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Tekst Merel van den Nieuwenhof Beeld Bauer Documentatie Stichting

Het kan je haast niet zijn ontgaan: 2017 is De

Stijl-jaar. De primaire kleuren en geometrische

vormen van Mondriaan, Van Doesburg en con-

sorten – van bevriende gelijkgestemden tot

verre stijlverwanten – staan dit jaar overal in ons

land centraal. Dat het ook Marius Bauer-jaar is –

het is 150 jaar geleden dat deze kunstenaar in

Den Haag werd geboren – zal minder mensen

zijn opgevallen. In mijn ogen ook een feestje

waard. Want Bauer reisde vanaf het eind van

de negentiende eeuw dat het een lieve lust

was en wist zijn ervaringen in tekeningen,

aquarellen, olieverfschilderijen en vooral zijn et-

sen meeslepend te verbeelden.

Kleinste kamertje

Bij een bevriende kunsthandelaar breng ik stee-

vast een bezoek aan de ‘Marius Bauer-wc’. De

wanden van het kleinste kamertje zijn volledig

gevuld met taferelen van Turkije, Jeruzalem en

Het reizigersbloed
van Marius Bauer

‘Ja, ’t kan me niet “ver” genoeg zijn! En hoe vreemder en won-

derlijker alles is, des te meer ik geniet. (…) ik geloof dat ik het reizi-

gersbloed in de aders heb!’ schreef Marius Bauer (1867-1932)

eens. Ook andere kunstenaars van zijn generatie waren reislustig.

Isaac Israels ondernam bijvoorbeeld een lange bootreis naar Ne-

derlands-Indië en beklaagde zich in brieven over zijn zeeziekte.

Wat Bauer onderscheidt is zijn toewijding aan de Oriënt. Hij ba-

seerde zijn werk vrijwel uitsluitend op reizen naar onder andere

Egypte, Syrië, Palestina, Algerije, Marokko, Rusland, Nederlands-

Indië en India.
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hem aan deze illustraties. Per brief laat hij Van

Wisselingh weten: ‘Bestel duizend etsplaten,

duizend riemen papier, voor duizend Akëdys-

serils! We zullen duizenden guldens verdienen!’

Scheherazade-bril

Ook ‘Duizend-en-één-Nacht’ verschaft Bauer in-

spiratie. Hij heeft een zestiendelige Franse verta-

ling in bezit, waarin hij maar liefst 2925

tekeningetjes maakt. Hoewel hij in zijn verdere

oeuvre de verhalen – op enkele voorstellingen

van Aladdin en Ali Baba na – nauwelijks letterlijk

verbeeldt, bekijkt hij op reis zijn omgeving dikwijls

met een Scheherazade-bril: ‘’t Is vreemd, maar

ik kan mij de Duizend en één Nacht niet anders

voorstellen dan gebeurd in Turkse straten.’

Het werk van Bauer is t/m 8 oktober te zien in

‘De Oriënt verkend. Op reis met Louis Coupe-

rus en Marius Bauer’ in het Couperusmuseum

(Den Haag) en van 4 t/m 26 november in ‘Ma-

rius Bauer. Verslaafd aan het Oosten’ in Pulchri

Studio (Den Haag).

www.mariusbauer.nl

Aladdin staat, ets

palet 390 I augustus/september 201700

India, met de sprookjesachtige architectuur van

moskeeën en tempels en straten waarin de lo-

kale bevolking in processies voorbij trekt. Hoe-

wel Bauer zich in zijn etsen slechts van

zwarttinten kon bedienen, straalt het oosterse

licht en de stoffige droogte van de prenten af.

Zoiets kun je alleen overtuigend overbrengen

als je het met eigen ogen hebt gezien.

Reisherinneringen

Eenentwintig is Bauer als hij zijn eerste verre

reis onderneemt, financieel ondersteund door

kunsthandel Van Wisselingh. Hij gaat niet naar

het geijkte Italië; Istanbul is de bestemming. Na

een lange reis per trein en boot bereikt hij de

‘Poort naar het Oosten’, waar hij gedurende

twee maanden met enthousiasme vijf schets-

boekjes en zo’n honderd losse vellen papier vol

tekent. Terug in Nederland maakt hij meer dan

honderd etsen, die opvallend spontaan en

schetsmatig van tekening zijn. Zijn reisherinne-

ringen en verbeelding komen daarin samen;

Bauer geeft zowel weer wat hij gezien heeft als

een meer algemeen en geromantiseerd beeld

van de Turkse cultuur. Uit een brief blijkt hoe

goed niet alleen het reizen, maar ook het na-

genieten en fantaseren hem afgaat: ‘Nu komt

het tweede genot, dat der herinnering, scho-

ner nog dan de werkelijkheid. (…) er rest een

wonderland van paleizen en tempels, bevolkt

met onafzienbare rijen van bontgeklede oos-

terlingen, van rijkgetooide paardenstoeten, van

kamelen en drommen olifanten.’

Reisbureau en reisgids

De reis naar Istanbul smaakt naar meer en vele

andere bestemmingen volgen. De uitspraak

van kunstenaar en kunstcriticus Jan Veth ‘Het

Oosten trok hem’ is haast een understatement.

Hoewel hij avontuurlijk is, is het niet Bauers ge-

woonte om onvoorbereid op pad te gaan. Voor

zijn reis naar Turkije informeert hij uitgebreid bij

de bevriende kunstenaar Philip Zilcken, die hem

voorging. In Egypte sluit hij zich in 1894 aan bij

excursies van reisbureau Thomas Cook. India

bereist hij in bezit van ‘Murray’s Handbook for

travellers in India’. Hij doet er de Taj Mahal en

andere bezienswaardigheden aan, maar maakt

ook van binnenuit kennis met de cultuur als hij

een bruiloft mag bijwonen.

Duizenden Akëdysserils

Via de genoemde kunsthandelaar ben ik zelf in

het bezit gekomen van twee etsen van Bauer.

Aanvankelijk was ik me niet bewust van het on-

derwerp. Ik werd, als onvervalst meisje-meisje,

voornamelijk aangetrokken door het hoge dui-

zend-en-een-nachtgehalte van de voorstellin-

gen van een prinses in een tempel. De etsen

blijken onderdeel van een opzichzelfstaande

serie in het oeuvre van Bauer. Ze verbeelden

Akëdysséril en zijn in 1893 gemaakt voor de

Nederlandse vertaling van het gelijknamige

boek van Auguste Villiers de l’Isle-Adam. Als

Bauer jaren later in India is, herinnert het land

Overdekt straatje 

 te Cairo, ets

Straatje in Stamboel, 1890, ets, 11,3 x 8,4 cm


