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schrijnende smart schijnt te verbergen, het vernietigend besef van niet-
te-hebben-geleefd. Ook hier werkt de kleur mede, in het sentimenteele
van de bloemen, in de trieste, onaesthetische grauwheid en leegheid van
den achtergrond. Dit portret is verwant aan enkele werken van Jan Veth,
dezen door sommigen zoo onrechtvaardig verguisden kunstenaar — doch
het psychologisch element ging hier gepaard met een vlotter, driftiger
schilderen. Dit is de diepe Sargent, de wezenlijke en innerlijke Sargent;
en hier vraagt men zich niet af of deze verbluffende kunstenaar wel recht
van bestaan heeft! Slechts zelden peilde Sargent in zijn portretten van
mannen zoo diep: doch tot een der beste reken ik het rustig-sobere portret
van ,,Sir Philip Sassoon", met de gelaten en gesloten expressie, met den
ademenden mond. Hoe sterk op-den-man-af is Sargent in zulk een werk;
hoe wist hij immer precies en onmiddellijk waar het hem om te doen was.
Het verwonderlijke is — en het pleit voor zijn sterke ontvankelijkheid,
voor zijn nooit-opdrogende levenslust, voor zijn niets-ontgaande belang-
stelling — het verwonderlijke is dat hij niet verstikte in zijn eigen te groote
handigheid en vaardigheid; doch zijn robuustheid en eerlijkheid hebben
hem daarvoor behouden *).

Bezien wij ten slotte deze energieke, wilskrachtige kop, met de hevig-
kijkende oogen, met den gretigen, ietwat sensueelen mond: hoe volmaakt
stemt deze overeen met zijn werk als geheel genomen !

Deze man kent niet de extatische verrukkingen en de ontzenuwende
angsten van het hooggespannen geestesleven van een mysticus of meta-
physicus. Hij kent niet de lange, bange uren van vertwijfeling, van de
hoop die tot mist vervloog; de knagende onvoldaanheid van het besef
niets alsnog bereikt te hebben — bij wijze van spreken dan altijd niets !
Hij kent niet de heimelij k-gekoesterde, diep-verborgen vrees het hoogste
nooit te zullen bereiken, nooit te zullen zeggen, schuchter onbeholpen of
met een brio van brandende woorden, wat zoo na aan 't hart ligt, nooit
de innigste en intiemste droomen te zullen verwezenlijken in tot rythme
geordenden kleurenklank, de vlietende schimmen eener spookachtige
verbeelding vast te zullen houden en in konkreeten kunstvorm te gieten,
of het ideaal tot een bloeiende werkelijkheid te doen geworden, eer het
te laat is, eer het vervaagde tot een illusie. — Deze man staat als geworteld
in de aarde, in de stoffelijke realiteiten van het leven. Hij gelooft in zich
zelf, daar hij van vleesch en bloed is, daar hij begaafd is, daar er geen
reden is n i e t te gelooven in de eigen kracht. Hij overwint te gemakkelijk
dan dat men hem een strijder noemen kan. Hij geniet en hij schept: hij
schept g e n i e t e n d . Hij leeft in volkomen vrijheid, daar hij geen roeping

*) Dit artikel ware onvolledig wanneer ik geen melding maakte van Sargent's beeldhouwwerk en
muurschilderingen te Boston; het zou mij echter te ver voeren ook deze werken te bespreken, waarvan
ik trouwens slechts fragmentarische brokken, schetsen en photo's zag.


