
S t r a f  en geluk van het  m e n s d o m  

J a n  Toorops icoon v a n  de a rbe id  

'Zewinsko was met zijn vrienden in 't Gezellenhnis druk bezig om vast re stellen wat ze 

het jonge paar zonden aanbieden Besloten werd, het wapen der mijnwerkers - twee ge- 
kiuiste hamers - met een mijnlamp in miniatuur, te koopen Toen een der vrienden de 
opmerkmg maakte, dar dit als cadeau van vier menschen te weinig waarde had, en men 
'De Mijnwerker" van Toorop met omlijsting er bij kon voegen, vond dit tenslotte alge 
meene instemming ' 

Bovenstaand fragment ontleen ik aan een curieuze, vooroorlogse Nederlandse ro- 
man (Williams 1932, 235). Een viertal mijnwerkers beraadslaagt over de vraag, wat 
zij zullen geven aan een kameraad die binnenkort gaat trouwen. Het bekende mijn- 
werkersemhleem in miniatuur vinden ze wel passend, maar te mager. Er moet iets 
hij. Bijvoorbeeld De mynwerker van Jan Toorop - mooi ingelijst uiteraard. Kenne- 
lijk is Toorops schepping hij alle vier de deelnemers aan het gesprek bekend. Geen 
van hen vraagt: 'Toorop? Waar hebben jullie het over?' In plaats daarvan ontspint 
zich een discussie over de kwaliteiten van het bewuste werk. 

Voor a l le  gez indten  

EÃ© van de vier vindt Toorops tekening 'te mooi': 'HIJ had een mijnwerker moeten 
laren zien, die tot z'n knieen in i water staat, en doornat van zweet, een gezicht zet 
waarvan je zÃ³ de ellende van 't hedrijfkunt aflepelen.' 

Het oordeel van een tweede is positiever: 'Toorop deed mooi werk. Hij gaf een 
denkerskop. ZÃ³ moet een mijnwerker zijn. (. .) We moeten niet altnd in de mod- 
der wroeten. Er is toch ook een zon? (...l Een beetje beroepstrots mag er bij ons toch 
werkelijk ook wel zijn. In de onderwereld zij11 toch kerels met idealen? Doe je best, 
een beetje d~chterlijk te wezen.' 

Een derde biedt ten slotte het gemeenschappelijke cadeau aan met een toespraak 
waarin het godsdienstig element niet ontbreekt: 'Toorop's teekening vertolkt ernst 
en vastberadenheid. Weifeling verraadt zwakheid. Zij, die onderschrijven' "God 
heeft een plan met ieder man," en gelooven dat Gods oogen ook de donkere mijn- 
gangen doorloopen, ontvangen kracht om kolen te hakken als een chrisrenmensch.' 

De mijnwerker zoals Toorop hem afbeeldde, maakte uiteenlopende reacties los - 
n e t  alleen hij de personages in deze protestanrs-christelijke roman, maar ook bil 
toeschouwers van vlees en bloed. Waar de een slechts 'doffe werkkracht' ziet (Van 



Jan Toorop, De mijnwerker. Lithografie, 1915 

der Blom 1980,29), ontwaart de ander niets minder dan 'de gemartelde psyche der 
van de zon verjaagden' (Janssen 1920, 28). Voorzien van geen andere attributen dan 
pet, houweel en lamp, bracht de afgebeelde werkman verschillende snaren in beroe- 
ring- niet in de laatste plaats religieuze 

Alben en Mien, het bruidspaar uit de geciteerde roman, zullen voor de tekening 
ongetwijfeld een passende plek hebben gevonden in hun mooie nieuwe huisje. Zij 
waren lang niet de enigen met een Toorop aan de wand. 'Tot zo'n veertig jaar gele- 
den,' aldus William Rothuizen in 1989, 'was Jan Toorop in Nederland een begrip. 
Duizenden gezmnen leefden dagelijks met een reproduktievan zijn kop van Dame 
ofvan zijn Mpwerker  (Rothuizen 1989'9). Van laatstgenoemde werk, een hthogra- 
fie uit 1915, werden maar liefst 6000 exemplaren gedrukt en voor vier gulden per 
stuk verkocht (Heffing 1989,169). 

De litho kon men dus aantreffen bij ral van particulieren - huisartsen, onderwij- 
zers, pastoors, mijnwerkers, en last but not leusrbrandstoffenhandelaren - maar daar 
niet alleen. Willem Boxma, afkomstig uit een sociaal-democratisch milieu, henn- 
nert zich de viering van de eerste mei re Zwolle in de jaren dertig. Op die dag vond 
er een wandelmars door de stad plaats, eindigend op de Eekwal, in gebouw PALVKJ 

(afkortingvan de leus 'Proletan6rs aller landen verenigt U'). 'Binnen,' verrek Boxma, 



pnjkte aan de muur achter het podium en spreekgestoelte een reusachtig portret Kmsns ,o 

van een mijnwerker. Later heb ik begrepen dat het een grafisch werk van de beroem- 
de Tan Toorop was. Toorop moest dus, zo redeneerde ik, ook socialist zim." 

Toorops katholicisme (en zijn bewondering voor Mussolmi) waren kennelijk 
geen obstakel voor de verbreidme van ziin werk onder socialisten. Zim Mijnwerker 

u 

was ook in deze kring vermoedelijk populairder dan de Mijnwerkers van toch ook 
niet geringe illustratoren als A.J. Flinke Kiippei en L.J. Jordaan Wie de woning van 
een zichzelf respecterend socialist betrad, wist war hij verwachten kun: boeken van 
de Wereldbibliotheek, Troelsira's portret in de huiskamer 'en de Mimwerker van 
Toorop in de gang' (Reve 1996, 237). Bij katholieken was de prent al even ingebnr- 
e r d .  In een brief aan de kunstenaar schreef de bekende priester Alfons Anens: 'U 
u 

weet, dat ik van Uwe gaven omringd ben: Kerstmis, Steenderen, de Mijnwerker 
enz." 

Bernard Bekman, een larenlang in Zuid-Limburg werkzame journalist, heeft al 
met al geen ongelijk waar hij stelt dat Toorops 'Mijnwerker' al voor de Tweede We- 
reldoorlog 'een populair kunstwerk' was, dat 'niet weinig bijgedragen heeft de mijn- 
werkers in den lande bekendheid en sympathie teverwerven (Bekman 1940,66). 

Bekendheid en sympathie btj landgenoten van alle gezindten was iets dat Bek- 
man de Limburgse mijnwerker van harte roewenste. Zelf heeft hij zich daar tiou- 
wens op allerlei manieren voor ingespannen Toorop was dus feitelijk zijn bondge- 
noot. Bekeek Bekman de beroemde plaat echter met het oog van de insider, dan was 
zijn oordeel kritischer. Al in 1940 noemde hij haar geducht verouderd'. Ddr hou- 
weel bijvoorbeeld zag je toen volgens Bekman alleen nog maar in het mijnmuseum. 
De pneumatisch aangedreven afbouwhamer was ervoor in de plaats gekomen. Ook 
het hoofddeksel vanTooraps houwer kon naar het museum. Voor de mijnlamp gold 
min of meer hetzelfde. Veel mijnwerkers waren intussen immers voorzien van een 
elektrische kop- of petlamp, gevoed door een accu die op de heup gedragen werd. 

M ~ a r  gaf de prent dan ten minste adequaat weer hoe de mijnwerker werkte in 
het jaar dar Toorop hem tekende, 1915 dus? Ook op dat punt rijzen twijfels Lim- 
burgse mijnwerkers die het kunstwerk bekeken merkten op 'dat die mijnwerker op 
Toorops plaat, wanneer hij m werkelijkheid z6 gewerkt had, een minuut later het 
plafond op zijn hoofd gekregen zou hebben'.] 

Nog iaatdunkender toont zich mijndirecteur Raedts. 'Als men de mijnwerker 
van Toorop bekijkt en weer dat hu voor de kelderdeur van pastoor Reuselaars heeft 
gezeten, toen hij getekend moest worden, dan ziet men welk een fake dat is. Dat is 
cerebraal, dat is niet de sfeer van de mijn' (Raedts 1972,54). 

Nog even, en van Toorops beroemde mijnwerker blijft niets meer over dan een 
slecht vermomde acteur, een beunhaas. 

De aangehaalde commentaren roepen verschillende vragen op. Wat bezielde de 
56-jange Jan Toorop, de tot her rooms-katholicisme bekeerde schilder en graficus, 
toen hq dit werk maakte? Wat trok hem naar een dergelijk onderwerp, in een fase 
van zijn loopbaan die nch kenmerkt door de uitbeelding van heiligen, paters, non- 
nen en kruiswegstiities' Waarom ungerekend de mijnwerker? En wat maakte deze 
tekening respectievelijk lithografie, in weerwil van haar hierboven aangestipte ge- 
breken, onder alle gezindten zo populair? 



K ~ S ~ S  7" Mei deze vragen als vertrekpunt maken we een speurtocht door de wereld van de 
beeldende kunst. Zoeken naar een context heeft in dit geval remeer zin omdar Toor- 
op, man met brede interesses en talrijke contactenin een reeks landen, zich zeer be- 
wust was van de traditie en zijn eigen plaats daarin. Tegelijk had hij een gevoelige 
antenne voor nieuwe stromingen Zijn werk onderging de invloed nier alleen van 
artistieke tendensen van zqn tqd, maar ook van sociale en politieke beroeringen. 

D e  ontdekking van  het  volk 

Het uitbeelden van werkende mensen door schilders, tekenaars of beeldhouwers is 
nooit vanzelfsprekend geweest. Wie goed zoekt zal weliswaar in de beeldende kunst 
van alle eeuwen en ciilruren tal van werkers aantreffen, maai vaak als bijfiguren, op 
de achtergrond, in een ondergeschikte rol. Ze vertonen zich in de mxge van de reli- 
gieuze, allegorische, historische voorstellingen waarmee de heersers der aarde hun 
pyramiden en kathedralen, hun paleizen en stadhuizen lieten versieren. Verder zien 
we hen op illustraties in leerboeken als het befaamde De re metallica libri XÃ¯ (1556) 
van Georg Agricola; op 'genreschilderijen'; en ook in prenrenreeksen over ambach- 
ren en bedrijven uit de in de zestiende eeuw opbloeiende emblematische literatuur 

Pas met de bloei van her iealisme echter wordt de uitbeelding van her leven en 
werken van gewone mannen en vrouwen een zelfstandig thema in de kunst, en ont- 
staat er een nieuw genre met een eigen markt en eigen conventies Vooral schild en^- 
en mei boeien en vissers erop vonden in de tweede helft van de negentiende eeuw 
greng aftrek. Ze werden in overvloed gemaakt en in Panjse Salons tentoongesteld. 
Van de Nederlandse kunstenaars uit die rijd hebben met name Jozef Israels, Anion 
Mauve en Vincent van Gogh zich op dit gebied onderscheiden. 

Dar het juist boeren en vissers moesten wezen en nier bijvoorbeeld haven- of fa- 
brieksarbeiders, was geen toeval Nostalgie was een belangrijke factor. Kijkend naar 
de voor hen exotische vissers en landlieden hadden burgers, stedelingen, intellectu- 
elen en kunstenaars her gevoel een verdwijnende wereld te zien, in elk geval een we- 
reld waarin mensen dichter bij de natuur stonden, een wereld waarin, meer dan el- 
ders, oeroude waarden en tradities leefden. 

Opvallend is intussen dat van de impressionisten vrijwel geen het boerengenre 
beoefende. Gezien in het perspectief van de officiele kunstgeschiedenis, lange tijd 
vooral gefixeerd op wat vooruit scheen te wijzen naar vandaag, vormt het hier be- 
doelde genre eerder een curieus bijverschijnsel, een ietwat archaische onderstroom. 
Een kampioen van het boerenschilderij als Jean-FranÃ§oi Millet kennen wij hoofd- 
zakelijk omdat Van Gogh hem adoreerde. Namen van andere coryfeeen van toen zo- 
als Jules Breton, Jules Bastien-Lepage, LÃ©o Lhermitte zeggen alleen experts nog 
iets. 

Niettemin was de grote belangstelling destijds voor het werk van Millet en zo 
veel anderen mÃ©Ã dan een modegril. Zij hangt samen met dat merkwaardige, in zijn 
invloed nauwelijks te overschatten aspect van de Romantiek dat de culruurhistnri- 
cus Peter Burke omschreef als 'the discovery of the people'. In de ogen van zijn 'ont- 
dekkers' (Burke noemt in dit verband onder anderen Herder en de gebroeders 
Grimm) was het volk zoiets als een mysterieuze diersoort. Het werd beschreven in 



termen van alles war hun ontdekkers zelf nier waren (of althans dichten dat 2.11 niet KRISIS 70 

waren). Het volk was natuurlijk, eenvoudig, ongeletterd, instinctief, irrationeel, ge- 
worteld in de traditie en de bodem, het volk miste elk gevoel van individualiteit, het 
individu ginger geheel op in de gemeenschap. 

Her heimwee naar de veronderstelde paradijselijke staat van het mensdom vÃ³Ã 
de zondeval van de civilisatie oefent zijn werking uit tot op de dag van vandaag. Wie 
voelt niet, nlinstens af en toe, de aantrekkingskrachtvan het 'primitieve', de lokroep 
van het Stenen Tijdperk? Wie zou niet als een tweede Lawrence van Arahik gehuld 
in een djellabah een kameel willen bestijgen, m galop de woestijn in willen rijden en 
dan maar zien wat ervan komt? 

Kentering 

De bril waardoor de ontwikkelde burger in de negentiende eeuw het volk bezag, was 
echter niet alleen gekleurd door nostalgie. Andere gevoelens speelden in toenemen- 
de mate hun rol- mededogen, bewondering, maar ook vrees. De  revoluties van het 
jaar 1848 mochten dan verlopen, de angst voor een massale, bloedige uitbarsting van 
volkswoede bleefsluimeren en werd van tijd tot tijd acuut. 

Daarmee kreeg de picturale verbeelding van de arbeid, opzettelijk of niet, een 
nieuwe lading. Dat blijkt uit de negatieve reacties van tijdgenoten op onconvenrio- 
nele schilderijen als Dr jteenkloppers (1849) van Gusrave Courbet, pionier van de op- 
komende realistische schook4 Ook voorstellingen uit het boerenleven konden, on- 
geacht de intenties van de maker, nu plotseling het effect van een radicale politieke 
stellingname knjgen. Voorbeelden zijn De zaaier (1850) en De man met de hak 
(1863), beidevan de boerenschilder bi; uitstek: Jean-FranÃ§oi Millet (Fermigier 1979, 
50, 102-103) 

De Parijse Commune joeg de ordelievende bourgeois opnieuw de stuipen op het 
lijf. De  massale stakingen en de opkomst van her socialisme in de volgende decennia 
hebben het beeld van de arbeid en de arbeider mgrijpend beinvloed. Gewelddadige 
confronraties russen betogende arbeider$ en de politie of het leger schenen de voor- 
beide v.111 een burgerooilog. Een nieuwe generatie intellecruelen en kunstenaars 
diende zich aan die op haar eigen manier 'itorm liep tegen de bestaande orde. Soni- 
migen van hen verbonden zich voor kortere of langere tijd met de beweging van de 
arbeiders (of wat zij daarvoor hielden) Anderen gingen niet zo ver, maar weiden 
roch ook aangestoken door het sterke gevoel van een kentering der rijden. 

Niet zeiden waren het mijnwerkers die een opvallende rol speelden in de giore 
sociale conflicten van deze tijd. Die conflicten werden ervaren als barensweeen van 
een nieuwe tijd, als manifestaties van een onstuitbaar opkomende klasse, van nieu- 
we politieke en sociiile machrsverhoudingen. EmÃ¯l Zola's Germinal uit 1885 ver 
woordde dit besef nier alleen, maar kreeg de allure van een politiek wapen. Een 10- 

neelhewerkmg van de roman werd nog datzelfde par  dooi de censuur veihoden als 
gevaarlijk voor de openbare orde. Geimznal, zelf mede geinspireerd door een reeks 
mijnwerkersst.â€¢king in Frankrijk, droeg op zijn beun ertoe bij dat de mijnwerker 
in de ogen van de burger het protnrype werd van de proletarier, zowel in zijn kom- 
mervolle bescaaii als in zijn opstandigheid. Bij dat laarsre moeren we nier denken 



K 0 aan de gedisciplineerde, door vakbonden geleide acties van latere tijden, maar aan 
de min of meer spontaan uitbrekende conflicten die de beginfase van de arbeiders- 
beweging kenmerken. Dikwijls gingen ze met geweld gepaard; in de regel eindigden 
ze - voorlopig nog! - in nederlagen en hernieuwde onderwerping. 

Het waren tekenen des tijds waardoor verschillende beeldende kunstenaars zich 
lieten inspireren. Zo treffen we in de kunst van de jaren tachtig naast traditionele, 
idealiserende voorstellingen van mijnwerkers waar met name Constantin Meunier 
furore mee maakt, een heel ander beeld van deze beroepsgroep aan. Dat beeld is 
somber en door het naturalisme gekleurd, het spreekt van leed en strijd, van verbit- 
tering ook. 

In deze delra van artistieke stromingen ontmoeten wtj Van Gogh. Zijn naam ver- 
dient hier re worden genoemd, niet zozeer om her aantal van zijn mijnwerkersteke- 
ningen als wel om hun kwaliteit, hun sfeer. Bovendien lopen er lijnen van Van Gogh 
naar Jan Toorop; we komen daarop terug. 

Van Gogh bewonderde zowel Millet als Meunier ('een man die veel meer kan 
dan ik'). Zijn eigen verbeelding van de arbeid was echter veel rauwer, 'moderner', 
voor ons gevoel. Romantische, nostalgische, ja dwepende liefde tot het volk gaat bil 
hem samen met een allesbehalve versierde weergave op papier of doek. Zeker geldt 
dit laatste voor de tekeningen van mijnwerkers die hij naliet. Van Gogh kende en 
bewonderde het werkvan Zola. EduardTr~er merkt op dat, als Cermrnulniet navan 
Goghs tekeningen ontstaan was, men die tekeningen voor illustraties hij de roman 
had kunnen houden [Tner 1958,348). Germznulinspireerde in elk geval Kathe Koll- 
witz, misschien ookThÃ©ophil Steinlen (Tner 1958,350) -Ã© een hele reeks filmma- 
kers. 

Belangrijker overigens dan de vraag wie precies wie inspireerde of misschien wel 
na-aapte is de vaststelling, dat er in de verbeelding van de arbeid een accenrverschui- 
ving optreedt. Arbeid verschijnt in het werk van Van Gogh, Steinlen en een reeks 
tijdgenoten als een letrerltjk deprimerende, een neerdrukkende zaak. De mannen en 
vrouwen die die arbeid verrichten lopen voorovergebogen, ze slepen hun last, hun 
bestaan moeizaam voort. 

Strijd 

Dat die last eigenlijk ondraaglijk is, wordt onderstreept door talloze beelden van 
strijd, een strijd die keer op keer het explosieve karakter van een massale woede-uit- 
barsring aanneemt. Dat lijkt hqvoorbeeld het geval op een monumentaal drieluik 
van de Belgische schilder Henry (of Hendrik) Luyren (1859-1945), aanwezig in het 
Gemeentemuseum re Roermond. 

Het linkerdeel van dit drieluik heet Miserie en toont een hongerende moeder en 
rwee kinderen: 'een mijnwerkersweduwe (...) die eenzaam bedelend met haar kinde- 
ren in een troosteloze regenachnge straat langs de verlichte uitstalramen slentert' 
(De Beenhouwer 1795, 24) Het middenstuk heet Werkstcâ€¢kzn Het allereerste dat 
hier treft is misschien wel die veelheid van wijd open, schreeuwende monden. Her 
doek is gevuld met mannen en vrouwen die heftig gebaren en luid door elkaar heen 
schreeuwen, wel het tegendeel van een ordelijke vakbond~ver~adering. In het mid- 



den staat een man met een been op een stoel, met het andere op de tafel, zijn hals- K ~ S , S  

doek en helm zijn die van een mijnwerker. Hij torent boven de menigte uit, alle ar- 
men wijzen in zijn richting (en daarmee tevens in de nchnng van de rode vaan ach- 
ter hem). Misschien heeft hij juist een toespraak bekindigd ofstaat hij op het punt te 
gaan spreken, al valt te betwijfelen ofhet hem zal lukken boven het tumult uit te ko- 
men.. . In de rechterbenedenhoek ligt een man met een verband om zijn hoofd, een 
slachtoffer van een bedrijfsongeval wellicht. Een tweede man en een vrouw bekom- 
meren zich om hem Tegelijk maken hun blikken en gebaren als het ware deel uit 
van de algehele opwinding en verontwaardiging, en het ligt dan ook voor de hand 
samenhang te zien tussen het ongeluk en de grieven van de stakers. 

Op  het rechterdeel (Na de opstand), even grauw als her linker maat nog somber- 
der van strekking, zien WIJ de lichamen van neergeschoten mannen en vrouwen, 
dicht naast elkaar hggend op de grond. Vooraan ligt het lijk van een vrouw, een 
mijnarbeidster, de ogen wijd opengesperd - alsof zij her onheil zag aankomen. Een 
politieman in uniform houdt de wacht, leunend op zijn geweer. Van de drie delen 
van het kolossale kunstwerkwas dit rechter gedeelte wellicht nog het meest provoce- 
rend. 'een aanval tegen den Belgischen Staat,' aldus Luyten zelf. 'Ik mocht het doek 
niet tentoonstellen. Ik veranderde het. Ik zette het laatste paneel vooraan, gaf het 
den naam van "Grauwvuur", en het mocht buitenkomen. .'$ 

De schilder Henry Luyten is tijdens de langdurige stakingen van 1886-1887 vijf 
maanden in de Borinage geweest. De manier waarop hij de staking van de mijnwer- 
kers verbeeldt en dit motief verbindt met broodgebrek, levensgevaar en dood heeft 
iets van een klassieke noodlotstragedie. Het drieluik Werkstaking, een van zijn meest 
ambitieuze en imponerende werken, leverde hem diverse onderscheidingen op - 
tijdgenoten vergeleken de schilder met Meunier en Gnya - maar wekte ook veel 
weerstand. Dat zal de reden zijn dat het bv buitenlandse tentoonstellingen onder 
neutralere tuels werd gepresenteerd, zoals Siruglefor ltfÃ en Der Kampf urn? Leben. 

Uit vrijwel dezelfde rijd als Werkstaking stamt een gravure met als onderwerp de 
sociale onlusten m de Belgische mijnstreek re Roux, Henegouwen. We zien hier een 
stoet, nee een horde mannen met vertrokken gezichten, gebalde vuisten, klauwende 
handen, schietwapens, een omineus oplichtende bijl, flakkerende toortsen; een van 
de voorsten heft de vlag van de opstand, als een maaiende zeis. Links daarvan levert 
het bladvan de bijl en het expressieve gezicht daaronder een angstaanjagende com- 
binaue op. Op  de achtergrond, afstekend tegen een Fel oplichtende horizon, zien we 
een complex van bedrijfsgebouwen, het kapitaal, dat deze vergelding zoekende hy- 
dra als het ware uitbraakt 

Nog een beeld van een mijnwerkersdemonstratie biedt Destakinguit 1904, een 
schilderij van KarelTheunissen, in Hasselt. Het rood van devlaggen, bijna helemaal 
in de linkerbovenhoek van het schilderij, trekt onmiddellijk de aandacht naar zich 
toe. Op de voorgrond, in donkere rihren, moeder en kind, de moeder gespannen 
door het raam naar buiten kijkend - hoopvol? Bang' Trots' Wie zal het zeggen: in 
elk geval accentueert de schilder de scheiding van de twee werelden, de mannen bui- 
ten, actie voerend, strijdend, en de huisvrouw met haar dochtertje binnen, ahach- 
tend ... (Minten e.a. 1992, 128-129). 



K R I ~  -70 
De jonge Toorop 

Ik stond bij deze werken sril ten eersre omdat ze iets vertellen over mijnwerkers en 
hoe hun tijdgenoten hen zagen in een tijd van sociaal-politieke en artistieke beroe- 
ring, ten meede omdat de jonge Jan Toorop in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
een aantal schilderijen maakte die qua thematiek en strekking hierbij aansluiten. Op  
zijn eigen wijzeverwerkre hij oude en nieuwe motieven, romantische en narurahsti- 
sche: het volk, de arbeid, leed en srnjd, sterfelijkheid. 

Dat Toorops loopbaan in meer dan &n opzicht verbonden is met die van Van 
Gogh, stipte ik al aan. Beiden zetten zij hun eerste stappen als schilder omstreeks 
1880, beiden ondergingen deels dezelfde invloeden, voor beiden was de kennisma- 
king mer het 'zwarte land' van de Bonnage, land van fabrieken en mijnen, van pro- 
letanersvooral, een bron van inspiratie. In 1892, enkele jaren na Van Goghs vroege 
dood, was het Toorop dieVan Gogh in Nederland introduceerde - repatrieerde, zou 
men kunnen zeggen -met een tentoonstellmg in de Haagse Kunstkring in 1871." 
Ook later in Toorops loopbaan duiken onmiskenbare hommages aan Van Gogh op. 

In beschouwingen over de jonge Toorop komen we nogal eens het woord socia- 
lisme tegen. Ongetwijfeld had de kunstenaar contacten en vriendschappen met per- 
sonen voor wie het socialisme de nieuwe levens- en wereldbeschouwing vormde, 
maar hem 'een vurig strijder voor her socialisme' te noemen gaar wat ver (Janssen 
1933, 8). Toorop was elk politiek engagement vreemd. Zijn fascinatie door 'het volk' 
heeft, evenals die van Van Gogh en die van Toorops dochter Charley, eerder roman- 
rische trekken (Perry 1989). Lang niet alle schuldbewuste burgers die voelden dat 
hun comfort betaald werd met de miserie van de massa, zochten de oplossing bij 
Marx of Bakoenin Velen, onder wie Jan Toorop, voelden zich daarentegen aange- 
sproken door een auteur als Thomas Carlyle, die het harteloze kapitalisme verfoeide 
maar de revoliiues van 1848 nier minder. Een andere Engelsman wiens gedachcewe- 
reld Toorop beinvloedde was William Morris, inspirator van wat in Nederland ge- 
meenschapskunst' ging heten. 

In 1883-1884 ontstaat Toorops schilderij Le respect Ã la. mort-, werklui die een voor- 
bijgaande lijkstoet groeren De criticus A. Plasschaen zag in dit werk sporen van 
Courbet, 'en de Insi den werkman te geven als 't zout der maatschappij' (Plasschaert 
19x5, 6). Zowel in onderwerp als in stijl laat Toorops werk zich nier vastpinnen; als 
er al een noemer re vinden is, dan is het die van 'opstand regen verstijfde schilderme- 
rhodes' (Plasschaen). Toch keren regelmatig onderwerpen terug die sommige Toor- 
op-beschouwers (Miek Janssen, Vicrorine Hefting) mer zijn 'socialisme' verbinden, 
andere (Plasschaert) echter 'humanitair' noemen. 

Welk etiket men ook kiest, 'volk' en 'arbeid' schijnen bij de jonge Toorop nauw 
verbonden met somberheid, zwoegen, lijden en dood - kortom, met tragiek. In 
Toorops Londense bedelares, 'in den kop van die vrouw, die iets heeft van een ou- 
den mishandelden ezel, die door-zeult', voel je 'her mede-lijden met het leven en de 
erkenning van den onophoudelijken, nooit opgegeven, steeds haast verloren srnjd, 
die voor mij het tragische is' (cuts. Plasschaert). De tirels zeggen eigenlijk al genoeg: 
De arrestatie, Alcoholisme, In de Nes (of Nachtleven), Zweruers zn het duin, VÃ¶Ã de 
deur van het toevluchtsoord, Werken en Zorgen, Delirium ... Zelfs in een schilderq als 
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jongeman en het meisje in de weg lijkt te staan, voel je een doem Zoals Plasschaert 
opnierkte: 'De voorstellingen z ip ,  en dat blijft bij Toorop haast aldoor als hij schept 
naar eigen behagen, gekozen uit de toestanden der werklui, der armen, der zwervers, 
der opsundigen.' 

N a  de  werks tak ing  

Een van de interessantsre werken van Toorop uit het midden van de jaren tachtig- 
interessant ook in verband met her vertrekpunt van deze speurtocht: Toorops Mqn- 
werker - is het schilderij Na de werkstaking (1886-1887). Enerzijds sluit het naar on- 
derwerp en tijdstip aan bij de reeks 'beelden van strijd' die we hierboven bespraken 
en kan men spreken van een tijdsdocument. Anderzijds past het in een traditie van 
verhalende schilderijen die een welgekozen, treffend moment uit een tragedie vast- 
leggen, zoals Jozef Isra& dat deed in schilderijen als Na de storm, De verdronken 
visscher, Alleen op de wereld en Langs moedersgraf. De eeuwenoude historieschilder- 
kunst werd toegepast op nieuwe, sociaal-realistische thema's: op drama's uit de Ie- 
vens van anonieme, onaanzienlijke personages, levens die zich nier in een ver ver- 
leden afspeelden noch in exotische landen, maar hier en mi. 

Jan foorop. Nade werkstaking. Olieverf op doek, 1886-1887 
Rijksmuseum KrÃ²ller-Muleer Orterlo. 



K R U I S  ,O Tegen de achtergrond van een kaal, boomloos, troosteloos landschap plaatst de 
schilder een man en een vrouw, vermoedelijk een echtpaar, beide voorovergebogen 
lopend, op klompen, zwijgend, het hoofd en de blik neerwaarts gericht. De vrouw 
draagt een kind op de arm; het gezichtje van her kind zien wij niet, zoals her kind op 
zijn beun weinig of niets van zijn omgeving ziet, misschien dat her huilt, of dom- 
melt of slaapt, in elk geval is het te Idem, te jongvoor de omvangvan de tragedie die 
hier wordtverbeeld. De man rorst, samen met een jongen (zoon?), het lichaam van 
een dode of gewonde. De helm die de man draagt is van de soort zoals mijnwerkers 
die dragen. 

Uit de combinatie van het afgebeelde met de titel van het schilderij, Na de werk- 
staking, maken we op dat deze mensen betrokken zijn geweest bij een mijnwerkers- 
sraking. De  staking is voorbij, maar heeft slachtoffers geeist, slachtoffers van polme- 
'eweld wellicht. 

De naargeestigheidwaar Ad de Visser (1991,15) van spreekt, schuilt behalve in de 
voorstelling en de houding van de vijf figuren, ook in de gebruikte kleuren, respec- 
nevelijk de afwezigheid van andere kleuren. Voor de lucht en de bovenste helft van 
de groep figuren koos Toorop overwegend lichte kleuren (varianten van wit, geel en 
goen), maar van een lichtheid die niet vrolijk stemt. Omfloerste, gedekte, onhelde- 
re tinten suggereren de bedekte hemel, de nevelige atmosfeer, de groezeligheid van 
het kolenmijndistrict. 

Het gezicht van de mijnwerker steekt donker af tegen kleding en hoofddeksel, 
contrasteert in het bijzonder ook mei her vaalwitte, levenloos achtetoverhangende 
&at van het slachtoffer in zijn armen. Die donkerte suggereert smart, uitputting, 

woede. Na de werkstaking, zoals de titel van het werk luidt, kan hier alleen 
maar betekenen. 'Na de verloren werkstaking.' Na de nederlaag. 

Het schilderij laar zich ook nog op een andere manier lezen. Er bestaat een eeu- 
wenoude traditie om de verschillende fasen van het menselijk leven in Ã©Ã voorstel- 
ling symbolisch of allegorisch samen te vanen.8 Is dat ook hier aan de orde? Van 
links naar rechts kijkend, m de richting dus waarin de droeve stoet zich voortbe- 
weegt, zien wij als het ware een beknopte, wrange samenvatting van de levensloop 
van de mijnwerker. Links zien wij op moeders arm het jonge kind, gehuld in het wit 
van de onschuld. Pal daarnaast, in het midden van her schilderij, loopt de opgescho- 
ten knaap, de pet op het hoofd; zo jong als hij is, toch is hij al opgenomen in de 
zwaarte van het levenslot dar hem wacht. De benen van het slachtoffer drukken let- 
terlijk op zijn schouders. Rechts ren slotte zien we iets wat veel weg heeft van een 
macabere omhelzing, een twee-eenheid van leven en dood: de dode, voortgesleept 
door zijn sombere kameraad. Diep voorovergebogen, als een oude man, leidt de ge- 
helmde mijnwerker deze kleine treurige processie naar het vroegtijdige graf. Me- 
mento mori: heden ik, morgen gij. . 

Trekken we van links naar rechts een lijn die de hoofden van de vrouw en de man 
verbindt, vervolgens een tweede lijn die hun voeten verbindt, dan zien we hoe deze 
levensweg zich letterlijk versmalt, 7ienderogen nauwer wordt, lager, als een tunnel; 
een mijngang. 
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Bijna dertig jaar scheiden dit schilderij en Toorops tekening De mijnwerker uit 1915. 
In die dertig jaar maakt de kunstenaar een opmerkelijke evolutie door. In de jaren 
negentig krijgt zijn werk een sterk symbolistische inslag. Omstreeks de eeuwwisse- 
ling legt hij zich meer en meer toe op vormen van 'toegepaste' kunst zoals affiches, 
boekbanden, tegeltableaus voor Berlages Beurs. Net als andere kunstenaars van zijn 
generatie gelooft hij dat de scheiding tussen vrije en toegepaste kunst opgeheven 
dient te worden. Zijn overgang tot het katholicisme m 1905 versterkt deze tendens 
in zoverre, dat hij in de tweede helft van zijn loopbaan een reeks kerkelijke opdrach- 
ten verwerft in de sfeer van de toegepaste kunst (kerkramen, kruiswegstaties, boekil- 
lustraties). Daarnaast ontstaan in deze periode vele van zijn trefzekere portretten, 
zoals dat van Alfons Ariens uit 1907. 

AI tijdens zijn leven lijkt de lering derToorop-fans in twee groepen uiteen te val- 
len. Tegenover degenen die het werk van vÃ³Ã 1905 prefereren, staan zij die vooral 
het latere werk aanprijzen. Lange tijd vielen de twee groepen min of meer samen 
met niet-katholieken en katholieken; van die tweedeling venoont de Tnorop-litera- 
tuur nog steeds de sporen. 

Lenend op de thema's in het werk zien we echter wel degelijk continuiteit. De 
boeren, vissers en arbeiders uit de jaren tachtig en negentig keren telkens terug, nu 
eens als zichzelf, dan weer vermomd als apostelen. Maar de sfeer van de voorstellin- 
gen verandert. Afstand nemend van een schilder alsvan Gogh, wiens werk hij welis- 
waar magistraal vond maar niet 'verheffend' (Janssen 1933, SI), namToorop in feite 
ook afstand van de donkere visie op het leven die zijn eigen vroege werk beheerst. 

Toch mag men niet concluderen dat die visie plaatsmaakte voor een platte ideali- 
sering. Zo min als zijn overgang rot het geloof een abrupte 'bekering' was, zo min 
was z ip  evolutie als kunstenaar er een van schokken en breuken. De verbeelding 
van de arbeid in her werk van Toorop en zijn tijdgenoten beweegt zich heen en weer 
tussen twee polen. De ene pool is die van de arbeid als straf, als noodlot, als tragedie: 
het nooit ophoudende geploeter, de zorgen, het leed, de strijd. Het is het beeld van 
de arbeid dat ons wordt voorgehouden door Van Gogh, door Stemlen, door Zola. 
Een beeld in zwart en bruin: aarde, aardappelrooiers, aardappeleters, vreugdeloze 
mannen en vrouwen, voorovergebogen, naar de aarde gericht. Vooral het vroege 
werk van Toorop past zoals we zagen in deze sfeer, met Na de werkstaking als hoogte- 
punt. 

De andere pool is die van de verheffing, de lofvan de arbeid. Hoezeer dit thema 
de geesten bezighield mag blijken uit de reeks monumenten van de arbeid die in de 
laatste decennia van de negentiende eeuw door Europese kunstenaars werden ont- 
worpen. Aan dergelijke projecten (voor het merendeel nooit gerealiseerd) werkten 
de al genoemde Constanrin Meunier, voorts Jules Dalou, Auguste Rodin en Vin- 
cenzo Vela (Nochlin 1990,133 e.v.). Een Nederlands voorbeeld van deze tendens is 
de cyclus muurschilderingen die Richard Roland Holst in de jaren 1904-1907 maak- 
te in de bondsraadszaal van Berlages  gebouw te Amsterdam? 

Illustratiefvoor de wijze waarop Toorop mee het thema arbeid experimenteerde 
is een drietal affiches dat hij ontwierp in de jaren 1896,1898 en 1900. Het eerste van 



de drie, gerekend voor de liefdadigheidsinstelling Het Hooge Land te Beekbergen, 
herinnert in onderdelen aan zijn werk uit de jaren tachtig: verwilzingen n a r  armoe- 
de, hulpbehoevendheid en zware lichamelijke arbeid. Maar er isverlossing: deze ver- 
wijzingen worden nu in een positieve, opbouwende context geplaatst. Een vtou- 
wenfiguur (waarvoor Janet Hall, Toorops schoonzus, model stond) symboliseert de 
weldadigheid. Tussen de bladeren van de bomen getuigen twee duiven 
van vreugde en gemoedsrust (Hefting 1979,Gg) 

O p  het van 1898 daterende affiche 'Arbeid voor de vrouw' domineert opnieuw 



een staande vrouwenfiguur Hier symboliseert zij echter niet milde zorg voor de ver- K R ~ S  7~ 

worpenen der aarde, maar haar eigen sekse, strijdbaar opkomend voor haar rechten. 
De achtergrond is gevuld met vrouwen die de verschillende sociale geledingen verce- 
genwoordigen. De sfinx, die het bovenste deel van het affiche vult, was voorToorop 
en andere symbolisten in deze jaren een zinnebeeld van het levensmysterie, van 'het 
eeuwige dualisme in de mens (...), die ondanks alles streeft naar een ideaal op aar- 
de'." 

Het derde affiche dat ons in dit verband interesseert, maakte Toorop in 1900 
voor de v w  te Karw~jk. Een naar rechts gewende Karwijkse visser neemt een groot 
deel van het vlak in beslag. Het resterende deel is gevuld met verwijzingen naar zijn 
beroep: zijn net, schepen, golven. Vissers en hun werk hadden Toorop al jaren eer- 
der geinspireerd tot schilderijen en krijttekeningen, in het bijzonder in 1890-1891. 
De werken uit die jaren ademen echter een sombere sfeer. Ze tonen de visser in ge- 
bogen houding, zwoegend, worstelend met wind en water. Het w-affiche, helder 
van lijn en kleur, legt andere accenten: wilskracht, concentratie,'' 

Arbeid in tal van vormen zal ook na 1900 in Toorops werk een belangrijke rol 
blijven spelen. Een hoer op zijn akker, aardappelrooiers, een hoefsmid, ijzergiecers, 
dijkwerkers, vissers. Als we naar een gemeenschappehjke noemer zoeken is dat be- 
paald niet 'somberheid', laat staan 'aanklacht'. Kwalificaties die zich eerder opdrin- 
gen zijn stoerheid, kracht. 

Stoerheid en kracht kunnen ergerlijk zijn, of lachwekkend. Voor velen van ons 
werden ze dat niet in de laatste plaats door de 'volkse' monumenten waarmee dicta- 
turen van nationaal-socialistische respectievelijk stalinistische signatuur hun gebou- 
wen en pleinen sierden. Wie omstreeks 1900 leefde kon deze associaties uiteraard 
niet hebben. Toen nep de gedachte aan 'het volk' eerder beelden op van kommer en 
kwel; van incidenteel, wanhopig verzet. 

In die context vormden de arbeiders zoals Roland Holst en Toorop ze aan het be- 
gin van de nieuwe eeuw tekenden veeleer een uitdaging om met een andere, wioder- 
ne blik naar de wereld te kijken. De wintig jaren die aan de Eersre Wereldoorlog 
voorafgingen, sronden in het teken van de opgang van de sociaal-democratie. Het 
groeiend zelfbewustzijn van de arbeid, een nieuw gevoel van eigenwaarde, zelfres- 
pect, ze vonden een artistieke vertaling in werken als de genoemde. Daarmee is niet 
gezegd dat hei hier simpelweg om propaganda voor een politieke stroming zou 
gaan De emancipatie van de arbeid was een thema dat niet alleen in socialistische 
kring leefde. Het leefde, op andere manieren, ook in liberale en protestants-chrisre- 
lijke milieus, in vrouwenorganisaties, in de rooms-katholieke wereld. Geen wonder 
dat Jan Toorop zich na z i p  overgang tot het katholicisme in 1905 juist sterk aange- 
trokken voelde tot een priester als Alfons Ariens, 'de apostel der arbeiders'. 

'Katholiek zaakje '  

In het voorjaar van 1915 werkt Toorop aan de ramen van de Nijmeegse Sint Jozef- 
kerk, een van de belangrijkste kerkelijke opdrachten die hem ten deel vielen. Dan 
rijst her plan, op 31 mei samen met twee van zijn intimi, de dichteres Miek Janssen 
en de Nijmeegse wijnhandelaar Anthonij Nolet, naar Zuid-Limburg te gaan Zij 



KRISIS  70 zullen daar Dr. Poels ontmoeten, de aalmoezenier van sociale werken die in op- 
dracht van de bisschop van Roermond onder de mijnwerkers opereert. Het is de be- 
doeling samen met hem de kolenmijnen te bezoeken. 

Alfons A n k  was het die tot de kennismaking tussen Toorop en Poels de aanzet 
gaf (Brom 1941, n 364). Aangezien Toorop behalve Arikns nog tal van andere katho- 
lieke geestelijken heeft geportretteerd, zou het voor de hand hebben gelegen dat hij 
ook Poels tekende of schilderde. Dar is voor zo ver bekend echiet niet gebeurd, al 
hebben die mee er misschien wel over gesproken. 'Toorop die alles in Innen zag, zag 
in hem "de lijnen van het mededoogen",' schreef Poels; het woord 'hem' slaat in die 
verband op Poels' aleer ego, de 'adviseur' in zijn verkapte autobiografie Een stuk Ie- 
ven (Colsen 1975, 268). Is het vergezocht te veronderstellen dat Poels zijn bezoeker 
Toorop de suggestie heeft gedaan, dat Poels-portret voorlopig maar te laten rusten 
en in plaats daarvan zijn tekentalent re beproeven op de werkman in de mijn? 

Vast staat in elk geval dat Toorop bij gelegenheid van zijn excursie naar Zuid- 
Limburg in 1915 De mijnwerker maakte. Een zekere Jan Quadackers, een 42-jarige 
mijnwerker uit Hoensbroek, stond model." De originele tekening kreeg Poels zelf, 
voor wie Tootop gnne bewondering had. 'Voor zoo'n vent, daar maak ik zoo'n ding 
met groote liefde u oor."^ 

De mijnwerker zoals wij die kennen is een mechanische reproductie van Toorops 
oorspronkelijke tekening. Of Tootop zelf op de lithografische steen heeft getekend, 
is niet onomstotelijkvast te stellen (Spaanstra-Polak 1969,151. Over de kwaliteit van 
de reproducties toonde hij zich enthousiast. 'Ik heb zoo juist de reproduktie op ware 
grootte van Lankhout ontvangen (proef) en die is buitengewoon mooi uitgevallen, 
't is wonderlijk de teekening gelijk.' 

Zoals voordien afdrukken van zijn Ariens-portret verkocht werden ten bare van 
het AnÃ©ns-fonds zo waren de revenuen uit de verkoop van de Mynwerker-repro- 
ducries bestemd voor een te houwen kerk in de mi~nstreek.'~ 'Ik zal pastoor Erens er 
over schrijven, want de goede kerel zal wel reeds lang op de pier gestaan hebben om 
te kijken of het schip van de zilveren vloot nog niet gearriveerd is. 't Zal nog een 
heele toer z i p  om die verkoopcommissies overal te vormen.' 

Niettemin rekende Tootop erop - terecht, zoals bleek - dat de prent ondanks de 
'katholieke' bestemming van de opbrengst ook buiten katholieke kringen zou aan- 
slaan: '... de joden, socialisten, dolerenden en katholieken en vriedenkers (sic) zullen 
zoo'n ding wel koopen, al is 't stilzwijgend voor een kath. mijnwerkerszaakie.' 

S t r a f  en geluk 

Het eerste wat bij een beschouwing van De mijnwerker opvalt is kracht. Die spreekt 
om te beginnen uit de twee oplichtende, gespierde armen, daarnaast uit het gezicht, 
de hoekige lijnen van wenkbrauw, kaak en kin, de intense blik. 

Toorop rekende zijn mijnwerker en profil. Het was de manier van portretteren 
diezijn voorkeur had (Heffing 1989,104). In dit geval maakte die manier van voor- 
stellen het hem mogelijk de arbeider aan het werk te tonen en regelijk iets van de in- 
tieme sfeer van een individueel portret re behouden. 

De mijnwerker wordt werkend afgebeeld. In dit opzicht is er een parallel met de 



industrieschilderijen van Toorops tijdgenoot Herman Heijenbrock. Belangrijker K R I S , $  

zijn echter de verschillen. Heijenbrock is de schilder van het productieproces. Bij 
hem verschijnt de werkman vaak als een nuttige schakel in een groot raderwerk, een 
decoratief element in een imposant en doelmatig geheel van machines en oogver- 
blindende vuren. Bij Heijenbrock is niet de mens, maar de machine de 'held van de 
arbeid' (Buitelaar 1988, 6). In dit opzicht lijken sommige Heijenbrucks, hoe 'mo- 
dern' ook, op oude gravures die ons een 'overall picture' van het mijnbedrijfvoor- 
houden - een krioelen van dwergfiguurtjes die er met hun houweeitjes lustig op los 
hakken. 

Toorop daarentegen beziet de individuele mijnwerker van dichtbij; de man zelf 
toom hij levensgroot, 3 mans werkomgeving blijft vrijwel buiten beschouwing. Dit 
is een close-up. Hier gaat de enkeling niet op in het collectief; in zijn eentje vult hij 
een groot deel van het vlak. 

Hij is geen radertje, geen schakel; evenmin is hij een slachtofferen de arbeid, een 
voorwerp van uitbmrÃ®n en onderdrukking. Wel zien we dat daar waar hij zijn werk 
verricht, licht en ruimte schaars zijn. De duisternis en benauwdheid van zijn werk- 
plek (en daarmee ook de aan zijn werk klevende risico's) worden niet genegeerd, 
maar vooral indirect aangeduid. De man zit voorovergebogen in her donker, inge- 
klemd tussen de zwarte vlakken links en rechts, ingeklemd ook tussen de boven- en 
onderkant van de tekening. Her lijkt hem niet te deren Zijn !gelaatstrekken spreken 
niet van uitputting, angst of verbittermg. Ze getuigen enkel van ernsr en concenrra- 
tie op zware doch zinvollearbeid. 

Een schrijver van Toorops generatie noemde arbeid 'de straf en het geluk van het 
inenschengeslachr' (Erens 1958, 430). Toorops mijnwerker verenigt beide uitersten 
in zich. Hier wordt gezwoegd, zware lichamelijke arbeid verricht. Maar hier is ook 
zelfbewustzijn, fierheid. Hier treft ons dezelfde concentratie, stoerheid en kracht die 
Toorop ook bijvoorbeeld in zijn ijzergieters, z i p  dijkwerker wist te leggen. De rug is 
gebogen, maar het hoofd geheven, rechtop. O p  haar eigen, ietwat geexalteerde wijze 
verwoordde Toorops bewonderaarster en geliefde Miek Janssen die dubbelzmnig- 
heid al in 1917: 'Hier is weder "Le cri de ia terre", zooals in vele vroegere werken van 
Jan Toorop, maar 'r is alsof de oogen van den vÃ¨r-srarende mijnwerker 'n nooit ge- 
dacht ,geluk zien naderen.'i5 

Hier wordt, niet andere woorden, een brug geslagen nissen het naturalisme van 
Germmalen het idealisme van Henriette Roland Holst en Alfons Ariens Met de te- 
kenstifr vond Toorop een formule die zowel christenen als socialisten inspireerde 
Daar lag de kracht van zijn Mijnwerker. Te moet er iedere dag weer Iets anders in 
kunnen zien,' zei Toorops schilderende dochter Charley eens (Brederoo 1982, 190). 
Wie kennisneemt van de uiteenlopende commentaren zoals aangehaald in de eerste 
paragraaf, kan concluderen dar De mijnwerker aan dit criterium voldoet. 

Kqkend naar deze werkman kunnen we denken aan wat Van Gogh van zijn 
Aardappeleters zei. dat het schilderij van handenarbeid spreekt, 'en van dat zij hun 
eten zo eerlijk verdiend hebben'. Maar terwijl Van Goghs aardappeleters gemaakt 
zijn van dezelfde bruine aarde waaraan zij hun voedsel onttrekken, heeft Toorop, de 
latere Toorop, zich van deze atmosfeer losgemaakt. Toorop tik de mens, de afgebeel- 
de zowel als de beschouwer, boven het aardse uit. 



K R ~ S I S  70 Wat Van Gogh ooir hoopte te verwezenlijken: het maken en laten drukken van 
een serie werkman~r~pen (de zaaier, de spitter, de wasvrouw, enzovoort) bestemd 
voor de arbeiderswoningen, boerderijen, 'in &Ã© woord voor ieder ~erkman', '~ daar- 
in slaagde Toorop. Verschillende van zijn werken kregen een ruime verspreiding. 
Zijn Mijnwerker is er Ã©Ã van. 

'Geducht verouderd'? 'Fake'^ Misschien schuilt de kracht van de tekening juist 
daarin dat zij her realisme achter zich laat, zonder samen te vallen met melodrama- 
riek Ã la Jozef Israels, heroiek Ã la Meunier, tragiek Ã la Kollwirz, protest Ã la Albert 
Hahn. Van alle bekende liederen van de arbeid kan wie dar wil m Toorops werk de 
echo's horen, zonder dat Ã©Ã ervan zich alles overheersend opdringt 

Wie historische parallellen of mogelijke voorbeelden zoekt, vindt zein de traditie 
van de emblemarische kunst, de didactische reeksen 'plaatjes met praatjes'. De Zwit- 
ser Josi Ammann maakte ruim honderd houtsneden voor het befaamd geworden 
Standebuch, waarvan de oorspronkelijke uitgave in 1568 verscheen. Vermoedelijk 
door Ainmanns werk geinspireerd is de bundel Het menselyk bedrnfi Vertoond in 100 

verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedyen  met uersen uit 1694, 
van Jan en Caspar Luyken. In beide prentenreeksen kreeg elk beroep zijn gestileerde 
voorstelling. Van beide verschenen tijdens Toorops leven diverse nieuwe edities. Ze 
sloten aan bij de idealisering van de oude ambachten onder voorstanders van de eer- 
der genoemde gemeenschapskunst'. 

'Gemeenschapskunst' was wat Toorop wilde geven, 'kunst, die door de geheele 
gemeenschap begrepen wordt' (Janssen 1933,6z). Het betekent niet dar hij op docu- 
mentaire precisie uit was. Zijn Mijnwerker is geen proeve van fotografisch realisme, 
wil dat ook helemaal niet zijn. Het is een gestileerde vlakke voorstelling, voorbe- 
stemd om bij velen thuis aan de wand re en in de beschouwer verheven ge- 
voelens wakker re roepen: een moderne icoon. 

Naschrift 

Wat schiet je her eerst te binnen als het gaat om arbeid in de beeldende kunst? De 
meeste collega's en vrienden aan wie ik de vraag voorlegde, noemden kunstenaars, 
werken of stromingen uit de eeuw tussen de opkomst van het realisme en deTweede 
Wereldoorlog Recentere voorbeelden zijn blijkbaar schaars. Of ze maken geen blij- 
vende indruk. 

Is de arbeid onzichtbaar geworden? 
Tegelijk met de realistische en figurarieve kunst zijn uiteraard ook hun onder- 

werpen uit de mode geraakt. Belangrijker is echter een andere factor. De arbeider, 
als onderwerp van artistieke verbeelding, lijkt verplerterd onder zijn eigen succes. 
Hij werd gebruikskunst, propagandamiddel, monument. 

Met hun eigen, brallerige versies van 'arbeid' en 'het werkende volk' hebben de 
dictaturen van Stalin, Hitler en Mao die thema's bedorven. De thematiek, Ja zelfs de 
terminologie raakte besmet. Niet alleen voor de zichzelf en zijn onafhankelijkheid 
respecterende kunstenaar, ook voor de kijker. Kijkend naar werk van Constantin 
Meunier of Alben Hahn, wordt hij bestormd door 'foute' associaties. In hun ge- 
spierde prolerariers ziet hij onwillekeurig de Stachanov-arbeider, de kolchoze-boem 
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woeker.iars nier kan lezen zonder tedenken aan de holocaust. 
Toch is daarmee niet alles gezegd. Fotografen, filmers, uit de aard van hun vak 

meer gericht op de waarneembare sociale werkelijkheid, hebben het estafeitestokje 
van de beeldende kunst overgenomen. ZIJ ionen ons arbeiders - liefst uit voorbije 
tijden (in speelfilms als Germmal, Daens, Land andfreedom), of uit verre landen 
(SalgadÃ² mijnwerkers; jeugdrge rapijtwevertjes uit Zuid-Azie). Hier en nu fasci- 
neert hen vooral het afwijkende, onaangepaste. De immigrant; de zwerver; de junk. 

Zo voeden zij een traditie die bij nader inzien verrassend vitaal blijkt. In war 'de 
onderkant van de samenleving is gaan heten, zoeken kunstenaars sinds eeuwen het 
eeuwig andere. Als ware toeristen jagen zij op her exotische, het authentieke, het 
echte - dat immers, zoals bekend, alnjd is waar jij niet bent Romantiek is geen stijl- 
periode die voorbijgaat. Het is een hebbelijkheid van de mensel~jke soort - net als 
arbeid. 

Noten 

Bosma 1994, 137 De auteur, geboren ,â€ 1914 te Heerenveen, woonde van 1928 tot 1946 in 
Zwolle 

2 Brief van Alfons Ariens aan Jan loorop 29 december 1925 (Katholiek Documenracie Cen 
ruim, Nijmegen, Archief A. Aneiis nr 893.1 

3 Bekman 1940, 66 Vgl de kritiekvan oud mijnwerker Jacques Dnessen op Toorops lnho in 
Limburg-, Dagblad- Extra zo juni 1997,s 

4 Courbet werd gebrandmerkt als de leider van een socialist~schegroep (Van Unert 1987,2i). 
i. De Beenhouwer 1995, 24 (reproducnes van de drie delen 22-23) Schroder 1989,104 ver. 

meldt het rechterdeel onder de nrel Schlagende Wetter (mijngasexpiosie) 
6. Afgedrukt m De Katholieke Illustratie 1885-1886, gereproduceerd in Algemene Geschiedenis 

derNcderlanden 13, (19781 65 
7 Dit was niet df eersre Van Gogh-tenroonstelling, m a r  wel de eerste van wat grotere om- 

ving Ze omvatte 45 schilderijen en 44 tekeningen 
8 Een voorbedd uit de negentiende eeuw is her imposante schilderij van Caspar David Fned- 

nch. De levensfasen (ca 1835) Dne eeuwen ouder, maarverwant in thema en strekking, is her schâ€¢ 
den) De levensfasen (1539) van Hans Baldung Grien in het Pfado te Madrid (ter plaatse bekend als 
L u s  Edadesy la Muerte) Er bestaan ook veelal anonieme prenten die hetzelfde thema mee eenvou- 
diger middelen uitbeelden 

9 ANDB Aigemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond. 
10. Aldus Jan b o t o p  in een brief van 27 februari 1898 (aangehaald door Hefnng 1979, 69) 

Een afbeelding van her attiche Arbeid voor devrouw' in Heking 1979,73. 
1 1  Een afbeelding van her w-affiche in Hefcmg 1979,78 
12 ken foto van de betrokkene en een interview met twee kleinzoons in L i m b w  Dasblad- 

E\tm 4)llll 1997, 5 
13 Deze en de drie volgende citaten ontleen ik aan een hnef van Toorop aan Noler 8 oktober 

9 i i .  (hun correspondentie wordt bewaard in het Nijmeegs Museum Commandene van Sint Jan, 
?ie ook Lemmcns 1978) Dat de originele tekening Poels' eigendom werd, wordt bevesngd dooi 
Janssen r915,38-39 Dit oorspronkelijke werk, door Miek Janssen beschreven als "n crayon-teeke- 
ning, met hier en daar 'n vleugje pastei', is vermoedelijk in de ooilogsjaren verloren gegaan Zie 
Colâ€¢ 1 9 5 6 - 7  

14 Bioni 1941, II 364 Naast een reeks hlhografieen van hetzelfde formaat als her origineel (83.5 
x 91.5 cm) is ten minste Ã©Ã reeks (misschien ook meer reeksen) kleinere reproducties vervaardigd 
(32 x 35 cm1 In een reclamefolder van de Amsterdamse firma Felix P Abrahamson, 'De meester- 



K O werken van Jan Toorop', werd De mijnwerker zelfs in drie verschillende formaten aangeboden. 
15 Janssen 1915, 39 Opvallend is dat de schrijfster in een heruitgave het nooit gedacht geluk' 

schrapte en de somberheid van Toorops Mijnwerker benadrukte Janssen 1920.28 
16 BriefaanTheo van Gogh i december 1882,' gecireerd naar. Hulsker 1988, 145 
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