
alanne: vergeten etser
Soms beleeft een mens een onverwachte

verrassing.
warmte en een wonderlijke bedrijvigheid op

Dat overkwam één van onze Goudse
de en rond het water. Het ís of wij bij het

medeburgers, toen hij op zekere dag, als
beschouwen van de prent met eigen ogen
het Goudse leven bij de visbanken kunnen

verwoed verzamelaar, wat rondsnuffelde op
een Brusselse rommelmarkt.

zien, de Goudse bedrijvigheid in 1879.

Daar ontdekte hij tot zijn grote vreugde
We zijn er als het ware zelf bij.

tussen de oude spullen een onbekende
Het wemelt daar van kooplustigen op de

Visbanken. De huisvrouwen en de keuken-
tekening van Visbanken aan de Gouwe.
Spoedig verwisselde de tekening van eigenaar,
het werd één potloodtekening en twee
tevreden mensen.

De tekening, een snelle en rake potlood-
schets, is kennelijk een blad uit een
schetsboek en is rechtsonder gesigneerd en
gedateerd: M. Lalanne,  Gouda Marché aux
poissons ‘79. De kunstenaar Lalanne  tekende
vanaf een punt aan de Hoge Gouwe. Op de
achtergrond verrijst midden in het beeld
de toren van de St. Janskerk.

Op de voorgrond zien wij de Visbanken
links en rechts van de Gouwe.

Vaak werd dit punt geschilderd en
getekend, een traditioneel gegeven en toch
maakte Lalanne  er heel iets anders van.
Met uiterst sobere middelen suggereert hij
een alles omgevende en doordringend licht,

meiden kopen er de vis van de schuit. De
schepen die de vis aanvoerden hggen  nog met
de schipper aan boord in de Gouwe. Er ligt
ook nog een tjalk met gestreken zeil afge-
meerd. Op de hoek van de Peperstraat
stonden toen ook al een paar kríngetjes-
spugers met op de achtergrond het nog
bestaande pand waar S.W. van Buuren,  de
redacteur-uitgever van de Nieuwe Goudsche
Courant woonde, redactie en drukkerij
bevonden zich ín de Jeruzalemstraat 4.

Een uiterst sobere zwart-wit tekening werd
het en toch zo diep van kleur en doordrenkt
van licht zoals misschien alleen Franse ogen
dit kunnen zien en vastleggen. De tekening \
is zo trefzeker en levendig, dat je de Goudse
mensen van toen, onze mensen, op de prent
ziet en hoort bewegen, een roep vanaf de
schepen, druk gepraat op de markt. Onze
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lichtvoetige tekening betekent opnieuw een
echte aanwinst voor de Goudse topografische
atlas.

Maar wie was nu wel de kunstenaar
M.  Lalanne?  Maxime Lalanne  werd in 1827 te
Bordeaux geboren, hij overleed in 1886 in
Nogent-sur-Marne, op 59-jarige  leeftijd.

In tegenstelling tot sommige van zijn
tijdgenoten was hij zowel in het landschap als
in stadsgezichten geïnteresseerd. Terwijl hij
bewonderd werd voor zijn uitbeeldingen
van dorpen en weelderige rivieroevers, waren
het zijn stadsgezichten die hem beroemd
maakten.

Lalanne’s  grote vakkennis blijkt al
overduidelijk als men zijn vroege ets
‘Rue des Marmousets’ bekijkt. Zijn grote
technische kennis blijkt eveneens uit een
belangrijke publicatie van zijn hand getiteld:
“Traité de la gravure a l’eau-forte’.

Behalve in Gouda tekende hij ook in
Zaandam, Haarlem en Den Haag. Op zijn
atelier ontstonden dan later naar deze
tekeningen zijn etsen. In onze rumoerige tijd
met zijn driftig neergeborstelde orgieën van
kleur is de typisch 19e eeuwse Lalanne  een
stille in de lande geworden.

Op 12 november jl. vond in een halfvolle
Agnietenkapel de lezing plaats van prof. dr.
C. Augustijn, hoogleraar kerkgeschiedenis
aan de Vrije Universiteit, over Erasmus als
vernieuwer.

De avond was georganiseerd door de
Federatie van samenwerkende kerkgenoot-
schappen, het Humanistisch Verbond en de
Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’.

Erasmus (+ 1469-  1536) leefde in een tijd
van grote veranderingen door uitvindingen,
ontdekkingen en oorlogen.

Augustijn deelde z’n leven in drie perioden in.
De periode van 1469-  1495 beschouwde
Erasmus zelf als een aaneenschakeling van
ongelukken, waardoor hij mede genoodzaakt
was in te treden in het klooster te Steyn, tussen

Een uiterst gevoelig en bekwaam kunste-
naar werd een vergeten man. In een publicatie
‘Forgotten printmakers of the 19the  century’,
uitgegeven door de Kovler Gallery, Chicago,
1967/68,  werd gelukkig de nodige aandacht
geschonken aan onze etser Maxime Lalanne
en diens werk.

Vanzelfsprekend is Lalanne  een gedateerd
19e eeuws kunstenaar. Maar hij staat daarin
niet alleen. Voor Gouda noem ik u Gijsbertus
Johannes Verspuy en Johannes Dirk van
Vreumingen Dz., tijdgenoten van Lalanne,
Momenteel erg onderschat en eveneens
vergeten, terwijl men niet inziet  hoe
vooruitstrevend en in zekere zin ‘modern’
deze bescheiden meesters waren.

Ook zij kozen als onderwerpen landschap,
stads- en dorpsgezichten. Het is wonderlijk
hoe raak en goed gezien zij in hun tekeningen,
aquarellen en litho’s, bijna steeds van klein
formaat, het beeld van stad en land wisten
te treffen en hoe zeker en pittig hun stads-
gezichten, bijna altijd van Gouda met
drommen natuurlijk gebarende en bewegende
figuurtjes, wisten te bevolken. Er is bij hen
geen spoor meer van gezwollen 19e eeuwse
romantiek. Hun werk ademt de frisse geest
van een nieuw en nuchter en vooral eerlijk
realisme. Weliswaar minder poëtisch dan
de Fransman, maar daar waren het dan ook
Hollanders voor.

Dr. Jan Schouten ft).

Gouda en Haastrecht gelegen. Uit zijn brieven
blijkt dat hij in het klooster is gevormd door I
de klassieke Latijnse auteurs.

In de tweede periode tot 1515 wordt hij in
Parijs humanist. Een humanist is iemand die
de klassieke letteren bestudeert en kennis
neemt van andere gedachten en opvattingen
dan hij vindt in de christelijke wereld.

Erasmus wordt bekend als christen-humanist
dat wil niet zeggen dat hij klassikus is en
theoloog, maar dat hij de methode van het
bestuderen van de klassieke auteurs toepast
op de studie van het Griekse Nieuwe Testa-
ment, hetgeen in 1516 leidt tot een nieuwe
filologische uitgave, die grote invloed krijgt.
Hij wordt ook bekend omdat hij oproept tot
een spiritualistischer manier van geloven:
van Jezus Christus, het hart van het Nieuwe
Testament, kan de mens leren hoe hij in de
wereld moet staan.

In de derde periode tot 1536 raakt Erasmus
in redelijk goede doen. Hij heeft contact met
pausen, vorsten en grote geleerden. Zijn
tragiek is dat hij de christelijke eenheid van
Europa, die hij zo sterk propageert, desnoods
in de diversiteit der meningen, teloor  ziet
gaan, onder andere door de theologische
invloed van Luther. Dat in deze periode de
scheiding der geesten zich voltrekt, ont-
goochelt hem.

Met de opmerking dat velen geboeid blijven
door de onafhankelijkheid van zijn denken en
zijn pleiten voor de vrijheid van het eigen
geweten, besloot de Erasmuskenner Augustijn
zijn boeiende en leerzame lezing.

Klaas Ids Nauta.


