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Paul Doorenbosch

Wally Moes en Augusr Atlebé

Het contact tussen de schilderes Wally Moes ( r 866- r 9 r 8)
en August AIIebé, aanvankelijk als leerlinge regenover
leermeester, Iater uitgegroeid tot vriendschap, is
begonnen in r876, hetjaar waalin Wally Moes
toelatingsexamen deed voor de Rijksacademie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Hun vriendschaps-
relatie heeft stand gehouden tot de dag van haar dooà, 6
november r g r B. Van welke waarde die vriendschap was,
spreekt uit de brief die R.N. Roland Holst onmiddellijk
na haar overlijden - hlj zat de laatste uren aan haar
sterÍbed - aan Allebé zond om hem op de hoogte te
stellen: 'Vanmorgen werd ik bij onze vriendin Wally
geroepen, die zéér slecht was, ik heb haar zeer zachtzien
sterven. Ik wacht nu op de familie. 't Is een zege dat dit
lijden voorbij is, maar het zal U zeker ontroeren dat deze
vriendin die U zoo genegen was, is heengegaan,.l

In r 876 gaf August Allebé leiding aan de rekenklassen
van de academie. Wally Moes was één van het kleine
groepje vrouwelijke leerlingen dat zijn lessen volgde.
Vrouwen werden pas sinds zeer kort aan de academie
toegelaten en bleven gescheiden van de mannelijke
leerlinsen. De indrukken van en waardering voor
Allebé, als kunstenaar, als leermeester èn als persoon,
heeft zij vele jaren later in haar-memoires vasigelegcl:

'Professor Allebé was toen een nogjonge man van
ongeveer acht en dertigjaar. Zijn ruige, rossige knevel,
het puntige kinbaardje en de zwar-e borstelige
wenkbr-auwen, die de enigszins schuwe, donkerblauwe
ogen overschaduwden, gaven hem iets ferms, maar
indien de mond de beschermende knevel had moeten
missen, zou deze zeker veel verraden hebben: nu zelfs
deed het rveinige, dat er van te zien kwam, vermoeden,
dat die man moeilijk leefde. Het leed scheen die lippen
op elkander gedrukr re hebben. rcdat rijzich nier meer
verspraken in onbezorgd zich laten gaan; zij rvaren
getrouwe wachters gervorden om te verdedigen en te
verbergen het eigen zelf, dat zich niet geven kon of
wilde, en indien zíjzrch nog plooiden ror een lach, scheen
het moeite te kosren en bijna pijn te doen.

De heer Allebé sprak in zuivere, afgeronde zinnen,
langzaam en soms zoekend naar de n.reest treffende
uitdrukking. Wat hrj zei rvas dan uitermare raak, soms
vlijmscherp, nooit banaal of onbelangrijk.

Wat hem ertoe gebracht had zijn grote gaven
uitsluitend aan het onderwijs te wijden, wie zal het naar
waarheid doorglonden?

Misschien had de natuur hem het enige onthouden,
wat ook een groot kunstenaar nodig heeft om de strijd
vol te houden: de overruiging van eigen goed recht.
Waar zijn tijdgenoten niet genoeg flair hadden om hem
naar u,.aarde te schatten, daar zocht hij wellicht de schuld
brj zichzelf en twijfelde aan eigen kracht. Zijn uiterst
gevoelige natuur maakte het wellicht tot een marteling
voor hem de schoonheid, die hij in zich had te tonen aan
onverschillige, niet begrijpende ogen; hij had tegemoet
gekomen moeten worden, zolang het nog tijd was. Wel
heeft nu ook de boom gebloeid en schone vruchten
gedragen, maar wij hadden hem keer op keer willen zien
bloeien en de oogst had zoveel groter kunnen zijn.

Doch het past allerminst aan iemand, die het
onderwijs van Aliebé heeft mogen genieten, zich
daarover te beklagen.

Zijntrijze van onderrichren rr,as zeer belangwekkend.
Er rvas iets in, dat prikkelde om zich rot her uiterste in te
spannen. Zijn correctie was een lust r,oor-het oog. Met
z\rier zette de zekere hand de stoute lijnen in eens neer,
zonder zoeken, tasten of aarzelen en zij stonden in grote
zuiverheid, niet alleen schoon omdat zl1' de schoonheid
van een kunstwerk vertolkten, maar schoon om hunzelfs
wil. [...]

Zijn mening over de toen in ons land meest en
eigenlijk bij uitstek, bewonderde kunst, heeft naar ik
geloof velen \ran ons van een gevaarlijke weg
teruggehouden.

Hoe groot de Haagse School ook was, hoe groot de
werken daaruit ontstaan, een blijven varen in dat zog
had onvermijdelijk tot een schipbreuk moeten leiden.
Oorspronkelijke, grote kunsrenaars hadden die ricl-rting
ingeslagen, dat toverachtige impressionisme doen
geboren worden. Zlj spraken een nieurr-e, zeer eigen taal,
gloednjk, vol passie en wondermacht, maar alleen zij, die
zelfdat vuur ontstoken hadden, konden er zonder
gevaar mee omgaan. Voor degener-r die na hen krr'amen
was het ger,aarlijk zich te laten lokken op die u'eg, die
alleen schijnbaar gemakkelijker \\ as. \ranr als niet zoals
bij de grote vool-gangers van de Haagse School het
machtige kunnen, het sterke \\'eten en het ge\,vetensvolle
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xillerr ten g1'ondslas liasen aan het spontane,
liartstochtelijke doen, het zich laten dri jven op
onuitputtelijk rljk gevoel, het zien van een heer-hjk
seheel \\jaaf in ieclel onclercleel zich oplost. dan
ontbreken de funclanrenten, \\iaritroll allee n het schone
g=ebourr,r'eilis opsetr-okkeu kan l,or-den..Juist irr het voor
ilog onel'\'a1-en oqen rriet zichtbale van clie el.n\tige
onclelglond schuilcle l-ret gevaar: daalom leetde Allebé
ons niet haastig te grijpen naar een misschien
onltereikbaar ideaal, rna:rl clrr'orrg ()1rs nret geclulcl en
cleenioecl bij het Lresin te l>esinnerr en niers onbelaner-ijk
te achten. Stei'ig, cleugdelijk en clegelijk. eaaf, beerepen
en helcler. zonclel om\\iegen. schone schijn oÍ'
opperr lakkige bekoring nroest ailes zijn, terlvijl toch zijn
l-rartstochtelijke kurrstenaal-sn:ituL1r, clie zich niet liet
r-erber-gerr. l-rern behoedde vool alle rrucl'rter'heir.l. Zcr

t1-achtte hij ons te lelerr \\:at men leren kan. De goddelilke
vorrk, het talent, kan geen ancler ons gevell. maar zelfs a1

liebben r,r-ii dat, ,.,1r 11,ij niet sterk err r,olhar-dencl gerriazrkt
rror-clen en niet leren begrijpen, d:rt de hog-ere spol-ren
r';ur cle ladder- niet beleikt kunnen rr,orclen zoncler.eer-st
stevig voet te vatten op cle onderste. dan kan talent alleer-r
ons niet redden'.2

f)e eelste periocle rr,aaLin \,[allv NIoes oncler- A]lebé's
leiclins heeÍi gervelkt duurde tor hal\-erh'ege r 878, toen
zi j de acaclerriie r.erliet na te hebberr cleelsenonten aan
eerr nrisltrkte iictie on] cle slechte ku,aliteit van het
, rrr(Le1'rr ijs aan cle kaak te stellen. Ntet clie actie

plobeelden de str-rclenten het ontsiag van de dir-ecteur,
B. de Poorter, en de hoogleraar kunstgeschieclenis en
esthetica, -1.4. Albeldinsk Thijm, te be'u,erkstellisen. Na
enkele omzrr ervinsen in het buitenland (Zlr,itserlar-rd,
België en Duitsland) keer-cle Walh'in het na-jaal van r 88o
terus a.tn cle academie. Allebé was inrniddels tot
directeur benoemcl, r'r,aardoor het peil var-r de opleicling
aanzienlijk \\ias gestesen. Zij kreeg toestemmins onr
oncler zijn dilecte leiding in een lose te werken. Het rvas

hatd r,r,erken, de eisen die Allebé stelcle lr,aren hoog. Tot
eind r 88:, zou zij haar loge iranhouden.

'l'ijdens deze tlr,eede academiepel'iode verbleeÍ zij
sedurende enige tijd in N,Ítinchen, r'an u,aaruit zij il
besc]'ieiden mate met Allebé corresponcleerde; ze

r,ertelde hem o.,,er- haar bezigheden en vl'oeg om
adviezen: 'Daar U altijd zoo r,riendelijk ge\\.eest is. mij
Uu,e belangstelling te toonen. neem ik de vriiheicl hier'
nog een en ander bij te voegen'.:t

\{alh' r'erliet uiteindelijk definitieÍ de academie,
omdat ze voncl dat het u-erken ondel clirecte leiding, ook
al u,as die dern van AIiebé. haar teveel benaur,r,de. Ze
lvilde op eigen kracht verder. In r 884 r'eltrok ze mer
l-raar vliendin Thérèse Schu,artze (r 8; r - r q r 8) \:oof eelr
.,.ieltal maanden naar Parijs (afu. 7 r ). Ook r,an daaluit
Itield zij Allebé op de hoogte r,an haar intel'esses en haar'
v«rlderingen. \,'oor de Parijse Salon van r 88.4, u,aan,oor
beide kunstenaressen it ilden inzenden, gaf Allebé een
introductiebrief mee. Van \\,'alh' N,Íoes u,erd uitsluitencl
een in Parijs geschilclerd stuk,.losefih, de ltalinanse
s rn itl.sj o n gc n, aan ge nomen.

Telug in \ederland ver-bleef \Vallv afn-isselend in
Amsterdam en in Laren. \'an haar relatie met Allebé in
diejaren is alleen bekend dat ze elkaar bezochten en dat
de kunstenares haar \.roegere leermeester om adr.iezen
bleef vragen en zijn oordeel zeer op pt'ijs stelde. Na r 8c18.

het jaar- u,aarin \{allv zich defirritiel in Laren vestigde,
\{as er u-eer splake van corresponclentie. hoeu,el cle

frecluentie daan an ere laag lag. De toon in haar brieven
bieef enisszins formeel. Pas in haar laatste ler-ensjaar err
nac'l at,\llebé zij n tachtiuste \,erj aa1'da g ger,ierd had,
sprak \Vallv hem op zijn instisatie niet rueel ruet'\\raalde
heer', maar met'Lieve vriend';ran: 'l-ier,e r.riencl. is het
zoo ook goecll Zoo schreef ik ook altijcl aan Daniël de
l,anse, met \\,ien ik zeer ber,r'iend \\,as en die nu helaas ir-r

het r.erle land gestorn,en is. \'relder zal ik trilcl.rten als ik
aan U denk r'oo1'zoo r,er het mogelgk is, den leermeester
aarr clen kapstok te hansen (g'eheel figuurlijk becloeld)
eir il-r U \roornanlehjk clen kunstbroeder te zien. Dan rr,el

een l-reel grooten bloer, maar om een groote broel te
hebben is heel prettig'.r De brier,en van Allebé zijn
l'riendelijk, galant en bezorsd \:ar toon.

Kort na haar definitier.e 'u'er-huizing naar Laren
openbaarde zich bij \{ally een el-nstige
ger'vriclrtsaandoening, die haar niet alleen het schilclelen
en tekenen onmogelijk maakte, maar- die haar op den
dr-rur r.olledig aan bed kluistercle. De schilcleres heeÍï
zich ter compensatie toegelegcl op iret schrijven van
.n'erhalen.5 Zij baseerde zich daalbij vooral op de



'. enellingen van de Larense inwoners, rnet wie zij op zeer

i'-,ede loet stond. Na publikatie stuurde zrj Allebé de
1rr\ er-drlrkjes en zij was steeds zeer'\,erguld als hij daar in
l,,r ende w-oorden op reageerde: 'Lieve vriend, Ik zendje
een or erdrukje van de eerste helft van een verhaal van
nij. dat in het Octobernummer van Groot-Nederland
,. erschijnt. Wil je het na lezing te leen ger,en aanJetty de
Vries? Ik heb dezen keer, ook al om den nood der tijden,
r.naar een paar overdrukjes, maar mijn oudste vriend
moet er natuurlijk in de eerste plaats een hebben. Ook al

rrit eigenbelang, daar de rvijze waarop hrj mijn werk
r-,pneemt, mij zulk een bijzonder groot genoegen doet'.0
Van bezoeken over en weer, toch al sporadisch
i oor-komend sinds de verhuizing naar Laren, was de
laatstejaren geen sprake meer. Allebé r'vas oud en klvam

-\msterdam niet meer-uit, Wally Moes rvas bedlegerig.
Het onderlinge contact verliep via vrienden en

kennissen:Jan Veth, Richard Roland Holst, Anton
\lauve jr. en vooral de Amsterdamse kunstschilderes
Henliëtte de Vries (r886-r94z), die door Allebé bij
\\-a11r, lvas aanbevolen en die zij adviezen verschafte. Tot
cle dood van Walll,kwam zrj bij beiden geregeld aan huis.

\\-allr'Moes kr'vam in r876 met nauwelijks enige
tekenen,aring aan op de Rijksacademie. De vormende
inr loed van Allebé op haar kunstzinnige ontwikkeling is

groot geweest. Zijn vakmanschap en de nadruk die hij
legde op technische vaar-digheden zijn elementen
i''aardoor het werk van de kunstenares stelk bepaald
rrerd en die nauw aansloten bij haar karakter en haar
talent. Onzeker als zij rvas, moest zij kunnen terugr,allen
op haar technische krvaliteiten. De pogingen die zrj in het
begin van haar Larense periode onder invloed van
\Iauve, Liebermann en Gabriël heeft gedaan om losser'

re komen rran het nauwgezette realisme en in'n'at vrijere
\ ormen en met wat meer kleurgevoel te gaan r'verken,

hebben niet tot gunstig resultaat geleid. Het best kwam
zij tot haar recht in de nauwgezette uitbeelding van

ilersonen, die zij overigens vooral vond onder de
Larense bevolking, terwijl achtergrond ondergeschikt
rr'as.; '\Vat er goeds is in mijn i,r,'erk is \roor een groot deel
ontbloeid aan wat hij plantte in een ontvankelijke
bodem', concludeerde Wally Moes in haar memoires
toen zij terugkeek op haar academiejaren onder Allebé's
leiding.B
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Noten
1. Brief Roland Holst-Allebé, (r,-r r-rgr8 (afschrift, part' coll.).

Over de relatie tussen \Vallv N{oes en R.N. Roland Holst, zie

f)oorenbosch rc186. Dit artikel bevat ook verdere
biografische gegevens over \{a11v Moes.
N{oès r qG r , pp. 64-66. In cle Verannvoording, geschreven
door G..|. r'an Suchtelen op }:rasis van dool de fàmilie N'Íoes

uerst.eÈte gegevens, r,ordt gesuggeleerd dat zij in r q r 1 i'
begonnen met het schrijven r,an haar memoires' Van l-ret

fràgment over Allebé bestond echter a1 een eerdere versie,
die rverd eepubliceerd door Etha Fles. Laatstgenoemde
schreef clàaibij: '\Va1iv N{oes, rvier lei'endige geest en tr:rie
rvelklust ook naar een uiting zocht in dagen lvanneer zij het

palet niet kon hanteeren, begon eens,jaren geleden,
Lerinneringen uit haar leven voor zichzelf en enkele intie me

r,r'ienclen op te schrijven' (Fles rgr r,P. 2).

Brief NÍoes-Allebé, 3r-r-r882 (aÍschriÍi, part. coll.).
Brief X'Íoes-Allebé, z r-:,-rqr8 (afschriÍt, Part. co11.).

Tijdens haar leven verschenen nvee bundels. Larensche

do r p s v e r tellin ger (Amsterdam t g t t), G tt o i.s c he

dnrp s,L et'te lli'n gen (Amsterdam l, S t :]), en Postuun] N a gr: latert

i;ertellin gett (Amsterdam I r gzo]).
Brief N,Ioes-Allebé, z6-q-r qr8 (afschrift, part. coll.).
FIes rgr 1, pp. 5-13.
NÍoes rqO r, pp. 66-67.
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