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De bundel is de tweede uitgave van de Stichting
Laren Literair. In de vorige zeer succesvolle uitgave,
Literair Fietsen door Laren en Blaricum (2011) is voor het
eerst in kaart gebracht welke plaats de literatuur
in de beide dorpen heeft ingenomen. De bundel is
wederom samengesteld door neerlandica Margriet
de Koning Gans.
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Begin 20e eeuw kwamen er dichters en schrijvers
in Laren en Blaricum wonen, die net als de schilders
werden aangetrokken door de rust en de schoonheid
van de ongerepte natuur. Ze voelden zich thuis in
het artistieke klimaat van hun geestverwanten en in
het culturele leven dat dankzij ieders inspanningen
in hotel Hamdorff bloeide. In de verzamelde werken
van de dichters zijn dan ook hier en daar gedichten
te vinden die regelrecht over hun leven in ‘het kunstzinnige hart van Nederland’ gaan. Deze gedichten
zijn bijeengebracht in de bundel Poëtische Wandeling
door Laren en Blaricum. Bij elk gedicht is een schilderij
afgebeeld dat door een Larense schilder is gemaakt
en de sfeer van het gedicht versterkt. Een kaartje
achterin geeft aan waar alles gebeurde. Al wandelend
door de rustieke laantjes en langs de rietgedekte villa’s
en boerderijen kan men met deze bundel in de hand,
de sfeer van toen weer even proeven.
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De bundel is de tweede uitgave van de Stichting
Laren Literair. In de vorige uitgave, Literair Fietsen
door Laren en Blaricum (2011) is voor het eerst in kaart
gebracht welke plaats de literatuur in de beide dorpen
heeft ingenomen. De bundel is wederom samengesteld door neerlandica Margriet de Koning Gans.
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laurens van der Waals

De molen
De molen in den mist, de schaduwschim, de molen,
de wieken werkeloos, onwerk’lijk in den damp;
de romp, als duisternis in schemering verscholen,
als in een witten nacht een zwartgebrande lamp.
De molen in den mist, de molen in het duister,
de dageduisternis van witten nevelnacht,
de molen, waakzaam toch, torst wrokkende den kluister
die zijner wieken vaart, zijn wil, tot stilstand bracht.
De molen zonder werk, de wieken zonder zeilen,
is als een dichter leeg van melodie en pijn,
die langs zijn huiv’rend hart de zoetheid voelt verijlen
van ongegrepen vreugd en ongeschapen schijn.

Margriet de koning gans

Wanneer zal weer de wind de nevelen verwaaien,
wanneer zal weer de zang door zijne zeilen gaan,
en door het wordend werk, onwankelbaar, zijn taaie
karkas van eikenhout krakend te trillen staan!

Uit: Spiegel der Nederlandse poëzie
1900-1940, Van Vriesland

De molen, 1907/1908 (?). Olieverf op doek,
100 x 94,5 cm. Stedelijk Museum, Amsterdam
uitgeverij noord-holland

jacobus Frederik sterre de jong

jooP siedenburg - alias johannes labasky

Een loflied op de nieuwe
Laarder Schilderschool
Eerste en tweede strofe:

Eindelijk is er dan gekomen
Waar zoo lang naar werd verwacht
De vervulling veler droomen
Heeft het ’t najaar ons gebracht
’t pittoreske dorpje Laren
Prijkt thans met een aureool
Want die kloeke kunstenaren
Stichtten er een schilderschool!
Alle joffers en mijnheeren
Die in ’t lieflijk Mauve-land
Ongeschoold de kwast hanteren
Zijn thans allen uit de brand
Nu kunnen dan die halve wilden
Yankee, Rus, Fin en Mongool
Zich ook ‘academisch bilden’
In de Laarder Schilderschool
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jooP siedenburg - alias johannes labasky

S. Moulijn zal er doceren
Met penseel en met vet krijt,
En Hart Nibbrig zal er leeren
Hoe men met confetti smijt,
Hoe al stipplend steden dorpen
Zon en maan en knol en kool
Worden op het doek geworpen
In de Laarder Schilderschool

Plasschaert zal er komen zeggen
Wat of mooi is en wat niet
Bremmer zal er uit gaan leggen
Hoe men kunst het beste ziet,
En Frans Coenen komt er lezen
(maar die doet het voor de jool)
Hoe de kunst critiek moet wezen
In de Laarder Schilderschool

Jacobs, de Rodin van Laren
Schepper van de Mauve-pomp
Zal het menschdom gaan verklaren
Hoe men uit een stenen klomp
Wrochten kan, door smaakvol hakken
Mauve-putten en –riool
Mauve-goten, -waterbakken
Voor de Laarder Schilderschool

Albert Neuhuys is vertrokken
Toen hij ’t nieuws las in de krant
Ja, hij is bepaald geschrokken
Van de school in ’t Mauve-land
Nu gaat hij als Segantini
Gletschers schil’dren in Tirol
Zoo ducht hij de concurrentie
Van de Laarder Schilderschool

Eisenlöffel zal verklaren
Hoe een ambacht kunstenaar
Heel zijn ziel kan openbaren
In een theelicht en bouilloir;
En Jan Hamdof zal tracteren
Op een glaasje Mauve-bowl
Dat doet hij alleen ter eere
Van de Laarder Schilderschool.

Laren wachten gulden tijden,
Al wat schildert tijgt er heen
Om zich aan de kunst te wijden
In de school van ’t Gooi’s Atheen!
Wat is Feith zijn vliegverrichting
Wat de ontdekking van de Pool
Vergeleken bij de stichting
Van de Laarder Schilderschool!

23 October 1910

Zelfportret, ongedateerd.
Olieverf op doek, 33 x 42,5 cm.
Singer Laren.
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