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waarachtiger schoonheid in zich draagt. En hoe voelen wij dit wanneer
wij een Sargent naast den g r o o t e r e n k u n s t e n a a r Whistler stellen;
want hoe anders is Sargent! Juist wat wij missen bij Whistler: het
menschelijk stroomende, het vitale, het trouwhartig-opene en gemakkelijk-
uitbundige, het vlot-levende en het „gewoon-zi jn" bovenal, juist
dat alles maakt Sargent's groote kracht uit. Welk een davering van leven
in deze zeshonderd en een-en-dertig teekeningen, olie- en waterverf
schilderijen, die hier geëxposeerd waren ! En hoe voelen wij ons hier op
ons gemak, hoe vertrouwd ten slotte zijn deze in weelde badende en indo-
lente jonge vrouwen, deze verschrikkelijk-deftige heeren, deze tevreden-
glimlachende en smaakvol-opgetooide gravinnen, baronessen en wat
dies meer zij — hoe vertrouwd althans, wanneer wij ons een poos in ge-
zelschap begaven met Whistler's aesthetische princessen. Echter, wees
voorzichtig: ga niet naar het andere uiterste ! Deze kracht is bij Sargent
weieens meer uiterlijk dan innerlijk, weieens meer schijnbaar dan wezen-
lijk. Vitaal was hij zeker, levend en actief, doch onder dit levende zij hier
meer een overrompelende beweeglijkheid dan een diepe bewogenheid
verstaan. Levend en actief — doch mèèr actief nog dan levend. Gij denkt
u Sargent wellicht als voorbeeld van een „levend kunstenaar".... doch
wat verstaat gij onder dit „levend"? Sargent staat nooit richtend, en
laten wij zijn beter portret-werk buiten bespreking dan staat hij zelfs
weinig begrijpend tegenover zijn tijd. Wij zouden kunnen zeggen,
dat het leven meer in hem leeft dan dat hij zélf leeft. Ik bedoel hiermede
niet dat dit werk zoo onbewust is: het is eer bewust dan onbewust. Evenmin
bedoel ik dat het objectief en niet subjectief is: want met deze begrippen
is ten slotte alleen gezegd, dat het centrum van de geconcentreerde artis-
tieke aandacht zich verplaatst naar buiten of naar binnen. Doch Sargent
„wordt geleefd" in zekeren zin. Men voelt geen uitgesproken richting,
geen ideëel doel, geen ethischen inhoud en nog minder de 1'art pourl'art
houding van een Whistler in zijn kunst. Zelden werd „natuurlijker" ge-
schilderd: zelden werd zoozeer geschilderd louter en alleen uit lust tot
het schilderen zelve. De natuur was vriend noch vijand voor Sargent:
zij was slechts de noodige stof om geschilderd te worden. En waarom hij
schilderde? Eenvoudig omdat hij er een groot plezier aan beleefde, voila
tout! Het is alles zoo eenvoudig, zoo open, zoo vanzelfsprekend, zoo
begrijpelijk — en het is alles zeer levend daarbij. Doch zoek achter dit
levende geen te diep-gaande innerlijke bezieling, geen vulcanischen harts-
tocht of onweerstaanbaren scheppingsdrang: want een zeer groote levens-
passie ontaardt in wilde bandeloosheid of zij kristalliseert zich tot een
psychische gespannenheid. Bij Sargent voelen wij dit laatste te zelden,
slechts sporadisch, terwijl hij evenmin tot een uiterste bandeloosheid
ooit vervalt, hoogstens tot een wilde slordigheid af en toe, een zekere


