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Odysséa van Homerus, schilderde hij een
tafereel, dat door de jury waardig werd gekeurd bekroond te worden met de groote
gouden medaille en de rijksbeurs, die hem
in staat stelde gedurende drie jaren in Italië,
Spanje en Algerië te studeeren. Die jaren
waren voor Rink een tijd van hard, heel hard
werken. In Rome maakte hij veel studies
in het Vatikaan
en de musea,
bestudeerde er
de klassieken,
ook in andere
steden, en genoot niet minder met volle
teugen van de
goddelijke natuur. De jonge,
vroolijke Hollander vond overal
zijn
vrienden.
Met de prix de
Rome van andere natiën werd
vriendschap gesloten, en op het
atelier van een
hunner, een
beeldhouwer uit
België, werd
veel
gewerkt;
daar vervaardigde Rink o.a. het
zeer knappe
schilderijtje dat
tot de verzameling behoort van
den heer des
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f/« /«/ /«•;// -•<?// /!/»
Haag.
In die dagen leefde en studeerde te Rome
ook een jong Fransen musicus, Gustave
Charpentier, die tot de intimen van Rink behoorde. De auteur van de opera Zw//.sr. die
thans na het enorm succes te Parijs, in alle
voorname theaters van Europa als om strijd
gespeeld wordt, behoorde toen nog tot de
zoo goed als onbekende componisten. Rink,
die zelf met veel talent de viool bespeelt,
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had toen reeds het vaste vertrouwen, dat
Charpentier grooten naam zou maken. Vermoedelijk zal de componist wel dezelfde opinie
gehad hebben van zijn jongen Hollandschen
vriend. Het heeft lang geduurd, maar het
succes is ten slotte bij beiden toch gekomen.
Immers ook Rink's reputatie dagteekent eigenlijk eerst van den tijd, nog pas enkele jaren
geleden,
toen
hij te Monnikendam zich van de
wereld afzonderde, daar zijn
typen ontdekte
en zijn exploratie-tochten vervolgde langs de
boorden der Zuiderzee, naar
Marken, Volendam, Urk, Hattem.
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Het
klinkt
zonderling, dat
men te Rome
moet
geweest
zijn om met succes Monnikendammers te
schilderen, dat
men in 't Prado
te Madrid het
beroemde familie-portret van
Philips IV en
zijn gezin, van
Velasquez, moet
hebben bestudeerd en gecopiëerd, om zich

geïnspireerd te
gevoelen voor het uitbeelden van een
l'rker visscher en een Hattemsch landbouwer, maar toch is die harde studieperiode in Italië en Spanje, en later te Parijs
voor Rink de echte leerschool geweest. Ik
zou den lezer van dit opstel willen uitnoodigen een bezoek te brengen aan de merkwaardige collectie van den heer Hidde Nijland
te Dordrecht, die van Rink een geheele serie

