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En is dat niet het eenige, wat een kunstwerk reden van bestaan geeft?
Het werk van Smits is ongetwijfeld het werk van een staag zich verdiepend
talent (dat bracht trouwens het stijgen der jaren met zich mede) een, dat
uiteindelijk blijkt een natuurlijk talent te zijn, hetwelk in staat is verschillende keeren een zeer groote hoogte te bereiken. Er is echter bij de schrijvers
en sprekers over Smits' kunst een neiging te bespeuren om hunne bewondering in superlatieven te uiten en daarmede lijkt ons noch de nagedachtenis
van den kunstenaar — die een bescheiden mensch moet zijn geweest — noch
het levenswerk geëerd. In die meening vonden bovenstaande regels hun
oorsprong.
A. GLAVIMANS
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Ook zonder de huidige Hollandsche beeldhouwkunst te willen overschatten
kan opgemerkt worden, dat er momenteel hier te lande beter wordt gebeeldhouwd dan geschilderd, d.w.z. het gemiddelde peil der eerstbedoelde
kunstvoortbrenging staat hooger. Ik geloof niet, dat men lang behoeft te
zoeken naar de oorzaken. De plastiek is niet populair, het publiek veel meer
vertrouwd met de schilderkunstige dan met de ruimtelijke elementen. De
plastiek eischt voorts inspanning en opoffering van wie haar beoefenen wil.
Dit geldt vanzelf sprekend eveneens voor de werkelijke picturale kunst,
maar het is met dat al niet heel moeilijk een „dragelijk" of zelfs „smakelijk"
schilderstuk te maken, niet heel moeilijk een betrekkelijke onmacht op het
doek te camoufleeren met 'n weinig gevoeligheid. Voor de plastiek gaat het
laatste niet op; ieder tekort aan kunde wreekt zich spoedig en zichtbaar. En
tenslotte, misschien weegt dit nog het zwaarst: beeldhouwen is een dure
liefhebberij. De kosten van het hout en van de steen, de kosten van 't gieten
van het gipsmodel of zelfs van 't bakken van het kleibeeld, ze zijn voor velen
een onoverkomelijk bezwaar. Onoverkomelijk, tenzij dan de drang tot het
scheppen van volumina onoverkomelijk blijkt! Want where there's a will
there's a way.
Het pleit enorm voor 'n heele reeks van oudere en jongere beeldhouwers
in dit land van de picturale traditie en de picturale tyrannie, dat zij ondanks
alle ondervonden moeilijkheden en een regelmatig gebrek aan intensieve
belangstelling toch voet bij stuk houden en met overtuiging voortarbeiden.
Sommigen onder hen, zooals de kloeke en kuische Hildo Krop, de samengestelde, haast vrouwelijk ontvankelijke Raedecker, de binnen zijn grenzen
zoo vredig verfijnde Kogan, de plastisch sterke Polet, de donkere archaïsch
gerichte Chabot, de beminnelijke Termote en de bewegelijke Van Hall,
hebben zich althans in ingewijde kringen een grootere of kleinere reputatie
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verworven. Anderen echter zijn veel en veel te weinig bekend. Hoevelen in
ons land hebben ooit een marmerkop van Jules Vermeire in zich opgenomen,
een zijner kreukelloos gave en verpuurde koppen, die meer duiden op een
wijze van denken en droomen, dan van zien en vormen in den gebruikelijken
zin? En het aantal goede of verdienstelijke beeldhouwers schijnt zich elk
jaar uit te breiden. Hubert van Lith, Wezelaar en Sondaar zijn feitelijk pas
den laatsten tijd wat meer op den voorgrond getreden. In Den Haag zag
ik niet lang geleden fiksche dierplastieken door den debuteerenden Ten
Klooster Jr. en zuiver gemodeleerde kinderkopjes door den onbekenden
Van Zweden, beiden duidelijk een belofte inhoudend. Men zou zonder veel
moeite het lijstje aanzienlijk kunnen uitbreiden.
Een aanwinst van belang op plastisch gebied mag m.i. ook het jeugdige
werk van Titus Leeser heeten. Hij stelde nog niet in het openbaar tentoon,
hield echter verleden jaar in Den Haag een kleine expositie voor besloten
kring, hetgeen mij aanleiding was hem onlangs op te zoeken in zijn werkplaats te Ommen. Hoewel niet zoo heel jong meer, is Leeser feitelijk nog
maar kort aan den gang, dit als gevolg van bepaalde eigenaardigheden van
zijn loopbaan. Zijn academietijd bracht hij in München door (1922—'27),
waar hij lessen ontving van den dierenschilder Angelo Jank; zelfstandig
oefende hij zich in het modeleeren van beesten, wat zijn eigenlijke bedoeling
was geweest, maar waar geen leerkracht voor aanwezig bleek. Een korter
verblijf in Berlijn volgde. Terug in ons land, was hij gedwongen door middel
van reclameteekening en illustratieve werkzaamheid zich in zijn levensonderhoud te voorzien, maar deze bezigheden, meer en meer zijn energie
opeischend, bleken niet te verzoenen met het oorspronkelijk gekozen beroep.
Jaren gingen verloren, totdat hij eens in Zurich den moed vond Herman
Halier op te zoeken en deze hem een riem onder het hart stak. Sedert dien
heeft nog kort geleden een verblijf van twee maanden te Düsseldorf, waar
hij samenwerkte met den evenals zoovele andere Nederrijnsche beeldhouwers
hier in ons land te weinig bekenden Zoltan Székessy, meer vruchten afgeworpen dan alle vroegere academiejaren tezamen.
Behalve dierplastieken, zijn uitgangspunt, heeft Leeser veel figuren en
koppen gemaakt, beurtelings in gips, gebrande klei, hout en steen. Zijn werktrant was aanvankelijk min of meer Kolbe-achtig vrij en niet zonder een
ongedwongen lyrische bekoring, maar heeft zich allengs verstrakt tot een
grootere geslotenheid in de opvatting. Anders gezegd, hij heeft zich duidelijk geschaard aan de zijde dier beeldhouwer, die geen onbeperkte aanvaarding van het ruimtelijke zoeken met sterk en ontwikkeld naturalistisch
modelé, maar die juist langs den weg eener terughouding in hun middelen
de innerlijke expressie zoo hoog mogelijk willen opvoeren. Ongetwijfeld
heeft hij hierdoor iets ingeboet aan wat men temperament pleegt te noemen,
en daar, waar hij aan een volledige bezieling van den versoberden vorm niet

