel in
een geheel van overeenkomstigen stijl opgenomen is. Elk stuk van Zadkine
kan op zich zelf gezien, maar stijgt uit een algemeen besef, dat doordrenkt
is van de inzichten, die de bouwbeeldhouwkunst beheerschen. Dit brengt
hem dien van iemand als Hildo Krop nabij. Naar dezen kant openen zich
uitzichten voor zijn talent, maar voor een algemeene aanwending komt
zijn werk niet in aanmerking. Het nauwelijks ontbolsterde ervan hangt
daartoe te vast met de innerlijke waarde samen.

Het is een genot Zadkine temidden van zijn kunst erover tehooren.
Een franke vroolijkheid gaat van hem uit, die zich opnieuw aan de
beeldhouwwerken schijnt mee te deelen. Hij praat er makkelijk over en
dan blijkt ook hij het vaste verband tusschen sculptuur en bouwkunst
in te zien. Hij styleert, maar dit doende verliest hij met opzet niet de
aanraking met de werkelijkheid. Het een en het ander wil hij vereenigen,
in welke samenvatting het realisme tot iets als het hier in de mode zijnde
s u r r e a l i s m e wordt. Maar met formules breekt Zadkine zich het hoofd
niet. De trant, waarin hij tegenwoordig werkt, maakt den indruk, orga-
nisch uit zijn vroegere werkwijzen gegroeid te zijn, gelijk de tegenwoordige
geleidelijk voor andere kan plaats maken. In dit opzicht heeft Raynal stellig
gelijk, als hij Zadkine's vocabularium niet definitief noemt. De beeldhou-


