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ATOORREDE.

In de Voorrede van Rienzi zegt Bulwer,, na den aard
van zijn boek verklaard te hebben :
„I say thus much in order to prepare the mind of the
reader as to what he is to expect in the following volumes —
a duty I think incumbent upon every author of discretion
and benevolence, and a precaution which, if sometimes
preventing mortification to himself, prevents, no less
frequently, disappointment to the reader."
Ofschoon het, volgens sommigen , in 1888 wel ouderwets zal heeten een „ bescheiden en welwillend schrijver "
te willen zijn, ik hecht nog aan den door Bulwer in 1835
aangeduiden plicht , gelijk er gemoed en vertrouwelijkheid
liggen in den eertijds gebruiklijken aanroep , tot den
„ Goedgunstigen lezer" gericht.
Over Voorredenen is men anders dan voorheen gaan
denken. Sommigen hebben nieuwheid gezocht in de zaken
onderste boven te keeren , of liever achterste voren , en
hebben een Narede geschreven; anderen achten Voorredenen ballast, en lezers zijn er, die ze nooit inzien ;
nieuweren vonden een Voorwoord mooier. Vrij algemeen
oordeelt men echter thans een Voorrede een lastig oponthoud te zijn in het voorhuis , dat in onze woningen
ook zoo goed als vervallen is.
Vergun mij een fraaie vestibule, die de intrede in de
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vertrekken voorbereidt, iets betamelijks en aangenaams
te vinden. 1k voor mij ben gretig op voorredenen der
boeken, waarin de schrijver-gastheer mij wellevend te
gemoet komt, waar ik aanvankelijk kennis kan maken
met zijn uiterlijk , als ik hem nog niet ken, of eenige
woorden kan wisselen ter inleiding van het volgende;
gelijk ik ook altijd gaarne de „Aanteekeningen" lees,
als om na te praten over hetgeen wij gezien en behandeld
hebben.
Het zwaarst wegen echter in Bulwer's woorden de twee
gronden : den lezer teleurstelling, den schrijver ergernis
te sparen. Te meer, omdat er tegenwoordig tusschen
lezer en schrijver eene andere verhouding, — die niet
altijd meer verstandhouding is, -- bestaat dan voorheen.
Zij zijn voorbij de tijden van meerderheid door beoefening,
van gezag van een talent, dat, al wil men het niet zoo
hoog aanslaan, toch hooger pleegt te staan dan dat
van den niet-deskundige. De lezer gelooft en vertrouwt
niet meer in zijn schrijver; ontvangt vaak niet meer, maar
eischt van zijn schrijver. De band der intimiteit is los; de
verhouding zweemt naar die van kooper en leverancier.
De letterkundige beginselen zijn, al is het dan wel eens
in stelsels en frasen, gemeen goed geworden. Geeft de
schrijver zijn vrucht van ondervinding , in den vorm, die
uit haar en met haar opwies; de lezer zegt: gij fopt mij;
ik verwachtte iets nieuws, gij geeft mij ouds; ik kocht
of huurde u om mij te vermaken en gij redekavelt; om
iets prikkelends en gij levert mij zoet; om een roman en
gij biedt geen zenuwschokkende verwikkelingen of toestanden.
Wat is een roman?
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Een roman is een verdicht samenweefsel van .... Houd
nog even uwe definitie in petto.
Is Job een roman? Is Plato's Gastmaal een roman? De
Memoires d'Outre-tombe, de Voyage autour de ma
Chambre, de Octavius van Minucius Felix, de Pantagruel?
Zijn de Reinaert, Bunyan, Un cheval de Phidias ,
Hermann und Dorothea, Byron's Don Juan, de Confessies van Augustinus of van Jean Jacques, de Sentimental Journey, de Reisebilder,, Wahrheit und Dichtung,
geen roman?
Beslist de inhoud, of de inkleeding? En welk kleed?
Een gedrapeerde toga, een gekleede rok , een alledaagsch
kleed, een huisjas — of een kiel? Moet het verdicht zijn of
half werkelijk , of zelfs een gansch reeel „ document" ?
Proza, met uitsluiting van gebonden vorm? Moet gij door
verwikkelde slingerpaden en een doolhof heen naar een
doel, of moogt gij, met een aangename wandeling als
doel, langs een boschbeek u laten leiden ?
„Ontwikkeling van karakters, schildering van het
leven"
Maken onstandigheden, voorvallen, handelingen alleen
het leven, of ook denken , voelen , opmerken? Blijkt ons
eerst, zonneklaar,, de ontwikkeling der karakters uit de
eerste, of ook, zachter van omtrek , uit de tweede? Waar
moeten de personen over spreken? Over alles. Dus ook
over kunst en letteren? Over het gebeurende en gebeurlijke,
over het bestaande, gewenschte, nuttige, schadelijke, het
algemeene en bizondere, het vroolijke en droevige, het
goede en slechte , het ware en onware — en niet over
het schoone?
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Stel eens een gunstig en gewenscht geval — als gij in
een boek een deel levens hebt aanschouwd en medegevoeld ;
het onderscheid bespeurd tusschen laag of alledaagsch ,
beminlijk en edel gezelschap ; als gij u hebt voelen
streelen of verheffen , en gezien hebt, dat het leven belangrijk , maar ook schoon kan zijn; dat de opvatting
van wereld en leven afhangt van het Licht, dat de geest
er over laat gloren en gloeien , — zult gij dan boos zijn
als de man , die zag dat de kreeft niet beantwordde aan
de definitie: „petit poisson rouge qui marche reculons",
en hem wegwierp ?

Tot zooverre de woorden van mijn diepbetreurden Vader. Noch
zijn „roman", noch zijn Voorrede daarvan waren af, toen hij het
land moest verlaten en herstel van gezondheid zoeken in den
vreemde. Helaas, hij mocht niet terugkeeren tot zijn huic, en bet
werk bleef onvoltooid liggen.
Toch heb ik gemeend zijn vrienden een dienst te bewijzen, en
daarmede in .zifn geest te handelen met de uitgave te bezorgen
van het fragment, zooals ik bet heb gevonden.
Ik heb bet Handschrift trouw gevolgd en slechts bij hooge noodzakelijkheid lets veranderd. De indeeling in hoofdstukken en de
titel zijn lnede van mij. Ik heb die geringe veranderingen nooit
gemaakt als ik niet meende, dat hij er bet mL eens zou zijn. Waar
ik in twijfel was omtrent spelling, omdat hij van verscheidene
zaken was teruggekomen, beb ik die van het woordenboek gevolgd.
Het consequent schrijven van „ noch" (met ch) zooals hij vroeger
deed, had hij opgegeven. Ik heb dus de g voor de ch gezet, waar
dit moest. En zoo zijn er meer zaken, welke bier te noemen ,
geen nut heeft. De „ goedgunstige" lezer moge mij vergeven als
ik mij hier en daar heb vergist, of de correctie niet zorgvuldig
genoeg beb uitgevoerd. Ik ben op een terrein gekomen , dat mij
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wel niet geheel vreemd is, maar dat toch het mijne niet is. Het
zal mij ook niet verwonderen , als het blijkt, dat sommige citaten
onjuist zijn. Mijn Vader schreef die gewoonlijk uit zijn hoofd op,
en vergeleek eerst in de drukproeven met het origineel. Ik heb mij
intusschen beijverd de talrijke en zeer verschillende aanhalingen op
te zoeken, en te vergelijken. Niettegenstaande de welwillende hulp ,
die ik hierin mocht ontvangen, heb ik ze niet alien kunnen vinden.
De oplettende lezer zal in de „ Inwijding" bier en daar iets van
datgene missen, wat de latere werken inijns Vaders in hooge mate
kenmerkt, n. I. het afgewerkte, het gepolijste , sit venia verbo.
Dit is een droeve noodzakelijkheid, omdat de Schrijver zijn werk
niet heeft kunnen herzien. Intusschen, al is het nog niet „gepolijst ",
daarmede zij niet beweerd, dat hetgeen er is, ruw van oppervlak
is! Zeer zeker niet.
Noch de voorrede, noch de roman zelve zijn af, zeide ik. De
antwoorden op de vragen: wat is een roman, en of Job, en het
Sumposion en Ole, die daar opgenoemd waren , romans zijn, zijn
helaas in de pen gebieven. Met hoeveel spanning luisterden wij juist
naar de ontwikkeling van het bctoog . . . . . hoe gaarne hadden
wij juist hem bier laten antwoorden...... En toch, er staat reeds
genoeg in de „Voorrede", dat strekt tot „aanvankelijke kennismaking ", en we hebben den wenk begrepen.
Is het noodig ook een beroep op de welwillendheid van den
lezer te doen , omdat ik een fragment aanbied? Ik durf hopen van
neen. Evenals hij, die van een antiek beeld kan genieten ook
wanneer dit slechts een fragment is, zoo zal hij die de „Inwijding"
begrijpt , niet verstoord op mij zijn, omdat kinderlijke pietas mij
drong tot uitgave.
's-Gravenlzage, Oct. 1888.
G. C. J. VOSMAER.

I.
Een jonge man van negen en twintig jaren , na zijne
promotie in de rechten een jaar of vijf in de Levant
werkzaam , en nu tijdelijk vervanger van den overleden
consul te Smyrna, ontving onder zijne dagbladen en
ambtsmissieven een brief, dien hij het eerst opende , omdat het adres de hand des schrijvers aanwees , den man
die hem het naast aan het hart lag. Na er een vluchtigen
blik in geworpen te hebben, legde hij dien brief neder,,
teekende zijn gelaat , dat er iets bizonders in stond , en
hij dacht een oogenblik na. Toen haastte hij zich , eerst te
zien of de ambtsbrieven spoed vorderden. Nu dit bleek het
geval niet te zijn, verheugde het hem, want de eerste
brief had hem levendig getroffen , en hij ging hem nu
met aandacht , langzaam , lezen. Hij las :
„ Huize Olt-Veluwe ,
i4 Juni 18. . .
Geliefde kleinzoon ,
Mijn oude vriend en vijand , Dominus van Aldema ,
is voor een week of drie plotseling overleden. Hoewel hij
al wel een half jaar geheel verlamd was en allengs verkindst , was zijn afsterven toch onverwacht , — trouwens
het stilstaan van ons levensuurwerk is dit altijd. Deze
gebeurtenis heeft mij aangedaan en veel doen nadenken ;
want de vloek , dien de menschen hebben gebracht
over eene zaak , die heilig en veredelend had behooren
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te zijn, den godsdienst, heeft ons gescheiden , omdat
Aldema een harde dweeper was geworden , die op de
verlichting smaalde. Gij weet , hoe onze omgang sinds de
laatste tien jaren onmogelijk was geworden , en hoe hij
mij in zijne kerkelijken hoogmoedsban had gedaan : het
is steeds het oude van Lucretius 7antum relzgio pointt
suadere mcdorum. 1 ) Maar desalniettemin heb ik 's mans
rechtschapen hoedanigheden en onze vriendschap van
vroeger tijd niet uit mijn gemoed kunnen uitroeien en
daarom trof mij zijn dood. Te meer omdat dezelve zoo
plotseling was. De brave Sietske , die mij van tijd tot tijd
bleef bezoeken , had haren vader 's morgens weer in zijn
wielstoel naar den tuin gebracht ; een oogenblik later
vond zij hem dood; onthutst kwam zij het mij dadelijk
zeggen. Dit deed mij gedenken , dat ik al zes en zeventig
tel en niet mag uitstellen voor de toekomst maatregelen
te nemen. Ik heb u vrij gelaten in uw keuze , doch vond
het zeer goed, dat gij met een neiging tot denken en
kunstbespiegelingen , niet in 't al te onbepaalde zoudt
rondzwerven , maar ook eens praktiesch in de wereld
leven. Thans hebt gij dat bijna vijf jaren gedaan , en ik
zou u nog uwen eigen gang laten gaan , ware het niet
dat hora rui 1, en ik niet overvallen wilde worden op den
weg . . . . unde negant redire quenquam, zooals Catullus
zegt 2).
Zijt gij genegen hier voorgoed te komen?
1k behoef voor u niet te veinzen , alsof dit mij geen
I) Tot zoo veel booshe6n kon de godsdienst drijven.
2) bora ruit — de •tijd snelt voort; — unde negant enz. —
van waar bet niemand gegeven is terug te keeren.
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genoegen zou doen, noch zult gij het een ijdelen klank
noemen , als ik er bijvoeg , dat ik u desniettemin volkomen vrijheid laat. Gij moogt uwen eigen weg , als
hij u duidelijk voor de oogen staat, niet om mij veranderen. 1k zou het evenwel daarom wenschen , omdat
ik Olt-Veluwe , dat eerlang, misschien weldra, uw
eigen goed wordt, zelf in uwe handen wilde overgeven. Ons oud vaderlijk goed moet in ons geslacht verblijven, zoo als het is. Daar liggen onze familie-herinneringen in, de band met het verleden en de toekomst,
en gij weet hoe ik aan al dat nude ben gehecht met
innige banden. Uw vader en uw oom zijn er geboren,
als gij, en zoo gij uwen oom, Wiens avontuurlijke reizen
uwe jeugd vermaakten, in het geheel niet, en uwen vader
nauwelijks gekend hebt, daar ligt toch alles wat van
dezen voor u overbleef, en dat moet u heilig zijn. Gij
hebt er uw lieve moeder gekend en zien sterven. Als ik
er niet meer ben, zijn onze muren en de herinneringen
die er aan gegroeid zijn, zijn deze, zegge ik, al wat u
bindt aan uw naaste bloed en uwe voorvaderen. Zonder
deze stond gij verweest van liefde alleen in de vreemde
wereld ; onze geest kan wereldburger zijn, ons hart niet.
1k wensch, dat gij bij mijn leven alles overneemt , opdat
ik alles nalate , gereed op de toekomst, er niets verloren
ga van wat ik met liefde gekweekt en verzameld heb.
1k wil, dat de vruchtboomen die ik geplant heb, u nog
aan den planter doen denken; even als dat de boeken,
vol van mijne aanteekeningen en streepen , die boeken die
mijne trouwe vrienden waren, ook de uwen zullen
worden. Dat gij, mijn jongen , in mijnen stoel tusschen
mijne boeken zult zitten, en u verheugen aan onze akkers
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en bosschen, en dan nog eens aan den ouden man zult
denken, die zoolang geen naaste bloedverwanten had dan
u alleen; zie, dit is voor mij de onsterfelijkheid, die ik
begeere. Geene andere, dat weet gij; meer heeft de
Opperbouwheer ons niet gegeven, althans doen kennen;
maar deze is ook voldoende , na een rijk en vol leven,
met alles wat het leven goeds en schoons, ondanks de
voorbijtrekkende wolkschaduwen, oplevert.
Kunt gij , zonder uw levensdoel te missen en uwe
idealen op te geven, dit doen? Zoo niet, schrijf het dan
ronduit.
Sietske heb ik bij mij genomen. Toen Aldema begraven
was , zei ik: de oude veete is ook begraven, ave pia
anima, 1 ) uw kind zal ik niet onbezorgd alleen laten.
Ik heb Berend laten inspannen , — schoon ik nog best
dat eind kan wandelen — ik was in geen twaalf jaren
in de pastorie geweest , maar ik wilde Sietske dadelijk en
zelf meenemen. 1k hoop en verwacht, dat, zoolang ik
leef, dit u niet moge hinderen. Kunt gij niet komen , wat ik
zal kunnen begrijpen , dan zal zij mijn gezelschap zijn.
1k ben dus niet alleen. Mijn oude getrouwe, juffer Barbara, zorgt ook goed voor mij; maar haar geestelijke
ijver,, behalve dat zij een strijd voert tegen het wereldsche
stof, ook in mijn boekenkamer,, is weinig in overeenstemming met mijnen geest; zij is Barbarissima, doch
aan Sietske heb ik geestvol gezelschap.
Ik groet u hartelijk , mijn beste Frank en verblijve

Uw liethebbende grootvader
Gualtherus van Arkel, van Olt-Veluwe."
1) Vaarwel, vrorne ziel.
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Dit voorstel kwam zoo plotseling , dat het den jongen
man te moede was alsof hij op eens, als Psyche van de
godin , den verwarden hoop met allerlei granen te schiften
had gekregen. De zaak bleek evenwel te ernstig, om die
taak niet zonder verwiji te moeten beg-innen , en zoo was
zijn geest den ganschen dag bezig met de verschillende
korrels uit elkander te zoeken.
Schoon het voorstel hem nu verraste , bemerkte hij dat
hij zelf ook wel eens aan zoo iets had mogen denken.
Zijn grootvader was wel een krachtige grijsaard , maar de
levenszon kon toch zoo lang niet meer boven de kim
blijven. Wat den vereerden en geliefden man bewoog ,
was hem aanstonds heilig; desniettemin wilde hij ook alle
andere beweegredenen terstond overwegen. Hij had nu eenen
werkkring, iets waar hij geruimen tijd naar had gezocht.
Toen hij gepromoveerd was, was het niet de rechtspraktijk, die hij wenschte uit te oefenen , maar iets anders;
wat , dit was nog duister. Uit de studie van het reeele en
toepaslijke was hij gestegen tot de wijsgeerige beschouwing ; hij had gelezen over staathuishoudkunde en
maatschappelijke vraagstukken , filosofie bestudeerde hij
bij de empirici en de idealisten en eindelijk bij de
aesthetici ; in de mythen, de litteratuur,, de kunsten had
hij van kindsbeen of geleefd , omdat deze de sfeer waren ,
die zijn grootvader omringde. Maar dat alles was een
chaos, waarover de scheidende en levenwekkende geest
nog niet had gezweefd. Er was een drang achter hem ;
nog geen weg v6or hem. Eindelijk had hij , uit behoefte
om landen en menschen en in de wereld het schoonste
te zien , de gelegenheid aangevat om naar de 1,evant te
gaan , en daar een werkkring gevonden, die aanvankelijk
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eenige voorrechten medebracht. Hier was hij dicht bij het
tooverland waar eens de hoogste beschaving bloeide ; eerst,
door zijn grootvaders voorbeeld een vereerder der Latijnen ,
was hij nu tot de bron genaderd , waaruit ook deze cultuur
vloeide; hij zag het heiligdom der mysteri6n waarin Rome's
beschaafden waren geinitieerd , en al had hij de voile
wijding nog niet, hij was toch een adept. Zoo was zijn
horizon ruimer geworden, maar hij toch zijn doel weinig
nader gekomen. Zijn ideaal was nog een nevel, en poogde
hij dien te omvatten, dan grepen zijn armen , als Dante
die Casella's schim wilde omhelzen , er doorheen en
kwamen zij terug op zijn eigene borst. Soms werd het
hem alsof dit een vermaan was: grijp niet naar eene schim,
maar tast in uw eigen borst, daar ligt het! In vroeger
tijd was het hem wel eens bitter en droef te moede geworden: is het dan z6o moeilijk te weten wat men verlangt ? Hoe gemakkelijk leven velen en hoe klaar zien zij
hun weg. Doch waar leidt die weg heen ? Naar het kantoor,, v6Or of achter de balie , naar de raadzaal? En dan?
Is het daarmede uit? Is dan de schatkamer der wereld
en van haar geest niet verder en rijker? Juist daarom
zoekt men lang eer men vindt , omdat het zoo ver is
en zoo veel. De wereld is te groot en te schoon om ons
zelven tot een kr ing te beperken. Dus de wereld in;
en dat had hij gedaan. Doch nu weer op eens terug?
Hij had ook wel vroeger kunnen besluiten de goederen
te besturen ; maar . . . een landjonker te worden en
niets meer . . . . hij was bang geweest voor den stilstand ,
dat is noodzakelijk den achteruitgang van den geest, waar
dit mee dreigt ; — en zijn geest had , vond hij , idealer
goederen te bestieren.
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Maar als hij terugkeerende vaster bodem won , en van
een stellig punt uitgaande , zoo voortging, voortging naar
het ideaal; . . . . was dat soms beter dan, ver van het
uitgangspunt , te beginnen met het doel ? Niet als een pijl
bereikt men het doet, maar als eene plant. De agave
begint niet met de zon, maar met de aarde , tot zij blad
na blad loswindt en eindelijk met haar stengel stijgt
naar de zon, en hare stralen in haar bloemenluchter
opvangt.
Er pleit dus veel voor, zoo te handelen. En zoo kwam
hij weer tot zijns grootvaders wensch en dacht : wat er
ook zij, wat ik voele of wane, zijn wensch te volgen
is een zaak van pieteit. Wat ik ook later moge willen ,
de toekomst blijft open. En hij schreef reeds den volgenden dag :
„ Beste Vader,,
Ik zou dit besluit niet zelf bedacht en genomen hebben;
ik zou misschien hebben gevreesd weg te werpen wat ik
heb en de kans om verder te komen in de verwezenlijking
van . . . . ja, van zekere droomen. Landstreek , omgeving , de gelegenheid om wat te leeren van het land der
eeuwige schoonheid , dat alles bond mij hier. Maar dit
loopt niet weg. Wat mij deed besluiten was uw wensch —
maar , vrees niet dat het dit alleen zij. Eigenlijk is een
administratieve en handelsbetrekking op den duur niet mijn
terrein. Ik zoek naar jets anders en hoogers. Meer dan
ooit is hier, zoo dicht bij Griekenland (ja in de bakermat
zelf van het Ionisme lig ik hier), de geest vaardig geworden voor al wat schoon is. Ik sta meer aan den
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litterairen dan den praktisch reeelen kant. Zoo ik iets
degelijks kan verrichten is het daarin ; niet in het laatste.
Maar wat ? En hoe? Hier misschien niet; vijgen en andere
handelsartikelen zijn hier hoofdzaak; geen letteren. En ik
voel een stouten drang , die mij telliens betoovert ; ik zou
aan het Westen meer willen zenden dan vijgen, wijn en
rozijnen ; ik zou bij ons iets van den Ooster-zonnegloed
en schoonheid willen importeeren. Ik heb hier toch veel
opgedaan ; ik ben in Athene en op de eilanden geweest;
ik heb op Milo de groef en de nis gezien waaruit haar
beeld is opgestaan ; ik heb met Chiotische zeilen van
Chios naar Lesbos gezeild en ander Grieksch leeren
spreken en anders uitspreken dan op het gymnasium ; ik
heb dan ook de Dolfijnen kunnen verstaan die mij van
Arioon vertelden ; en ik was op Samos te gast bij den
patriarch, die mij het eerste stuk van een lam bood , met
een regel van Homeros. Het Italiaansch moet ik daaglijks
gebruiken. Ik wilde u maar zeggen , dat ik voor mijn
doel al een en ander heb opgedaan en u toonen , dat,
al is het mij een lust aan my verlangen te voldoen , toch
ook mijn rede nu aan mijn hart gelijk kan geven. Ik
kom dus , waarde grootvader,, zoodra als ik weg kan. Ik
zal aan het departement schrijven. Maar doe mij het genoegen de zaak bij den minister op die wijs te schikken ,
dat ik ontslag krijge met mijn toestemming , doch als
wensch van u ; want het is beter dat ik den schijn
niet heb van wispelturig te zijn. U kunt de redenen
opgeven.
Ik zend u weldra een barile wijn, besten, niet dien
men gewoonlijk koopt , maar zoo als die van Euneos ,
den Ionischen Metternich , die , als Homeros vertelt , de
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fijne merken , den Lemnischen Johannisberger, , aan Vorst
Agamemnoon ten geschenke zond bij de belegering van
Troje; en Troje, tot uwe geruststelling , heeft wel degelijk
bestaan (want ik ben er geweest), wat de kritiek een poos
lang heeft willen tegenspreken. En in den Skamandros
heb ik zelf, met mijn paard , gebaad , en daar zag ik even
tusschen het Cyperus-riet aan den oever den baard van
den ouden stroomgod en ik hoorde hem iets murmelen
over de kritiek, iets dergelijks als het net over de ooren
van Midas murmelde. Hierbij zend ik u een paar mooie
terra-cotta's uit de buurt van Smyrna, echt , en ter bezichtiging een Syrakusische tetra-drachme , allerprachtigst
ook van conservatie ; er wordt 15o francs voor gevraagd.
Wees hartelijk gegroet van uwen
Frank."
Smyrna, 22, 6, .
Nu het beslist was , bekroop hem eenige smart die streken
te moeten verlaten , maar hij voelde zich te vrede. Wat
er ook ware, hij had den ouden man vreugde gegeven.
Hij ging zich allengs los maken van zijne omgeving , bezocht enkele plaatsen die hij eerst eens wilde zien , en
wachtte.
Eindelijk kwam er bericht :
„ Huize Olt-Veluwe ,
7 Juli 18 ..
Beste jongen ,
Hartelijk dank zeg ik u. Alles is in orde ; ik heb bij
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het departement alles geschikt , en op eene wijze die u
niet kan schaden. Men betreurde het en deelde mij veel
goeds van u mede. Uw laatste verslag had bizonder de
aandacht getroffen. Ik heb het gelezen. Het verdiende eer
in een tijdschrift bekend te worden , dan in de ministerieele katakomben begraven , want het is vol fraaie letterkundige gedeelten. Een consulair rapport met schilderachtige teekeningen van den kusthandel , en, tusschen de
regels , aesthetische aanduidingen , waar,, met handel en
industrie, ook de smaak baat bij zou kunnen vinden , zulke
rapporten komen niet veel voor.
Den Syrakuzer,, dien gij zondt , houd ik ; hij is uniek
van schoonheid en fleur de coin; geen prijs is er te hoog
voor. De terra-cotta's geven ons een heel ander inzicht in
de Grieksche kunst , dan wij tot dusver hadden. Zijn zij
ontwijfelbaar antiek ? Er ligt zulk een moderne elegantie in.
Maar gij antwoordt niet op mijne vraag aangaande
Sietske's verblijf bij mij ; aan het kind dat geen tehuis
heeft, gaf ik er gaarne een bij mij, tot dat zij eene betrekking vinde. Zij heeft examens gedaan , en schoon ik
niet houd van die emancipatie , die der vrouw het voorrecht van vrouw te blijven ontneemt, is het in dit geval
niet of te keuren.
Gij kunt hier eerst uwe oude kamer betrekken , en dan
zelf kiezen hoe gij u verlangt in te richten. Berend is zoo
blijde dat de jonker te huis komt ; toen ik het hem in
den stal vertelde , wreef hij zich met een hand vol haver
een traan uit het oog.
Laat toch die gekke nieuwheid varen om het „ datum "
ander uwen brief te zetten en in kabalistische cijfers. Nu
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moet ik op mijn vingers tellen wat 22, 6, .. is, in plaats
dat dag en maand er leesbaar stonden.
Cura zit valeas et tibi persuaa'eas le a me amari. 1)

Uw dankbare Grootvader."
„Smyrna, 15 Juli 18 . . .
Francus patri S. D.
Ik wil gaarne den ouden stijl volgen , — maar Cicero
zette toch ook den datum aan het eind ! ... intusschen , zie
hier plaats en datum bovenaan zooals u wenscht , en voluit. Wat u verkeerd vindt , doen wij kortheidshalve. Maar
u is ook niet als ik onder het gesuis van een telegraafdraad geboren. Zoodra als ik kan , ga ik met een Franschen
stoomer naar Marseille. Liever was ik over Brindisi gegaan , om mij Horatius' uitstapje daarheen met Maecenas
en Vergilius te levendiger voor den geest te brengen , en
omdat ik op mijn heenreis te weinig van Italie heb gezien ,
waarnaar ik zoo verlang. Verschoon dat ik u niet omtrent
Sietske antwoordde. Denk er niet aan, dat mij haar verblijf zou hinderen ; ik zie nu eerst , met aandoening , uw
goedhartigheid in die daad , beste Vader,, en verwijt mij
dat ik u zoo alleen kon laten ; maar de jeugd is egoist,
of misschien liever,, onnadenkend. Mijne beleefde groeten
aan juffrouw Sietske.
Uw liefhebbende Smyrnaer.
Ook mijn groeten aan Berend en juffr. Barbara."
Het hield nog eenigen tijd aan eer zijn ontslag en

i)

Wces gezond en howl u ovcrtuigd dat ik a liefheb.
(Cicero).
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daarna zijn opvolger kwam. Eindelijk kon hij voor het
laatst een brief kaart schrijven :
„ Smyrna , 3 Septemb. 18 .. .
Een woord om u te melden , dat ik morgen alles overdraag aan mijn opvolger. Dan scheep ik in. Over ro dagen
ben ik te huis. Telegram zal waarschuwen.
Uw Fr."

IL
Olt-Veluwe ligt , op een paar uren afstands van Gelre's
hoofdstad, in een groep eeuwenoude beuken , die in vrijen
wasdom hun takken laten hangen tot den grond , en omringd van glooiende graanvelden en welriekende dennenbosschen , waarin de blauwe woudduiven wonen en de
roode eekhoorn klautert. Aan het heerenhuis dier oude
havezate hadden verschillende eeuwen haar werk achtergelaten. De zware muren waren van het begin der r 7de
eeuw, doch de toren , door den bliksem vernield , was niet
meer opgebouwd. Van de ae eeuw waren de vakken met
zijden behangsels en de met looverslingers en medaillons
besneden paneelen der beste vertrekken ; de meubelen
waren grootendeels uit den tijd van Consulaat en Keizerrijk , dien stijl , die, als Romeinsch-Buonapartische discipline
stijf schijnt aan hen die de voortbrengselen van Prud'hon ,
van Percier en Fontaine niet kennen , maar zoo vol is
van antieken smaak en stijlgevoel. Men kan er zich eene
Josephine van Prud'hon, of eene Recamier van Gerard
bij denken. De voorgevel was v6or vijftig jaar vernieuwd ,
in een tijd waarin men eene Ionische zuilenrij met bloemdragende marmeren vazen als portiek en voorgalerij schooner
vond dan een aangeplakte veranda met timmermans-motieven , of een ijzeren-glazen stationsluifel , en plantenbakken van boomschors. Daar v6or lag een wijd perk met
kort en gelijk gras , waarop vooraan een hardsteenen voet-
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stuk stond met een vergulden zonnewijzer,, en verder,, in
het midden , zich een marmeren oude kopie der Diana
van Versailles fijn tegen het krachtige groen der boomen
afteekende.
Toen een telegram had verwittigd van Franks komst ,
spande Berend in en ging hem met het tentwagentje afhalen. Berend keek van onder zijn grauwe wenkbrauwborstels zijn oude oogen uit om den jonker to herkennen.
Wel zag hij een jongman met veel reisgoed , maar in het
gebruinde gelaat met een fijnen knevel en in de Engelsche
snit en kleur der kleeding herkende hij hem aanvankelijk
niet. Doch de jonge man hem wel, en toen deze hem de
hand toestak, ja , toen herkende hij aan den innemenden
lach den zoon en den kleinzoon van zijne heeren , en zijn
breede done hand drukte die des jongelings hartelijk.
— Dag Berend, daar ben ik weer. Alles wel bij ons ,
en gij ook?
— Alles best, jonker, en ik ook. Noe, da's goed dat
de jonker gekomen is, oe hebt er grootvader meer als
gelukkig med gemaakt. Wat een hoop spullen heb je !
Het goed werd opgeladen ; Frank ging naast Berend
zitten , den ouden getrouwe , die haast een halve eeuw
koetsier , huisknecht en majordome , allengs meer dan dat,
een levend oud meubel en een vriend des huizes was geworden , en die de grootste vrijmoedigheid aan de eerbiedigste gehechtheid paarde.
— Jongen , Berend , rij jelui hier altijd zoo langzaam ?
- Snel spoed, zelden goed, jonker ; langzaam gaat
zeker ; en denk je dat de oude vos die koffers niet voelt ?
Jelui jong yolk hebt altijd zooveel haast.
Ja , Berend, je moet denken , ik heb na zooveel
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honderden mijlen stoornens nog vaart in mij. Anders kwamen
wij ook zoo ver niet heen.
— Noe, da's alles goed voor ginder ; maar hier,, zeg
ik maar met grootvader,, hebben wij geen stoom noodig ;
dat maakt je land maar klein ; je bent er in een oogenblik door en er uit. Noe ; ik kan je dan zeggen , dat de
ouwe heer het best maakt en juffer Barbara ook, en we
hebben weer jonge veulens op stal ; en juffer Sietske ook ;
maar onder de huislui en de arbeiders moet je wat orde
stellen , daar zit de revolutie in.
Berend was goed praats en vertelde zoo van alles.
Eindelijk zei hij :
— De jonge juffer lijkt me een goed slag van een
deem; zoo van ons slag, weet je. Niks geen stadsnuf, hoor ; ze loopt buiten met 'er handen en hoofd
bloot , en ze is voor niks bang. Een hoofdje zit er
op ! noe ! ze heeft zoo 'er eigen idees. Noe is ze nog
een beetje eenzelvig , maar dat komt van de treurigheid. Het was er, onder ons gezeid en gebleven ,
maar een naore boel, toen hij dood was , bij Aldema's
meen ik. Hij was altijd zwaar in den Heere , en daar heb
ik vrede mee , maar je moet toch niet altoos om den
hemel alleen denken. Dan is dan, zeg ik maar, en ik
houd het met den ouwe: God voor oogen , maar zelf
handen uit de mouwen. Je moest alles overlaten , zei
domine Aldema Zondags ; — maar ik kon de teugels niet
over het slikbord laten hangen — noe, hij heeft het dan
alles overgelaten , en noe moet alles verkocht worden.
Frank zei na een oogenblik stilte :
— 'Leg eens , Berend, juffrouw Sietske is een goed
meisje, zei je, he?
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— Best , jonker.
— Dan moet je zorgen, dat haar goed niet verdwijnt
en het inkoopen, hoor.
— Dat zal ik , jonker; dat vind ik ook heel goed.
Hoor eens, jonker, ik heb al eens bedacht ...... als de
jonker ze eens nam?
Frank lachte luid en zei:
Nemen ! ...... Maar, Berend, is het nu het jong yolk
dat zoo haastig is, of het oude? He! Je zult me toch
eerst wel een dagje gunnen, dat ik ze eens goed zie?
— Noe, noe, zei Berend lachend , wat dat zien aangaat, dat zal je wel bevallen.
-- Zoo? is er wat aan te zien?
— Te zien? Noe, dat zou ik denken! lk heb van
mijn leven dagen, na je moeder zaliger , zoo een mooi
gezicht niet gezien; 't kon best een prinses zijn. Maar
da's minder, maar ze heeft zoo een lief gezicht, hoe zal
ik het zeggen, de lievigheid zie je er in alsof ze van
binnen naar buiten doorschijnt. En dan, zeggen ze, is
ze geleerd ook , maar dat mot ik tot der eer zeggen,
daar zou je niks van merken, als je 't niet wist. Zie je,
juffer Barbara is ook geleerd, maar daar merk je het
zoo van, en een mensch is maar een mensch, je wil
niet altijd zoo aan je dommigheid herinnerd worden. En
dan zeg ik ook, ieder heeft zijn eigen soort van geleerdheid; juffer Barbara is ver in de schriftuur, maar denk
je dat ze een Geldersch paard van een Holsteiner kan
onderscheiden? Geen zier, hoor. Laatst heeft ze in de.
keuken gelezen uit de Openbaring, van die vier paarden;
ik was zoo een beetje slaperig geworden, maar toen
begon ik op eens te luisteren, — van „een witte peerd,
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en ook „ een rood peerd" — daar zullen ze dan een
vos mee gemeend hebben , want dat er ooit heelemaal
rooie peerden geweest zijn, dat geloof ik niet — en „ een
zwart peerd "; — en een vaal peerd „ ; — maar toen zij
er alles van ging vertellen wat die peerden deden , dacht
ik, mensch, hou je toch bij je zaken , want van peerden
heb je waarachtig geen verstand , al staan ze in je
Openbaring.
— En grootvader , Berend , . . . met den domino was
het dus altijd oneenigheid gebleven , he ?
— Ja , wat dat aangaat , zie je, daarom kon ik den
domino niet best lijden ; hij moet heel braaf zijn geweest,
maar ik weet dat hij van onzen besten heer sprak als een
vrijdenker,, een van de spotteren , een Voltairiaan noemen
zij dat, en een wereldsch mensch. Noe, da's heelemaal
al to gek , want al was hij altijd een guile gastheer,, hij
leefde al lang meest als een kluizenaar in zijn boeken en
het land. En iedereen weet hoe goed hij voor de menschen
is. En als het dan biddag is voor den oogst , moest ik
altijd een briefje van f 30o in het kerkebuultje doen, in
een papiertje en daar moest ik dan met mijn hand op
schrijven : „ Voor den Domino ". Want hij wou niet dat
ze 't wisten. En den ander dankte daar dan den volgenden
Zondag Onzen Lieven Heer voor, en mijn heer schold
hij uit voor een wereldsch mensch. 1k zou denken , als
je altijd zoo van godsdienst praat , moet je ook mooi
handelen; maar zij doen elkaar allerlei leelijks. Daar heb
je noe juffer Barbara, die wilde niks van den Doming
weten; zij is van den heel ouwen kant ; ze gaat bij den
glazenmaker als die preekt ; dat is weer ouwer dan dat
van den Domino ; die was orthodortsch , zeide zij , maar
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de glazenmaker is weer echter en dierbaarder, zeggen
ze. En dan heb je tegenwoordig nog een andere leer,
dat is van den Baron, die 's Zondags oefent; dat is de
nieuwste fijnigheid; daar gaan de jongeren. Ilt zou denken,
als dat noe allemaal dezelfde godsdienst is, hoe komen
ze dan zoo fel tegenover elkaar to staan? 1k houd het
bij de leer van je goeden vader en den ouden heer: die
zeiden niks, maar ze preekten metter doen, en dat zegt:
jongen, hou je goed en doe de menschen goed.
Je grootvader is nu zoo blij dat je komt, want, zie
je, noe kan het boeltje zoo blijven.
— En is jufirouw Aldema ook in haar vaders geest?
— Dat kan ik zoo net niet zeggen. Ze is nog wat in
de stilligheid; maar ik zou denken van neen. Ze geest
verzenboeken en schildert; en dat heb ik altijd gezien,
als een mensch van mooie dingen houdt, dan is hij niet
aan den fijnen kant. Op een van je grootvaders bdekenkasten staat: schoonheid is godsdienst; ik zal niet zeggen
dat me dat heel duidelijk is, maar zooveel begrijp ik er
uit, dat, als juffer Barbara dat godslastering noemt, het
in onzen geest goed is, en dat het zoo lets zal zijn als
of iemand zei: wat leelijk is , is niet goed, en wat niet
goed is, is leelijk.
Zij verlieten nu de heerbaan en sloegen een ouden
Sassen- of heideweg in , nu stappend in den mullen zandweg, die zachtkens steeg. Weldra voorbij akkers waar
nog slechts de stoppels van het graan stonden en sommige, waar reeds de ploeg werd ingedreven; en boekweitvelden die gesneden werden; — dat's van ons, zei
Berend; — dan voorbij eene woning waar een beekje
een waterrad dreef; — het scheprad zal je moeten laten
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nazien , jonker, zei Berend. Enkele huislieden kwamen
zij tegen , die groetten en hen na bleven kijken , want
Berend had met zijn duim naar Frank gewezen en zij
begrepen dat dit de jonker was. Voor eene tweede hoeve
zagen zij eene boerendeern staan , die zich haastig achter
de deur terugtrok.
-- De arme meid is schaamachtig , merkte Berend op,
haar vrijer heeft ze met haar schande laten zitten , arme
meid. Dat verdiende de vlegel , zei hij, met de zweep een
striem gevend over een stekel-distel langs den berm van
den weg.
— Kijk daar heb je onze ouwe beuken ; we zijn er;
ze worden al bruinig.
Nu draafden zij eerst eene breede beukenlaan , en dan
een grindweg op, met het eigenaardig knetterend geluid
der wielen over de kiezels , dat zich in den geest verbindt
met het naderen van een heerenhuis , en weldra waren zij
dan ook te huis.
Daar stond een kleine , stevige oude man onder de
zuilengalerij te wachten, zonder hoed en nog als altijd
met zijn bruin paruikje , en zijn eenvoudigen , ver van
nieuwen , gesloten jas , met een hand in de borst en de
pink er buiten ; geleund op zijn ouden gelen bamboe. Hij
keek met een oog dicht , zooals hij vaak gewoon was.
Frank sprong uit den wagen v6or dat hij stilstond en
omhelsde den ouden man, die niets kon zeggen, maar zijn
hand bleef vasthouden toen hij hem naar binnen leidde.
Het middagmaal stond al te wachten en weldra kwam
juffrouw Barbara, in een krakend zwart zijden kleed.
Frank begroette haar vriendelijk en zij reikte hem hare
hand en heette hem welkom te huis.
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Ten laatste trad een meisje de kamer binnen , dat met
meer voorkomendheid dan de wellevendheid eischte naderde. Zij droeg geen rouw , maar een donker, , sluitend
kleed en als eenig sieraad een zwartpaarse viool in een
knoopsgat gestoken. Frank herkende in de rechte , slanke
leest , de heldere kloeke oogen en den schoon gevormden
mond, die zoo smakelijk kon lachen toen zij een kind
van vijftien jaren was, het meisje waar hij als knaap mee
gespeeld had, maar dat hij gedurende haar schooltijd
weinig en nu sedert een jaar of acht niet had gezien. Het
ovaal van haar gelaat , dat boven aan de wangen licht
zwellend , naar den mond en de kin fijner toeloopend ,
eene zeer schoone lijn vormde , was nu iets voller geworden dan in haar kinderjaren. Een gelaat dat liefelijk
innam en tevens te denken gaf omdat het zelf een waas
van denken over zich had. Om terstond het ijs te breken
stond Frank vlug op en ging naar haar toe met uitgestrekte
hand; hij noemde haar bij haar naam.
— Mijnheer van Arkel, was haar antwoord , met een
lichte aanraking der toegestoken hand.
— Och , noem mij Loch bij mijn voomaam , als van
ouds , riep Frank.
Sietske zei , aarzelend : -- Dat kan men niet zoo
dwingen , verschoon mij , dat moet van zelf, allengs ,
komen ; en zij glimlachte daarop even om den schijn van
onbeleefdheid aan haar gezegde te ontnemen. Frank rnerkte
hare welluidende uitspraak op, soms met eenige eigenschappen van haar Friesche afkomst , en dat zij sprak
met eene niet gemaakte , maar natuurlijke zuiverheid , die
in onze daaglijksche taal vaak al te zeer verwaarloosd
wordt. De jongman voerde aan tafel het gesprek bijna
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alleen , want hij had veel te vertellen. Toen de vrouwen
zich verwijderden , Berend de twee ouderwetsche kandelaars aanstak en een flesch Griekschen wijn bracht, stak
grootvader eene Goudsche pijp op en Frank eene Egyptische cigarette, en bleven beiden geruimen tijd praten.
Onder de thee volgde de oude heer van Arkel zijne
gewoonte om, met een hoopje boeken naast zich, te
lezen , met een oog dicht — zoo sleet er maar een te
gelijk, placht hij te zeggen; schoon hij dien avond niet
veel in de boeken keek. Barbara zat, met het theeblad
voor zich, een recht dat zij niet aan Sietske afstond ,
met het hoofd rechtop en den bril laag op den neus
haakwerk te maken. Sietske was zwijgend bezig met eenig
vrouwelijk werk, dat slechts dient om de handen niet in
den schoot te laten liggen. Eens slechts lachte zij met
haar zilveren stem, toen Frank, terwijl Barbara even was
heengegaan, zei:
— Nu heb ik juffrouw Barbara al vijf jaar geleden dit
werk zien beproeven ; — mij dunkt de sprei moet haast
zoo groot zijn, dat heel Olt-Veluwe er wel onder kan
liggen.
Later bracht hij eene menigte fotografieen , gezichten
in het Oosten , en zijn schetsboeken ter tafel, en toen
werd Sietske aandachtig en keek, met den ouden beer,
den heelen avond met hem mede en hoorde zijne uitlegging , en haar geest werd ontboeid onder het bespreken
van de schoone landen , die hij gezien had.

De winter kwam en, in plaats van Barbara's sprei ,
wierp hij zijn sneeuwen wade over de landen. Zooals bij
de boomen en planten trok het leven der menschen zich
naar binnen en werkte inwendig en uitte zich alleen in
den huislijken kring. Gedurende den wintertijd had de
heer van Arkel zijn kleinzoon op de hoogte der zaken
gebracht , waren zij de goederen rondgegaan en hadden
het beheer nagezien. Onder dat alles had Frank evenwel
tijd genoeg gehad en hij besteedde vele ochtenden in de
boekerij. Zij was een schepping van zijn overgrootvader
en grootvader en droeg er den stempel van. Zij teekende
in haar oude Hollandsche hoornen — en oude Fransche
banden , in formaat en druk den tijd van haar wording
en groei, en door haar inhoud den ruimen encyclopedischen geest onzer ouderen. De klassieken waren er aanwezig , vele, in de heerlijke drukken der Aldi en van Bodoni,
der Engelschen en der Hollanders, de beste Grieken , de
Latijnsche litteratuur van Lucretius of tot Venantius Fortunatus; de kerkvaders ook. Dan de klassieken der Fransche
tryde eeuw,, in hun prachtige uitgaven , met eenige Duitsche
filosofen op koffiepapier en beider afspiegeling in de Hollandsche letteren. Van onze litteratuur, de groote auteurs
en veel reizen en ontdekkingen. Een man uit dien vorigen
tijd was ook Been vreemdeling in natuurstudie , in oudheden en munten ; de groote galerijwerken en prenten ,
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een Montfaucon , de Stosch , Winckelmann , Morghen ,
Piranesi voltooiden de beschaving. De menigte was de
wanhoop van juffrouw Barbara, die weleens vroeg „ of
meneer niet wat van die boeken zou wegdoen , die hij
toch niet alle kan uitlezen." Op de kasten stonden koppen
der filosofen en keizers en afgietsels der toen meest geliefde antieken , de Slijper , Amor en Psyche , de Apollo ,
de Hercules, wat men toen noemde „ de Stervende Gladiator" en de „Borghesische Vechter ," en wat de boersche
geest onzer r 7de eeuw het „ toonenpluizertje " heette , dat
is het bevallige beeld van den jongen die een doom uit
zijn voet trekt. Er hingen familieportretten in silhouet en
pastels van Warnars en Hodges. Kaarten , globes, kasten
en bureaux, Louis XVI en Empire, teekenden mede den
tijd , en niet minder de oude koperen kandelaar met lak
en cachet, komfoor en zwavelstokken. Daar hechtte de
oude beer aan en zijn brieven vouwde en lakte hij op de
oude wijze. Natuurlijk geen moderne snuisterijen en gemakken : alles ademde eenvoud , ernst en studie; ouderwetsheid , maar stijl.
Te midden daarvan was Frank opgegroeid en ging hij
nu als van zelf de ontwikkeling van zijn jeugdigen geest
na. Als kind had hij daar dien zin voor boeken en prenten
gekregen , die den mensch als bron van genot of troost
nooit meer zal ontvallen. Daar zag hij ze nog staan , de
reizen van Cook en Mungo Park, die het eerst die nieuwsgierigheid wekten welke de moeder is van weetgierigheid
en kennisdorst. Ginds de „ gevaarlijke " boeken die hem
alle geloofsvormen leerden kennen als sagen en mythen :
van Hemerts Lectuur,, Clavels vrijmetselarij , Strauss' Vie
de Jesus in de Fransche uitgaaf, Voltaire's Dictionnaire
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de philosophie , Dupuis' Origine des cultes , welke de afgeluisterde gesprekken van zijn grootvader met „ ketters "
en vrijmetselaars hem prikkelden te lezen.
Dan was zijne moeder beducht, dat den jongen de
ongeloovigheid zou schaden. Die zachte aard zijner moeder !
Hij herinnerde zich hoe grootvader schoon een geboren
vijand van den „ keezenboel ", haar soms plaagde met een
liedje uit den revolutietijd , de Marseillaise of
Madame Veto avait promis
De faire dgorger tout Paris

Dansons la Carmagnole
Vive le son
Du canon.

en hoe zij dan het hoofd schudde en zei: „Foei , paatje,
zing toch zulke affreuse dingen niet."
Dan kwam de tijd dat hij werd gevoed van Collot
d'Escury's Hollands roem ; en haast den heelen Bilderdijk
las , medegesleept door het vuur van den wonderlijken
man die alles precies wist , en hij zijn taalbeheerschend
woord prentte in zijn geheugen ; — dat de gymnasiast
zich een voet hooger voelde staan dan de anderen , toen
de klassiek hem den cothurn aanbond. „ Uit Beotie in
Attika voeren " noemde dit de oude rector. Nauw was
met inspanning , om de constructie te begrijpen , de poort
geopend van Eutropius' aanvang: Romanum Imperium,
quo neque ab eicora'io ullum fere minus, etc., of daar ontsloot dit trotsche begin den bouw der oude talen en zag
de jeugd zich toegelaten tot het plechtige , grootsche Rome.
Livius en Ploetarchos teekenden hem de beelden der helden
en hij maakte , in de welsprekende en hoogklinkende zin-
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wending van Collot d'Escury en van der Palm, schoolopstellen over Caesars dood en Marius op de puinhopen
van Carthago ; — totdat de statig zangerige maatgang van
Horatius in zijn geheugen werd geprent en in zijn hoofd
zong van
Diffugere nives redeunt jam gramina Campis . . .

en
Justum et tenacem propositi virum, 2)

en ook
Dulce ridentem Lalagen amabo
Dulce loquentem 2).

tot hij zelf buiten de carmina opzeggend de beekjes van
Olt-Veluwe hoorde murmelen
unde loquaces
Lymphae desiliunt tuae.

Dan begreep hij de woede van grootvader als hij Peerl'camp wegsmeet , die aan zulke verzen dorst tornen.
Levendig en met een gevoel van genot kwam de herinnering aan dit alles bij hem op. Die oude leidslieden
zijner jeugd ! En zijn jeugd was zoo gelukkig geweest ,
dat zij hem nog lief was en als getuigen daarvan , de
deelen van Bilderdijk in hun geel en blauw kartonnen
kleed , die Collot d'Escury in kievietspapier,, die kleine
Eutropius met de Fransche rococo-vignetten , die Horatius
r) Weg zijn buien en sueeuw en bet gras komt weer op de velden
z) Den man, rechtvaardig en beginselvast
3) Lalage min ik die liefelijk glimlacht
I.iefelijk babbelt.
. waar van den rotswand
4) • •
Murrnelend huppelen uw beken.
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van Bentley, met de kloeke letter van Wetstein , — een
van zijn gymnasiale prijzen.
Doch er komt een tijd , en die kwam aan de Akademie ,
dat het jonge bloed door de romantiek wordt aangejaagd.
Onrust , zoeken , zinlijkheid, verbeelding , dat alles vindt
in de romantiek voedsel. — De Notre Dame en Le Lac
en Rolla, Childe Harold, Lancelot en de schoone Ginevra,
Gretchen en de tintlende geest van Heine betooverden.
Met hoe veel moeite hielden Tribonianus en Ulpianus die
toovergeesten in bedwang ! Een wetenschappelijk rechtsgeleerde zou uit hem niet groeien , en wat hem alleen het
Romeinsche recht dragelijk maakte was de elegantie van
Gajus en sommige definities en casus en hetgeen Cicero,
van de wet der 12 tafelen sprekende , noemt , „het genot
van den geest in de herinnering van oude woorden en
van de afbeelding der oude gebruiken ".
Zoo werd toch de studie van Romeinsche antiquiteiten
de aanleiding om allengs uit de tuinen van Armida , weer
zich meer in de numereuse welsprekendheid van Cicero te
vermeien en strenger van smaak , van Catullus en floratius op te klimmen tot Theokritos en Pindaros. Maar al
die bestanddeelen vormden toen nog als het ware de gebouwen eener stad, doch een tempel was het nog niet.
Romantiek en klassiek , praxis en poesis , realia en ideaal
waren nog niet uit de smeltkroes in eenen kunstvorm
saamgevloeid. Dat had hij bespeurd , en al had hij het
zien w or den , het was nog niet voltooid. Daar begon hij
later, en ook nu, met bewustheid naar te streven. Hij
herlas en schifte en verbond, en meer en meer was het
de aesthetiek geworden die dit alles Bing ordenen en tot
een bewerktuigden levensvorm oproepen.
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Zoo vloeiden de herinneringen saam met hetgeen hij
in de laatste jaren had aanschouwd. Nu ging hij zijne
indrukken van de Levant tot een bundel schetsen vereenigen , die hij voor de pers gereed maakte. Hij gaf er
beelden uit de Europeesche maatschappij en de Oostersche ,
schetste er land en zeekust , stukken van zijne reizen, en
gaf er meer belangrijkheid aan door trekken en figuren en
litteraire toespelingen , aan de geschiedenis , de kunst , de
letteren ontleend. Wat hij , zich zelf nog slechts half bewust , zocht , was, daarin overal de schoonheidsverschijnselen te vinden en te doen voelen. Met een natuurlijke
gaaf voor het woord , had hij slechts noodig dit voertuig
meer en meer te beheerschen.
Vijver en slooten hadden goed ijs gehad en hij had
Sietske naar buiten gelokt tot dat de hartstocht van het
rijden hen daaglijks meétrok. Hij moest den ouden slag
eerst weer leeren en liet zich gaarne door zijn speelmakker
van vroeger onderwijzen. Sietske, op haar Friesche
schaatsen , was hem de baas, maar hij vond het prettig
haar stevig vast te houden , tot zijn enkels weer de
veerkracht leerden herwinnen. Ook na dien tijd hield zijn
hand gaarne de hare vast. Het is een wonder hoe het
stugge , koude ijs de harten ontgloeit en de gemeenzaamheid bevordert. Zoo week meer en meer hare gedruktheid
en geslotenheid voor vroolijken , soms uitgelaten lust.
Toen het ijs buiten smolt en brak , was het oak
tusschen hen geheel gebroken.
En de winter ging voorbij , en het ijs werd vloeibaar
en de sneeuw ijler en het gras schoot er weer door. Allengs wierp de altijd werkende natuur een nieuwe sprei
over de aarde , van groen en sneeuwklokjes en anemonen ,
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en al de witte , roze en roode bloesems die de blaadjes
vooruit waren. De leeuwrik steeg omhoog , de graspieper
piepte , de merel Hoot, en in alle twijgen zong en tjoekte het
en kwinkeleerde , de warmer wordende zon ter eere; en eerlang zouden de „plume canore " haar nestjes gaan bouwen,
mossen en halmpjes aandragend om ze mollig te bekleeden.
Na den middag ging Frank veelal de tuinen en akkers
bezien en sprak met de arbeiders ; of hij zadelde een
paard en reed met de honden de bosschen door. De lente
schreed voort ; overal krokussen en viooltjes ; de wilde
seringen en kamperfoelie openden haar saamgevouwen
blaadjes ; de pijnen begonnen hun oranje kandelaartjes
aan te steken. Dat jonge natuurleven vervulde hem met
een nieuw gevoel; een gevoel, even verlangend en
droomerig als een kiemende liefde. Hij had altijd van
de natuur gehouden, doch haar van de schilderachtige
en dichterlijke zijde bezien ; nu kwam hij in nauwer
betrekking met haar, als werkelijkheid en /even. Nu
voelde hij behoefte haar in hare onderdeelen te kennen.
Sietske was een echt buitenkind ; als zij 's morgens de
hoenders , kalkoenen en eenden voederde, met Berend
wel eens de veulens naar de weide bracht , of zelf het
mandenwagentje rijdend het vrouwvolk der hoeven bezocht ;
als zij alle beesten en planten kende in hun leven en
doen , kreeg hij eene gedachte en zei eens :
— Sietske , mag ik meégaan ?
Dan had zij weer zekere schuchterheid , die toestemde,
noch weigerde. Hij verdreef die, en dan gebeurde het
dat zij uren buiten bleven.
— Ge moet mij met het kleine leven der natuur wat
meer bekend maken , zei hij.
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— Het kleine? Er is in de natuur geen klein of groot ,
het is alles een.
— Nu ja , de bizonderheden dan. Daarmee wordt het
landleven zoo vol en rijk.
— Zeker ; in de natuur voelt de mensch zich beter,
geloof ik, eenvoudiger en meer waar. Het stadsleven
is zoo gekunsteld, men verliest er zich zelf ... en toch
verlang ik ook wel eens naar een groote stad en ruimer
wereld.
— Ja , de geest heeft behoefte aan de middenpunten
der beschaving ; eerst menschen vormen menschen , niet
de planten en dieren.
Zij zweeg eene poos en zei dan , als hare gedachten
vervolgend:
— Daar heb ik ook wel aan gedacht en er de behoefte
aan gevoeld. Het land maakt een mensch beter
maar voor zijn geest heeft men toch meer noodig. Gij
zult mij daarin ten achteren vinden.
— Geen nood; je geest is als je wangen , frisscher en
rijker dan van menig stadskind.
Nu eerst bespeurde zij dat zij iets gezegd had, dat
het uitlokken van een complimentje kon schijnen. Zij
bloosde, niet om zijn woorden , maar om haar eigen
onhandig gezegde.
— Nu , krijg maar geen kleur Sietske ; ik beschouw
je niet als een vreemde dame wie ik complimenten behoef to maken; ik zeg wat ik meen ; je weet meer dan
velen , en je weet het frisscher.
— 1k heb examens gedaan....
- Juist daarom is het opmerkelijker; examens zijn
vernis en dressuur,, geen wasdom.
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— Hoe! ik ben zoo blij dat een vrouw tegenwoordig
meer kan weten en doen... .
— Hangt dat weten er dan van af, of een commissie
er haar etiquette op plakt ?
— Neen, maar een examen dwingt ons juister te weten ;
anders denkt men al licht dat men wat weet; eerst als
men het aan een ander precies moet uitleggen , wordt
men genoopt tot nauwkeuriger en bewuster weten.
— Goed gepleit : daar ligt iets in ; maar, melieve , de
soort van weten, daar komt het op aan. Voor examens
prent men zich gereede meeningen in ; het ware weten
moet van zelf groeien. Ook moet men veel andere dingen
weten, dan bij die uitpakking gevorderd worden. 1k heb
er een afkeer van.
Sietske liet haar meening niet gauw los , maar als
vrouwen plegen in de redeneering , wendde zij het over
een anderen boeg.
— Alles goed en mooi , maar ik heb het noodig voor
de toekomst.
— Dat is weer wat anders; — je wilt dan in het
onderwijs?
— Ja ; ik wil van uw grootvaders goedheid geen misbruik maken. Als ik geen haast maakte om heen te gaan ,
het is ..... omdat ik . . . wel . . . ik wil den schijn
niet hebben te trotsch te zijn om zijn goedheid aan te
nemen; ik wil hem niet kwetsen door zijn weldaad niet
dankbaar te beantwoorden. En voordat ik wist , dat gij
voor goed terug kwaamt , wilde ik hem het gezelschap
vergoeden , dat hij in u miste.
Frank zag haar van ter zijde aan. Fierheid en liefheid ,
dacht hij, liggen zoo duidelijk op dat gelaat! Ja , er was

31
een groote aantrekkelijkheid in het kloeke en lieve meisje ,
en de schatten van geest en gemoed, die hij iederen dag
leerde kennen , waren zoo natuurlijk.
Eens, toen zij weer samen uitgereden waren, zei ze
ten slotte :
-- Nu moet ik nog even aan bij de hoeve van Sanders.
Daar kunt gij niet meè , laat mij dus alleen gaan.
— Waarom mag ik niet mee ?
— Daarom , zei ze glimlachend.
— 1k zal in de laan wachten ; neen, ik laat u niet
alleen terugkeeren; de pony is lastig , van daag.
— Phoe! mijn handen zijn zoo zwak niet
— . . . . al zijn ze zoo mooi , vulde Frank aan.
— Och ! zei ze half boos , zeg niet zulke nare dingen
— Sietske, je bent een Friesch stijfkopje ; je wilt nooit
een waarheid toestemmen.
— Freia frisa fredom , zei ze, weer goed geluimd.
— Lieveke , je moet mij Friesch leeren ; ik zal je
Italiaansch leeren.
Zij waren al bij de hoeve. Zij gaf Frank de teugels.
— Zacht vasthouden , anders slaat ze, zei Sietske tot
hem, ondeugend lachend.
Zij wipte uit het wagentje , nam er een mand uit en ging
er meê in het huis. Na een kwartier kwam zij terug , zonder
mand, nam de teugels weer over, en zij reden huiswaarts
— Ik ben toch nieuwsgierig , Sietske.
— Och , er is een zieke vrouw.
— Mieke, he?
-- Hoe weet ge dat? zei ze blozend.
— Berend vertelde mij , toen ik hier kwam , van het
arme schepsel.
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— Sanders wilde haar zoo de deur uit zetten , — die
lieden zijn zoo hard — niet om de zaak , maar om het
gepraat. Ik heb hun gezegd , dat dit schandelijker was
dan haar misstap ; ik heb ze het noodige gebracht voor
haar en het kind. — Ja , leer mij Italiaansch — hoe kent
gij het zoo goed ? zei ze met een plotselinge wending van
het gesprek.
— Ik heb het van een jongen Italiaan geleerd op het
bureau.
— Wat een genot — dat leert men op school niet.
— Ik zal 't je leeren , en Nieuw-Grieksch desnoods.
Wilt ge?
— Een beetje Latijn heb ik al van mijn vader geleerd.
— Des te beter. Morgen beginnen wij , Sietske.
Zij bloosde , maar gaf geen antwoord.
Het was niet altijd gemakkelijk , Frank had het sinds
zijn terugkomst ondervonden , met haar over zekere grens
heen te komen. Rond en oprecht was zij , maar altijd met
eene mate van terughouding. Schoon Frank niet meer
behoefde te twijfelen en zich ook niet ontveinsde , dat
hij het „ heerlijke wezen ", zooals hij haar voor zich zelven
noemde , liefhad , en hij haar door velerlei kleinigheden
dit wel liet blijken , er was geen schijn of glimp , die
hem kon doen zien , hoe zij over hem dacht. De oude
kameraadschap der kinderjaren was allengs , niet zonder
moeite , teruggekomen , en toch vermeed zij, zoo vaak
zij kon, hem bij zijn naam te noemen. Als Frank het
gesprek op den vrijen =gang hunner jeugd bracht , ging
zij daarin niet willig med ; wel kon zij mededeelzaam zijn ,
als zij van lateren tijd , van de oneenigheid tusschen haar
vader en den ouden heer van Arkel spraken , en van
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haars vaders lang lijden , van haar eenzaam leven , gevuld
met eigen denken en werken , van beider toekomst ; maar
als hij liet merken , wat hij voor haar voelde, was er
niets dat een wederkeerig gevoel verraadde. Was zij er te
fier voor, of voelde zij alleen oude vriendschap, geen
liefde? Ziedaar het kluwen met welks ontwarring hij zich
steeds bezig hield. Zij werkten nu 's morgens meestal aan
het Italiaansch , maar Sietske zette zich aan de overzijde
der tafel, of trok hare hand terug , als hij haar iets wees
in het boek of het geschrevene opstel. Al die kleine terughoudingen konden kieschheid wezen , — maar Frank was
niet zoozeer een vreemdeling in het vrouwelijk gemoed
°in niet te weten , dat er zijn die vriendschap gevoelen,
doch geen behoefte aan inniger banden. Wat hem aangaat ,
met een aard die als eene sensitieve was, trillend terstond
voor al wat schoon is, hij had geen drie maanden met
haar kunnen omgaan, of de bloemen Soet van rake, het
plantje Hoe-langer-hoe-liever had zich in hem overgeplant
en het leed niet lang, of het ontplooide zijn eerste kelk.
Zoo was het in hem , maar daar buiten zag hij in haar
eene bloem als eene smetlooze lelie , streng van vorm op
haar rechten stengel, en zij neigde niet zijwaarts naar
hem toe.
Nu en dan was er in dien tijd een bekende of bloedverwant te gast geweest , maar meestal hadden zij de
winter- en voorjaarsavonden doorgebracht in den huiselijken kring , grootvader met zijn stapeltje boeken naast
zich , en zij , of met lezen of met het bezien van plaatwerken van Italic's en oud Rome's kunstschatten. Dan
vertelde de oude heer ook wel eens van zijn Italic, dat
van 182o en 3o, toen men na de kleine lotgevallen met
3
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passen, paardenwisselen, landelijke osteria's , met de reiscoupe over de Ponte Molle, door de Porta del Popolo
het pauselijke Rome hinnen kwam , toen men een mis in
het Quirinaal ging hooren , toen Shelley verdronk en bij
de pyramide van Cestius begraven werd, toen Horatius'
huis in de villa Borghese nog bestond, toen Thorwaldsen
nog leefde , toen men alleen in Rome een half jaar bleef,
toen het Bourbonsche Napels nog ver, en Sicilie heel ver
was, en men in plaats van fotografieen, prenten met
hardblauwe grotten en vuurroode Vesuviussen en Aetna's
meebracht, maar men ook nog een antieke keizersbuste —
als in den hoek der woonkamer stond — met een zuil van
rosse antico kon bemachtigen. En dan haalde hij Piranesi's
prachtige etsen van Rome voor den dag — tot een heimwee
naar die heerlijkheden Sietske vervulde. Soms ook, terwijl
de oude heer,, moede van het lezen met een oog, zijn
gedachtengang volgde in de grillige spelingen van het
vlammende bout, en Barbara rusteloos haar ivoren harpoen
liet schieten door de arabesken, om , den draad opvangend , hem tot aaneengeschakelde slingeringen to verbinden , gaven de schoonste werken der dichtende verbeelding den twee jongen lieden een wereld van gesprek
en wisseling van indrukken.
En het kruideken wies „Hoe-langer-hoe-liever".

IV.
Op een dertigtal schreden bezijden het heerenhuis stond
een klein tuinhuis met een paar kamers en een bergplaats.
Ofschoon het onregelmatig en boersch was, wist Frank
het binnen kort voor zich als een schilderachtig atelier
in te richten. Het huisje was landelijk en idyllisch ; er
lag een klein boerentuintje voor, nu zeer verwaarloosd ;
maar de papavers en zonnebloemen zouden er later kleur
geven naast de lelies , die er met haar blanke kelken
prijkten , en de klimmende rozen langs de afgebrokkelde
kalklaag der muren begonnen allengs te bloeien. Op het
rieten dak zaten tallooze duiven , blauw en wit, sierlijk
en deftig in hunne bewegingen , en fladderden of en aan
naar de antieke marmeren schaal , die Frank in het tuintje
had gezet , en kwamen er op den rand zitten en drinken en
pletteren in het wateren , als hadden zij dit van de duifjes
der mozaiek van het Capitool afgezien.
Van binnen behing Frank de vensters en deuropeningen
met Oostersche tapijten en spreidde er ook op den tegelvloer. Hij vroeg aan Sietske hem te helpen om de heerlijke
stoffen , die hij had medgebracht , van pas te maken. Zij
nam dit aan; schoon in de wijze meer beleefdheid lag
dan blijk , dat zij het zelf aardig vond. Zoo waren zij
vaak samen bezig om het oude tuinhuisje te metamorfoseeren, en terwijl Frank er studies en schetsen ophing
en fotografieen na de groote Italianen , zat Sietske gor-
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dijnen en bekleedsels van pas te maken en te zoomen.
Weinig zeide zij soms; terwijl hij heen en weer liep
onder het schikken. Meestal moest hij haar aan het spreken
brengen. Hij wilde zoo gaarne een gemakkelijker toon
met haar hebben, en bracht het gesprek weer op hun jeugd.
— Weet ge 't nog Sietske, hoe wij bier speelden en
ons verstopten achter de oude bloembakken en rietmatten
— toen dachten wij niet, dat wij het vervallen huisje
eens samen zouden versieren.
Zij glimlachte en gaf eenigen weerklank op de kinderlijke heugenissen , maar zonder verder door te gaan.
— Weet je wel dat ik je eens een paar mooie duiven
gaf, die ge te huis niet mocht hebben, en dat zij met
de mijne hier mee bleven broeien — zouden het kinderen
zijn van onze duiven, die daar nu op de schaal zitten?
Dan zag zij hem even lachend aan, maar sloeg hare
oogen weer neer op haar werk en vroeg hem, of zij het
patroon zus of zoo zou plaatsen.
— Wat zijn dat heerlijke kleeden , — en toch zoo
eenvoudig, zei ze; alle moderne stoffen zoeken het grillige
en telkens weer andere — hier is alles zoo eenvoudig
gevonden. Dit blauw met die enkele rechtlijnige figuren
van goud, vind ik zoo mooi.
— Dan moet ge het op uw kamer hangen; dat is
Tuniesch.
Hij was juist aan het torschen en zwoegen om een
marmeren borstbeeld , een heerlijk werk van een jongen
Napolitaan , met wien hij bevriend was, te verschikken.
— Sietske, och help mij eens een handje; ik kan het
alleen niet tillen.
Toen namen zij voorzichtig samen het beeld en schikten
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het zoo als Frank het wenschte verlicht te hebben.
— Hoe schoon is dat! kon zij niet nalaten uit te
roepen. Wat is dat eigenlijk ?
— Mijn vriend Aetous maakte dat naar eene Poolsche
vrouw, met schoone , trotsche vormen , die Michelangelo
zeker niet onwelkom geweest waren. Haar trekken waren
forsch en hij heeft ze een weinig veredeld. Hij noemde
het borstbeeld Lictrix.
Samen stonden zij het te bewonderen. De kop zag
over den linker schouder heen. Uit den om 't hoofd
geknoopten doek zwol het zware haar over het voorhoofd.
De wenkbrauwen waren gefronsd en daaronder vonkelden
twee geweldige oogen. De mond, met de lippen een
weinig vooruit , teekende fieren trots en verbeten wrevel ,
maar met het bewustzijn der overwinning. De heerlijk ,
met breedheid gebeitelde kop werd nog overtroffen door
het lichaam. Borst en schouders waren behandeld met
bewonderenswaardige zuiverheid en grootheid.
— Let eens , zei hij , op die vormenschoonheid die
kloeke partijen van het gelaat , waarvan de forschheid
niet verzwakt is door de smeltende overgangen van neus
en mond en wangen ; op de malschheid waarmede dat behandeld is, vleezig , en toch is het marmer en kunst gebleven ; op het exquise van alle lijnen , dat hartstochtelijke
leven , dat toch de monumentale rust der hooge kunst bewaart.
— Toch vind ik die nog mooier,, die vrouwekop daar;
wat is dat?
- Dat is Santa, — ja , misschien het schoonste werk
van mijn vriend, dat hij in Athene voor mij afmaakte ,
naar een terra-cotta-model dat hij had. Het was van een
vrouw uit de Abruzzen.
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— Dit is natuurlijker — en toch is er iets onbeschrijfelijks in, iets ongewoons ; men kan het niet zien zonder
to denken , dat er eene geschiedenis in ligt, zooals elke
ziel die heeft.
— Dat is ook zoo. Het is geen ideaal , maar eene studie
naar het leven. Maar, het leven zooals men het alleen in
een bevoorrecht land als Italia kan vinden. Hij maakte
het ook niet voor de openbaarheid , maar voor zich zelven ;
later gaf hij het aan mij. Ja , achter zoo veel uitdrukking
ligt eene geschiedenis.
— Vertel ze me eens !
Zij zaten toen naast elkander op de rustbank ; Sietske
met een slip van het Tunische kleed, dat zij omzoomde,
op haar schoot.
— Santa heette zij, en zij was een meisje uit Gioja;
dat ligt in de bergen van Calabria. Zooals ge ziet , een
strenge kop, met poezie en zekere melancholie , met fierheid in den oogopslag , in de open neusvleugels , de gesloten gewelfde lippen , en een mond waarvan de heerlijke
lijnen wegvloeien in de zachte schaduw van de rondende
wang. Van alle zijden is die kop schoon , hoe ook verlicht , en telkens verrassen ons nieuwe schoonheden of een
nieuwe uitdrukking. Santa was uit dezelfde plaats als Aetous ;
hij had haar tot zijn vrouw willen maken. Maar, er was
een kloof tusschen hen. De jonge kunstenaar was naar
Napels gegaan , had er naam verworven , was een beschaafd
man; zij maar een landmeisje. Zij voelden dien afstand
beiden, zij uit natuurlijke fierheid. Zij wilde den zoon
van haar landheer niet door een onberaden vereeniging
misschien ongelukkig maken; kortom , voor Aetous ,
den kunstenaar, opende zich de ruime wereld , zij bleef in
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haar bergstadje; en de loop der zaken moest hen noodwendig scheiden.
Toen zijn oog op Sietske viel, zag Frank, dat zij met
haar heldere oogen op Santa staarde, en om haar mond
een trek als die van het beeld.
— Sietske ! zei hij , 't is of de uitdrukking van dat gelaat op het uwe is overgegaan. En hij wilde haar hand
grijpen. Zij ontwaakte met schrik uit haar mijmering,
maar stond snel op.
— Verschoon mij, zei ze; nu ik dat gezicht eens op
deze wijs gezien heb, sleepte het mijne gedachten mede.
Maar het is laat , ik moet to huis wezen.
Toen het werk gereed was, keerde zij niet weer terug
in het kleine huisje, dat Frank Casa mia genaamd had.

V.
Na het ontbijt ging Sietske gewoonlijk hare dieren
verzorgen en Frank vond haar dan ook te midden der
bontgekuifde kippen en kakelende parelhoenders, die
zij voederde. Er was in de laatste dagen maar eene
gedachte, die hem steeds vervulde en op de lippen
zweefde.
— Sietske-lief, zei hij , wat zult gij nu gaan doen , in
de toekomst?
Zij haalde de schouders op.
— Vindt gij die onzekerheid verdraaglijk ? Zoudt gij
niet liever zeker weten, wat er v6or u ligt?
— 1k heb mijn doel; ik kan mijn taak gaan vervullen
en iets vinden , zoodra als die noodig is.
— Mij begint de onzekerheid te kwellen. Ik heb mijn
doel . . . meer dan een; twee groote zelfs, die ik v6or
mij zie. Maar beide hebben nog niet geantwoord ; het blijft
bij hopen. Het eene is een levenstaak voor den geest; —
het andere . . . een voor het hart. Als iemand dat hart
zou willen aannemen .. .
— Met uw persoon en uw positie zal dat zoo onmooglijk niet zijn , dunkt mij.
— Maar zij moet mijns gelijke zijn, zelfs mag zij mijn
maar
vrouwen ,
meerdere wezen, Sietske
meisjes meen ik, willen nooit in haar gemoed laten zien;
zij .....
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— Natuurlijk, zij zijn even bang om zich te vergissen, als . . . .
— Als ?
— Als zich op te dringen , . . . . als gij het dan
weten wilt.
— Waarom zien zij zoo slecht — het heet, dat zij
scherper zien en fijner voelen dan wij — waarom zien zij
het dan niet duidelijk? Zoudt gij het niet kunnen zien,
of iemand u lief had, echt , of voorbijgaand en vluchtig?
De lelie bleef recht op haar stengel en boog zich niet.
Maar de verrukking, die een gemoed overstelpt wanneer
voor het eerst de voile liefde hare wieken uitslaat en als
de leeuwerik zingend ten hoogen stijgt, overmande hem,
toen hij den glans van haar bekoorlijk gezicht als inzwelgde, en hij wilde haar op eens in zijne armen vatten,
om haar te nopen zich niet langer te verhullen.
— Pas op, riep zij, op eens achterwaarts buigend,
terwijl zij met de hand iets beschermde, dat aan haar
boezem lag.
— Wat is er liefste?
Met een verlegen lach zei ze:
— Ik heb hier een kuikentje, dat te vroeg uit de
schaal kwam; het diertje was zoo koud en ik houd het
in een doekje hier warm.
Lieve hemel! zei Frank lachend, maar niet zonder
eenige scherpte, — ik wou dat ik ook maar een kuiken
was. Soms hebt gij vrouwen meer deernis met een dier
dan met een mensch.
En hij verwijderde zich een paar schreden.
Sietske zag hem aan, en er lag een wereld van leed
en verwijt in haar vochtig oog.
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— Och, lieve , geef mij de hand, zeide hij, en vergeef
mij dien uitval.
— Gaarne , maar . . . . als ik het u zeggen mag, gij
oordeelt dikwijls te scherp en te voorbarig.
En zoo kwam het weer tot geen beslissing.
Maar den volgenden dag dreef hem de jonge Junimorgen vroeg naar buiten ; de zomer was in voile pracht
en hij had geen lust om tusschen de boeken , zelfs van
poeten , te verwijlen. Buiten zong de bloemenrijke poezie
gelijktonig met zijn gemoed. Het was Sietske's verjaardag.
Haar venster zag hij geopend , en daar lachte een inval
hem toe. Hij ging naar de bloemenkast, sneed eenige
camelias en bond ze tot een tuil. Hij wond er een papier
om en schreef daarop met Grieksche letters , den eersten
regel van het Nieuw-Grieksch liedeken

Zoiii pair, ad; 6 ya ncri ')

Toen ging hij buiten , vergewiste zich, dat zij hem
niet zag en wierp, met welgelukten zwaai , het tuiltje in
haar venster.
Voorwaarts ! zei hij bij zich zelven , er moet eene beslissing komen.
Aan het ochtendmaal werd haar geluk gewenscht , maar
Frank kon niet bespeuren , of zij geraden had van wien
de bloemen waren.
De kleine Casa mia lag in zon en bloemenglans te
schitteren en de duiven fladderden van het marmeren
bekken naar het dak , toen Sietske er voorbij kwam. Zij
bleef een oogwenk staan. Zij was er niet meer ingegaan ,
i)

Zoe moe, zaas agap6.
(Leven van mij , u heb ik lief.)

43
nadat zij haar werk voltooid had. Onwillekeurig trokken
de woorden Casa mia boven de deurpost haar oog en
doordrongen haar gemoed met zoete scherpte. Zou zij er
even in gaan? Zij wist , dat Frank te huis in de boekenkamer zat. Voorzichtig keek zij even om zich, of niemand
haar bespeurde , dan door het venster,, en trad binnen.
Daar zag zij in gepeinzen rond, nu eens naar de schetsen ,
dan naar Santa, dan naar Victrix. Op eens hoorde zij
voetstappen op de kiezels en het vleugelgeklapper der
duiven , en, van schrik niet wetende wat te doen, verschool zij zich in de bergplaats achter het vertrek. Daar
zag zij door de reten der portiere Frank binnen komen.
Hij zag rond, bekeek de bekleedsels die zij had geschikt,
doolde doelloos nu hier dan daar, tot hij op eens bukte
en een fijn zakdoekje opraapte , dat op den grond lag.
Hij bekeek de hoeken , zag het naamcijfer en drukte er
de lippen op.
Toen bonsde haar hart zoo sterk , dat zij zich aan een
schilderijkist vasthield; de kist wankelde en een bons
dreunde door het huisje. Zij zag Frank op eens om zich
zien en gereed om naar het bergkamertje te gaan —
beter het gevaar zelf te gemoet , dan zoo ontdekt te
worden , dacht ze, en trad te voorschijn. Frank was verward en verbaasd , maar . een vrouw is in zulke gevallen
sneller gevat.
— O, zei ze met een glimlach , gij hebt daar mijn
zakdoek , dien zocht ik juist , ik dacht, misschien heb ik
hem hier wel laten liggen.
En toen hem de hand toereikend , zei ze :
— 1k dank je wel voor de heerlijke bloemen , — ik
durfde het binnen niet doen.
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Frank zag nu dat zij eene witte , roze-gerande camelia
op haar boezem had.
— Heb je gelezen, wat ze zeiden , vroeg hij, haar in
de oogen ziende.
— Ge weet wel , dat ik geen Grieksch ken , antwoordde
zij , den gloeienden blos door een lach aan zijn aandacht
willende onttrekken. Mag ik mijn zakdoek ? — Hij reikte
haar dezen, maar bleef hem vasthouden en trok haar zoo
mede, haar dwingend op de rustbank te gaan zitten, en
haar hand toen vattende , zei hij :
— Lieve Sietske, — die woorden zijn geen Grieksch,
het is de algemeene taal, de taal die de roos tot de zon
spreekt , de vogel tot het gaaike, de dichter tot zijn
ideaal, de man ..
— En de mandoline tot het balkon? vroeg zij schertsend uit verlegenheid , maar toch met eenige bedoeling.
Maar neen , in ernst , Frank, ik meen dit.
— Gij meent , dat het maar een opwelling of een wuft
compliment is?
De oogen neerslaande, zei ze :
— Zeg dan , wat dit wil zeggen , maar niet in het
Grieksch; — of liever,, Frank, niet in poezie; poezie is wel
mooi , maar . . . maar, zij is een oogenblikkelijke vervoering.
— Dit, antwoordde hij, haar in zijn armen nemende , — zoe' moe is mijn leven, en dat zijt gij, mijn dierbare , wilt gij dat zijn? Zaas asapb, ik heb u lief.
Hij voelde haar trillen en haar harteklop.
— Lieveling , waarom waart ge altijd zoo teruggetrokken;
altoos zag ik u als bevreesd om aan uw gevoel toe te
geven; of... heb ik verkeerd gezien, en .... kunt ge
niet beantwoorden , wat ik voel?
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— Frank, .
ik mod het dan wel zeggen ; ja , ik was
altijd bang .... ik was bang eerst . uw positie is
hooger dan de mijne, ons is de fortuin niet gunstig geweest. 1k weet wel dat men boven zulke beschouwingen
kan staan — maar ik ben te trotsch om, bij wie ook,
den schijn te hebben van ..... ik wil niet dat iemand
mij verdenkt .... en dan, uw grootvader heeft mij uit
goedheid bij zich genomen
daar mocht ik geen misbruik van maken . Dat woelde mij in het hart, en ik
dacht ook wel eens, God weet of uw gevoel misschien
verblind is door een poetisch mededoogen met mij — en
daarom was ik hier gekomen om mij nog eens te sterken
aan de gedachte , dat Victrix wel schoon is, — maar
Santa toch hooger staat.
— Lieve , je schroom is kiesch , maar er is niet de
minste grond voor. 0, als het dat alleen is, waarom gij
weifelt ! — Zie mij eens aan ; — als die heldere waarheidsoogen mij aankijken zou ik geen onwaarheid kunnen zeggen
— voor mij zijt gij het liefste en het hoogste , het is maar
de vraag wat ik u ben ....
Toen veranderde op eens de strenge lelie in eene
blozende hagewinde , die fluisterde: — Frank lief, dan
wil ik uw Leven zijn ; gij zijt het mijne ..... al lang
geweest.
Toen zij te huis kwamen, zaten grootvader en Barbara
reeds aan den disch hen te wachten. Daar kwamen zij
binnen , Frank met zijn arm om haar middel , en luidruchtig riep hij :
Vader lief, nu heb ik iets gedaan , ik hoop maar,
dat ge het goed keurt !
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Grootvader en Barbara behoefde niet to vragen , wat er
gedaan was.
— God zegen je! Enders, dat was mijn liefste wensch. —
En de oude man kuste hen beiden.
Barbara streek hare japon glad en nam haar bril af,,
met den eenen of anderen wellevenden wensch. Bij zich
zelve had zij evenwel hare bezwaren en bedenkingen. Zij
was de vertegenwoordigster van het zich wereld noemende
hoopje stervelingen , — en hebt gij ooit. van eene verloving gehoord , waartegen de oude-juffrouw T/Pereld niet
hare „ bezwaren en bedenkingen " had ?

VI.
Een vreugdezonneschijn glansde over Olt-Veluwe. Vreugde
was in menige hoeve , waar Sietske meer bekend was dan
Frank , nu zij de landvrouwe zou worden. Berend zei :
— Noe jonker,, heb ik het je niet gezegd , dat je der
nemen moest ; 't is best zoo.
Grootvader had het toppunt zijner wenschen bereikt.
— Vader, zei Frank, ik ben blij , dat ge het goed vindt.
— En ik, dat mijn plan niet mislukte. Daarom heb ik
je laten komen , jongen. Ik had het nog wel een jaartje
of wat kunnen uithouden , eer ik je den boedel overgaf.
Maar toen ik haar eenmaal bij mij had , heeft ze mij betooverd , en ik dacht , onze boedel loop niet weg , maar
dien schat , als we dien bij tijds konden veroveren !
Zij kuste zijn hand, bevocht van haar tranen , en
Frank zei :
— Vader, ge neemt mij een pak van het hart, want
zie eens , als wij trouwen..
— Dat moet nu maar gauw gebeuren , Frank, ik heb
geen tijd van wachten.
— Nu, ik liever ook niet, zei Frank lachend , maar
dit is het geval: wij hebben samen zulk een mooi plan
gemaakt, maar dan zouden wij u weer een tijd lang alleen
moeten laten, en dat was ons bezwaar.
— Geen bezwaar,
wat woudt ge doen?
— Een maand of wat, een half jaar in Italic zijn, voor
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onze inwijding , niet waar, Zoe ? Ik weet nu waar mijn
studien been willen en ik heb een doel .... ik zeg nog
niet wat, de woorden zouden te hoog klinken ; maar wij
zien samen iets — een ideaal.
— Ja , ja, ik kan 't wel zoo wat raden. Doet het ; ik
zal het hier wel uithouden ; gaat gerust ; schrijft mij alleen
maar veel.
Barbara was de eenige , die toch bedenkingen had.
— Een zware verantwoording, zei ze onder vier oogen
tot Sietske; een waagstuk , en zeer gevaarlijk ; t is mij
een raadsel, hoe er ooit iets van die dingen te recht
komt. Men ziet elkaar een dag en dan verbindt men zich
voor het leven en hiernamaals. Hoe kan ieder zich schikken
naar een ander ; ieder is toch anders, en mannen zijn
altijd zoo anders dan wij. Een meisje gaat er nooit op
vooruit, als zij trouwt. Dat wist de groote Apostel.
Na drie maanden waren zij gehuwd en op reis.

VII.
„ Baden , 18 Sept. 18 , .
Lieve Vader,,
Zoo noem ik u, naar Franks gewoonte; hij doet het,
omdat gij al zoo vroeg de plaats van zijn vader hebt
ingenomen; ik, omdat iker in u een heb weergevonden ;
zoo vervult gij de opene plaatsen in ons hart. Mijn hart
is vol van dankbaarheid, meer dan ik durf uiten. En ik
zie u al knikken , alsof gij zeggen wildet : genoeg , ik
weet het wel, kind. Maar ik leer daaglijks , en wil die
les opvolgen, dat het goed is zijn gevoel niet binnen
zich op te sluiten. Frank heeft het hart altijd op de tong ;
en dat is beter ; de menschen denken dan wel eens dat
hij ongemaklijk en scherp is : -- en dat is hij toch niet.
0 neen ! Welk een nieuw leven ging er voor mij open !
Een half beangst gevoel, dat al dit geluk het mijne is,
en hoe ik het zal kunnen verdienen en kweeken. Een
vreeze of ik zal kunnen doen , wat mij is toevertrouwd.;
en vertrouwen omdat in alles de „ liefde toch de meeste"
is. Een nieuw leven, hier al. Nu zag ik het eerst mijn
Rijn grooter en grooter worden , en zijn oevers hooger,,
en de bergen en sagen zich samen verheffen. Ik zag
onzen Rijn het eerst te Keulen weer. Dan den dom.
Hoe overweldigend en welk een podzie ! Ik kan het Frank
maar moeilijk vergeven , dat hij niet zoo met den dom
4
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dweept als ik; hij glimlacht en zegt dat dit romantische rococo is , en ik wel wat anders mooi zal leeren
vinden. Die geheimzinnige schaduwen met een enkel lichtje ,
en daarbij een geknielde oude best; die naar den hemel
strevende gewelven ! Welk een monument der oude vroomheid! Foei , en dan zegt Frank, het is geen monument
van vroomheid , en dat Bisschop Conrad dien dom alleen
liet bouwen, omdat hij onmeetlijk rijk was en daarom
zoo kostelijke dingen liet bouwen en kocht , zooals in de
Kroniek van Keulen zou staan. Daar kibbelen wij over.
Dat is to zeggen , denk niet dat wij kikbelen , maar onze
gedachten loopen daaromtrent uiteen. Bij Bacharach keken
wij uit naar Heine's Rabbi, met zijne Sara vluchtend.
De maan brak door de wolken en tintelde in den stroom,
die de Loreley bespoelt :
Der Gipfel des Berges funkelt,

en wij hoorden daarboven de Nixe zingen hare
. . . . wundersame
Gewaltige Melodei.

0 wat is die Rijn heerlijk , en hoe hinderden mij een
paar menschen, die deze streek afgezaagd noemden en
klein en vervelend. Nu, dat is mijn Frank gelukkig met
mij eens ; gij hadt hem eens moeten hooren , hoe hij dien
lieden de voile laag van zijn spot gaf. Zij hadden Zwitserland gezien en verachtten den Rijn. Toen sloeg hij ze
eerst met de Apennijnen , den Aetna en Griekenland , en
dan veranderde hij op eens weer zijn aanval en zei dat
Gelderland meer waard is voor een schilder dan al de
Alpen. Dan geniet ik, als ik Frank zoo hoor, , en ben
tegenover de menschen trotsch , dat mijn man zoo knap
is. Allengs stijgt het Iandschap van het bevallige tot het
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grootsche. Nooit had ik een landschap zoo grootsch gezien ; ik kende alleen de zee en de hei en de grenzelooze
luchten. Nu wordt het begrip van het leven der aarde
grooter,, en het is alsof van zelf in ons de geest ook ruimer
wordt. En wat al menschen zien wij ! Van allerlei soort.
Wij amuseeren ons met ze te bekijken en te raden , wat
ze zijn en doen. En Frank amuseert zich met mijn naieve
nieuwsgierigheid in al die menschen, die ons toch eigenlijk niets kunnen schelen. En echter boezemen ze mij
belang in. Ik zou overal wel willen blijven, maar Frank
drijft dan verder en praat mij van zijn „ eenig Italic ".
Mooier dan bier, kan het haast niet , zou ik denken. Nu,
wij zullen zien . . . Ik ben maar bang dat gij het eenzaam
hebt , lieve vader,, na onzen gezelligen winter. Dit is het
eenige wat soms mijn vreugde beschaduwt. Frank schrijft
later; hartelijk groeten wij u en omhelst u
Uw dochter.
Mijne groeten
aan juffrouw Barbara."

VIII.
Een schoone namiddag , boven bij het Alte Schloss to
Baden. De jonge vrouw wees haren vriend den zevenkleurdenboog , waarin voor de Griekeri de bemiddelende
bodin tusschen goden en menschen verscheen en voor de
Hebreen hun verbond met Jahveh. Hij spande zich van
de burgruine tot ver in het verre verschiet en hij was
haar de van zonnestralen geweven band, die haar aardsche
en hemelsche gedachten omsnoerde. Zacht neuriede zij tot
Frank de melodie van Jacques Perks onvolprezen hymne
Dan zegt op aarde, wie mij ontwaarde:
„De goudene Iris lack!"
En stil oversprei ik de vale vallei
Met een gloed van zonnig smaragd.

Nu zagen zij eene groep jonge lieden lustig en dartel ;
de meisjes vlochten eikenkransen ; de eene schonk hem
weg en bekransde haar uitverkorene ; de andere vlood en
liet den krans niet veroveren of week slechts voor dwang.
En zij zongen
Wir winden dir den Jungfernkranz
Mit veilchenblauer Seide.
Wir fiihren dich zu Spiel und Tanz,
Zu GM& und Liebesfreude!

met telkens meer invallende stemmen en variaties. En zoo
ging het lachend en stoeiend den berg af. Achter hen
daalde langzaam een bejaard paar,, innig op elkander
geleund , met gezichten vol geluk en vrede.
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— Wij staan tusschen die beiden in , zei Frank; gelukkig dat wij niet meer als dezen behoeven te dobberen
tusschen plagen , afstooten en aantrekken; en ik weet van
de goden niets beters of te bidden, dan wat Philemon
en Baucis vroegen , zoo als die twee oud te worden en
elkaar niet te overleven ; is het niet zoo, Zoe moe ?
De jonge vrouw voelde de overstelping van het geluk
en zij legde haar hoofd tegen zijn schouder, , en zei, half
beschroomd en nog nauwlijks gewend de teederste bloemen
van haar gemoed zoo onbedwongen te mogen openbaren :
— Frank, ik ben gelukkig. Ik heb behoefte aan het
geven van affectie , maar ook om haar te ontvangen. Zeg ,
hoe hebben wij elkaar zoo op eens gevonden ?
— Ja , — weet men, hoe een geluk ons te beurt valt?
Wij noemen het een gelukkig toeval.
— Toeval! wat is toeval ? Een woord , als wij geen
oplossing weten. Het beduidt niets , — en het klinkt mij
te mechaniesch.
— Vroeger loste men dat eenvoudig op en zei: huwlijken
worden in den hemel gesloten.
— Die verklaring is in haar eenvoudigheid de slechtste
nog niet.
— Zij verklaart niets. Als men wil nadenken en verklaring vordert , is zij voor een deel niet onmooglijk ;
maar men moet ze niet te ver zoeken , niet in bovenaardschheden; maar dicht bij , in een weefsel van beurtlings
gevolg en oorzaak wordende draden.
— En vindt ge dat zoo veel duidelijker,, zei ze met
een lack. 1k voor mij heb minder aan die filosofische
draden, dan aan een levende macht die het zoo schikte.
— 0 Frank, — bij verdriet kan ik zelf wel overeind
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blijven , maar in oogenblikken van overstelpend geluk ,
wil men zoo gaarne iemand er voor danken. . . .
— Wel, Zoe, . .. je zoudt al vast kunnen beginnen
met mij te danken, en dan. . . .
Er kwam een ernstige trek over haar lippen, en haar
oogen die zoo ver konden schouwen, zagen in de diepe
lucht met haar eerste sterren:
— Neen, zei ze, scherts niet met het fijnste; in zulke
oogenblikken zou men eene levende macht willen danken, God. . . .
— Ik ook, Zoe moe, en versta mij niet verkeerd als
ik scherts; — maar . . . maar een onbekenden gever
te danken, dat voldoet toch ook niet; wij willen dan
iemand zien en kennen. En zoo iemand ken ik, zoo
iemand voel ik aan mijn zijde; — kijk, dit heeft het
gedaan, zeide hij, terwijl zijn vinger langs haar profiel
ging, — die schoonheid die een beeld is van wat er in
je is, en wier afstraling sympathiesch de schoonheidsidee
in mij beroerde en eerst de schouwende verstomming,
dan de heilige trilling wekte, die liefde heet.
— Maar, zei ze, voelend dat dit thans geen scherts
was, — ziet mijn lieve filosoof dan niet, dat hij nu even
bovennatuurlijk wordt , als wie zegt , dat God die liefde
deed geboren worden?
-- Kind, je hebt aanleg om een mensch Sokratiesch
beet te nemen; — en toch is uw idee maar schijnbaar
beter, want waardoor plaatsen wij de oorzaak buiten ons;
zij ligt in ons. In ieder geval, mijn termen liggen nader
bij, en teekenen althans de wijs hoe , en . . . .
— En , verklaren? wat?
— Wel, wij kunnen nog wel een stap nader komen;
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ik vind niet dat men de liefde ontadelt , als men zegt,
dat zij een instinkt van ziel en zinnen is. Het verwante
zoekt het verwante en streeft naar vereeniging. De ziel
werkt nooit zonder stof, de zinnen. 142i1 men verklaring ,
dan is deze de eenige. Van den eersten oogopslag hebben
onze personen elkander aangetrokken ; nog een poos , en
zij hebben elkander in de oogen gezien ; en de harten
zijn weerzijds overgesprongen. Zoo is de instinktmatige
neiging , de onberedeneerde opgave vau twee gezonde ,
natuurlijke menschen. En dat is de beste.
— Zou onberaden liefde de duurzaamste zijn ?
— Onberaden , — onberaden is iets anders dan onberedeneerd. Onberedeneerd zegt niet, dat er geen redenen
zijn, maar dat wij er ons niet van bewust zijn. Als het
instinkt zoo sterk spreekt , liggen er altijd redenen onder,,
die alleen maar verscholen zijn en door de snelheid der
beweging niet zijn op te merken. Ik ben niet bang,
vrouwtje , voor mijn onberedeneerde keus.
— Ik ook niet, liefste. Maar weet je wat mij wel
eens in de gedachte kwam ? .... De roman eindigt altijd
met een huwlijk, maar eigenlijk begint dan pas de opgaaf,, het vraagstuk of die twee zullen blijken bij elkaar
te behooren , hoe zij alle beproevingen zullen doorstaan ,
hoe zij — lach er niet om — aan elkander zullen gewennen en elkanders kleine eigenaardigheden , of zelfs
gebreken, leeren verdragen ; want ieder brengt toch zijn
aard en gewoonten meé. Als ik een huwlijk zie , denk
ik zoo vaak , die twee brengen ieder een Lange reeks van
ontwikkelingen en gevoelens en denkbeelden mede , die
hun persoonlijkheid uitmaken ; hoe zullen die twee verscheidenheden kunnen samenstemmen ; plat gezegd , wat
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zal daarvan terechtkomen ? Ik zou wel eens een boek
willen lezen waarin dat werd gegeven.
— Wel , dat kan je in de aardige novelle van Amor
en Psyche lezen ; je ziet daarin hoe de liefde blindelings
werkte , hoe, na vele ellende en beproevingen , zij beiden
naar den hemel der goden werden verheven. Dat zullen
wij ook, Zoo!
— 0 . . . . ellende en beproevingen. . . .
— Nu, zoo sterk behoeft het niet , — maar wederwaardigheden , gevallen waardoor het hart en de geest
worden bewerkt en gevormd , waardoor zij elkander opvoedend samenwassen. Mijn Psyche, mijn Zoe, wij zullen
de een den ander opvoeden , in het schoone. Kom , daar
flikkert Venus al, onze leidstar,, de Venus Urania.
En op elkander steunend , innig en vertrouwlijk als de
oudjes van daareven , keerden zij van de hoogten der
bespiegeling naar de jonge schoone werkelijkheid huiswaarts.

IX.
Te Straatsburg zagen zij weer een Bier groote monumenten , waarin de onzichtbare kerk zich verlichaamde en
die zij vernuftig en logisch opbouwde gelijk haar stelsel
en haar hierarchie , om onverwoestlijk te zijn als deze.
Maar de tijd ontglipt en de kathedralen bleven onvoltooid ,
de eeuwen knaagden haar vormen of en ontwrichtten haar
voegen. Toch staan zij er nog, en openen haar portalen
met heiligen en engelen , dwingend om in te gaan en zich
te buigen onder de welven en bogen, waarboven de
kruisbloem bloeit.
De strevende bogen, de gekleurde doorschijnende heiligensagen , het ave luidende klokje gaven het vrouwelijk
gemoed indrukken , en toch, toen zij buiten kwamen ,
steeg er een zucht , als verluchting , uit haar borst en zei
Sietske :
— God, wat zijn die sterren toch veel mooier,, Frank.
— Ja , de kathedraal is een grootsch kunstwerk , maar
alleen zoolang wij vergeten , dat zij de antipode is van de
natuur ; zij is de antichrist, die zich vergrijpt aan den
heiligen geest; de heilige geest had geen menschenvorm ,
maar de witte vederen der duif; het is de reine geest,
die ten slotte zal blijken de meeste te zijn in de drievuldigheid. Een kathedraal is een schoone gevangenis van
den geest.
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— Ge zijt te scherp verbeten tegen het katholicisme ,
en tegen alien godsdienst.
— Liefste , dat komt omdat ik meer geschiedenis heb
gelezen dan gij — de geschiedenis is het crimineele register,
waar al de gruwelen en misdaden der godsdiensten staan
geschreven.
— Je verwart altijd godsdienstgenootschappen met het
godsdienstig gevoel — Dat is een woord ; godsdienstig gevoel is niets anders
dan een gevoel, dat spreekt in de taal van een godsdienstgenootschap ; en als het dat sours niet is, heeft het niets
met godsdienst te maken , dan is het niets anders dan
het algemeen menschelijk gevoel voor het goede , het
streven naar eenig ideaal.
— Dat is God : neem mij dat niet af.
— Afnemen ! zei Frank lachend , — als het gegrond
is, wie zou het dan kunnen afnemen ? Als hij bestaat —
wie zou hem kunnen vernietigen ? Doch , hoe meer gij
leeft , en denkt , en ziet , hoe ijler dat woord zal worden ,
tot het zich oplost in het begrip van goed en schoon ,
zonder persoonlijken vorm. Straks komt gij te Bazel , te
Geneve, die de kathedraal hebben geknakt en de heilige
aureolen hebben uitgeblazen.
Zij zweeg, zonder overtuigd te zijn. Hij is toch
zoo goed, dacht zij , ik zal die scherpe kanten wel
afslijpen.
En daar kwam Bazel , de stad van Erasmus en Holbein.
Na de gothiek , het humanisme en de renaissance. Erasmus
ligt er in de kerk , die hij niet verlaten , maar toch ondermijnd had, en zijn beeltenissen zijn in het museum, waar
Holbein schittert. Twee groote werkers der menschelijke
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geestvernieu wing , twee satyrici ook, die 's werelds dwaasheden met wijsgeerigen glimlach teekenden , de een in
den Lof der zotheid en de Colloquia, de ander in zijn
Doodendans en de randteekeningen bij Erasmus' Encomium
Moriae. De Lof der zotheid en de Doodendans begrijpen
elkaar.
— En zou dat nu wezenlijk de ware Erasmus zijn?
— Daar kunt ge op aan. Geen schilder,, die zoo trouw
een portret maakte , even heerlijk van uitvoering als waar
van karakter. ja , dat is hij , met een boek voor zich ; hij
schrijft het humanisme en kijkt verder dan zijn boek ;
„libere loquitur , sed ang-ieste scribit" , hij spreekt vrij
maar schrijft binnen de ,4,9-renzen; aan zijn vinger is de
ring met den diamant , van cardinaal Campeggi , hij hield
van ringen en gesneden steenen ; onder zijn doctorsmuts
gluurt de scherpe luim.
— Mij bevalt die sluwe blik niet en die sceptische
glimlach ; die verbergen iets.
— Ah ! hij wist , de slimmert, hoever hij kon gaan ;
hij had ook een ring met een onyx en een terminus-beeld
er op, en die grensgod glimlacht ook; zij wisten beiden
de grens , waar kritiek en satyre eindigen en de brandstapel begint.
— Om dien grensgod heeft zich Luther niet bekommerd ;
die is mij liever.
— Zeker ; en ik ben hem dankbaar dat wij op onze
beurt er ons in 't geheel niet meer aan hebben te storen ,
zei hij om zijn vrouwtje to plagen. Maar,, kijk , Erasmus
en Holbein wijzen naar den nieuwen tijd , naar Italic en
de antieken ; -- en zie hier, dat doen ook de beelden
van Canova en Rietschel. Alles wijst ons hier onzen weg.
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Naar de antieken , het beeld van Munatius Plancus , den
vriend van Horatius , dat ik je op het stadhuis liet
zien ; en de schoone Apollokop van Steinhauser,, dien
wij zagen.
— Ja, dat was de eerste antiek die ik zag ; ik dacht
niet, dat dat zoo eenvoudig en begrijpelijk was.
— Ja, wacht maar. Kom nu nog eens hier en nu moet
je eens heel aandachtig de Charmeuse van Gleyre bekijken.
Dat is een heerlijkheid ! Beschouw die schoon vloeiende ,
vaste omtrekken , die edele en bekoorlijke vormen der
vrouw,, vestita di niente dan haar gratie en onschuld ; zij
staat voor de grot in de rots, waar een altaar en Pansbeeld zijn ; naast haar een plataan en aan haar voet rijzen
op hoogen stengel een paar witte bloemen; ze speelt op
de dubbele fluit, en een zeldzame vogel op een tak
luistert ; alles natuur,, maar Pan en de vogel en de wel
en de plataan , alles luistert naar de zoete toonen der
kunst ; zij charmeert alles. 0! die Gleyre, wat een groot
man, en zijn Charmeuse is Italie , en die vogel is onze
ziel , die luistert en wordt betooverd.
Zoo waren zij een poos onder de macht van den adel
der schoonheid.
Eindelijk zei Frank, door een omzwaai van denkbeelden:
— En zullen wij nu het „ Missionshaus " gaan zien ,
waar de zendelingen voor de heidenen worden klaar
gem aakt ?
— Wel , onder ons gezegd , zei Sietske ondeugend,
misschien was dat zoo kwaad niet voor je .. .
— Fu! laten we liever heidensch blijven.
— Geen eenzijdigheid , Frank : de christelijke wereld is
ook schoon, en, alles samen genomen , toch hooger.
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— Hooger, — dat is de vraag; schooner, zeker niet.
Ik blijf bij de Muze van Gleyre:
Les Immortels trahis palpitaient dans ton sein.
Tu les voyais passer dans la nue enflammde!
De science et d'amour ils t'abreuvaient encor;
Et la terre dcoutait, de ton rave chartae,
Chanter l'abeille attique entre tes levres d'or.
. . . . chante au coeur du pate
L'Hymne mdlodieux de la sainte Beaute.

— Wat is dat?
— Dat is de Hypatie van Leconte de Lisle, ook een
Charmeuse-zang. Daar zingt en klaagt het smachten naar
het schoone in , dat in de oudheid bloeide en dat wij
weer opzoeken uit de bouwvallen. Zou bet niet een
schoon leven zijn, dat zich wijdt aan dien dienst? Het
schoone heeft zijn goden en zijn yolk — tusschen hen
staan de . . . .
— De bemiddelende priesters ....
— 0 zwijg, Zoe, geen wanklank - Apostelen dan ....
— Ook niet, geen beeld uit dien kring - Wat dan ?
— Menschen , — menschen die het in zich verwezenlijken en anderen er toe opheffen.
Op straat , bij den uitgang, stond een vrouw,, diep
vervallen en vuil, een steunend kind in haar doek.
-- Mon bon monsieur, zei ze fluistrend , je n'ai rien
pour l'enfant qui souffre, je suis si malheureuse. Pour
l'amour de Dieu!
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Frank wierp een blik op haar en ging voorbij ; Sietske
stopte de vrouw haar geldbuideltje in de hand. Hij zag
Sietske aan en bemerkte dat zij getroffen was.
— Het schoone dat wij gezien hebben , heeft mijn gemoed aangedaan , zei ze.
— Het schoone had mij atkeerig gemaakt van het leelijke en vuile, — gij hebt mij een les gegeven , Zoe!

X
,,Huize Olt-Veluwe,
den 4den October i8.. .
Lieve kinderen,
Uwe brieven geven mij veel vreugde; zij zeggen mij,
zonder het rechtstreeks te doen, dat gij samen gelukkig
zijt en geniet. Laat de gedachte aan mij u niet storen in
uwe onbekommerde deelneming aan alles wat gij ziet en
wat u wedervaart. Ik ben tevreden als ik het u zie. De
herfst is zacht en schoon ; ik wandel 's morgens en zit
's middags tusschen de oude vrienden , die mij nooit
teleurstellen, mijn boeken ; en gij weet dat ik nooit tijd
te veel heb. 1k breng en ontvang bezoeken. Neef en nicht
van Barnevelt zijn acht dagen bij mij geweest. Zij was
zeer met uw boek, vooral de schetsen in Griekenland, ingenomen , en, daar zij eene zeer beschaafde vrouw is en
een goede smaak heeft, hecht ik aan haar gevoelen.
Neef gaf mij met een vergenoegd gezicht eenige dagen weekbladen, waarin over uw boek, voor en tegen,
gehandeld wordt. 1k zal de artikelen uitknippen en
zenden. Het is niets meer,, dan recencies gewoonlijk zijn.
De recensent leest doorgaans een boek, of gedeelten er
van, met het doel om er zelf een artikeltje over te
maken. Het is zonderling, hoe de menschen daar aan
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hechten. Wat iemand, zij weten meestal niet wie , over
een boek zegt, geldt hun meer dan het boek zeif. De
jonge dominee van Hunnenberg is ook reeds een paar
malen bij mij geweest; hij dunkt mij een goed mensch;
maar echter,, zijn moderne gematigdheid, met iets dat zij
tegenwoordig „ethisch-irenisch" noemen, een nieuwe
uitvinding, deugt niet voor een Veluwsch dorp. In
godsdienst is geen middenterm voor het yolk bestaanbaar ;
rood of zwart of groen moet het zijn, liefst zoo hard
mogelijk. Het yolk wil iets stelligs en bepaalds , niet iets
wat door hedendaagsche beschouwing met bespiegeling
wordt beneveld. Ik heb zijn bezoek ook eens door
een bezoek aan zijn prediking beantwoord. Hij sprak over
Abrahams offerande. Zijn gemoed kwam tegen zulk
een offer op, en hij stelde het voor als een zinnebeeld ,
hoe de Heer den mensch beproeft. Maar het yolk
wil dat als iets werkelijks en stichtelijks ontvangen. De
verlichte, die den Bijbel als litteratuur beoefent , wil het
ook als werkelijk beschouwd hebben , doch ziet er een
belangwekkend overblijfsel in van tijden, waarin den
God der Hebre grs nog menschenoffers werden gebracht.
Al wat tusschen die twee beschouwingen ligt, is onwaar.
Nog altijd bestaat Varro's onderscheiding in de opvatting
van de godsdienststof— het genus civile dat voor het yolk
dient, en het genus van de wijsgeeren. Hoe hetzelfde
voor alien bruikbaar zou kunnen wezen — daarin ligt
nog altijd de onopgeloste zwarigheid.
Hij, ik bedoel niet Varro, maar den dominee, heeft
goede verzen geschreven , met humor, gemoed, zekere
mystiek , die thans weer in de mode komt , maar die ik
duister vind. 1k heb het laatst met hem over Lamartine
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gehad, van wien hij niet eens iets kende ! Hij meende ,
dat dit verouderd was ; ik heb hem echter zoo lang gedrongen , tot ik hem au pied du mur had, en hij moest
toegeven , dat de idylle in de Jocelyn, die ik hem voorlas ,
zeer schoon is. Hij verbeeldt zich ook al weder,, dat de
jongsten iets nieuws voortbrengen. Ik heb hem allerlei
ouds , Lemercier,, Chenier,, Delavigne getoond , en hij
moest toen wel zien , dat het quasi-nieuwe al lang reeds
gezegd is , — en in veel schooneren vorm en completer.
Als ik tegenwoordig lees over kunst en poezie , bemerk
ik, dat de jongeren toch wel iets nieuws hebben uitgevonden ; vroeger zeiden wij eenvoudig: dat is schoon !
nu heet het : dat is „interessant ". Bien leur fasse ; ik houd
mij bij het schoone.
Maar ik schrijf u alleen over mij zelven. Ik deed het
echter om u to toonen , dat ik niet aan eenzaamheid of
gebrek aan bezigheid lijde.
Ik vermaak mij met de frissche wijze , waarop gij,
mijn lieve Sietske , al het u nieuwe geniet. Gij schrijft
mij , dat gij zoo gaarne wat Langer in Zwitserland zoudt
toeven , dat u zoo bekoort , maar gij laat het Frank niet
blijken, omdat hij naar Italie verlangt. Zeg het hem gerust ; man en vrouw hebben voor elkander geen geheimen.
Leert elkander begrijpen. Schijnt Frank al eens wat kras
en absoluut , dit is niets ; het komt omdat hij meer met
mannen dan met vrouwen heeft verkeerd. Mannen gaan
zoo zacht niet met elkander om. De beste man, zooals
mijn geliefde Frank, moet altijd nog veel van een vrouw
leeren. Wat de aesthesis voor het geheele leven is,
dat is de vrouw voor haren man. Plato heeft in de
Phaedo eene vergelijking van de ziel , die door twee zeer
5
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verschillende paarden getrokken wordt; zoo gaat het bij
man en vrouw. Eroos moet de twee rossen naar een doel
sturen, hun leeren aan elkander toe te geven ; elkanders
krachten te menglen tot eene kracht. Er zijn in het
huwelijk twee krachten, eene van vrouwelijken , eene van
mannelijken acrd. Gij kunt ze ook gevoel en verstand,
of instinkt en rede noemen. En gelijk ook ieder mensch
eigenlijk die twee krachten in zich bezit , en hij de meeste
waarborgen voor geluk heeft , die door die twee krachten
gestuurd wordt, zoo ook bij het menschenpaar. Instinkt
zal naar rede, gevoel naar verstand te luisteren hebben,
maar ook omgekeerd, want zeer dikwijls is het instinktmatig gevoel, dat het vrouwelijk element is, scherpzinniger
dan het verstandelijk-redelijke , 't welk het mannelijke in
den regel vertegenwoordigt. Als het gevleugelde ros zich
naar het sterkgehoefde voegt, en het sterkgehoefde naar
het gevleugelde wil luisteren, dan zal de wagen niet
holderdebolder gaan , maar stevig voortglijden en, is het
noodig, over een hobbeligheid heenwippen. Zoo wint het
span den zegepalm.
Kinderen, vergeeft deze preek uit Plato. Gunt den
ouden man, dat hij , met u bezig, aan zijn gedachten
den vrijen loop liet. Schrijf mij weer eens gauw, wat gij
gaat doen , dan volg ik u.
Gelooft mij steeds
Uwen u hartelijk liefhebbenden
grootvader.
— Heb je aan grootvader geschreven dat je liever in
Zwitserland woudt blijven ? vroeg Frank , eenigszins ge-
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prikkeld door hetgeen hij bij sommige gedeelten van den
brief tusschen de regels meende to lezen.
— Och , zei ze , blozend , — ik schreef dat zoo maar
los weg . ...
— Waarom het mij dan niet gezegd?
Er was een zweemtje van knorrigheid in die woorden.
-- Ik wilde je plannen niet tegenwerken; ik weet , dat
je niet van Zwitserland houdt.
— Houden , — houden , — ik vind het heel mooi,
heel mooi. Het is natuurlijk niet als Italie ; — 't is interessant , maar, 't is romantiesch , 't is geweldig ; — en ik
stel het schoone hooger dan het woeste; — 't is grandioos ,
't is overmatig en duizelingwekkend ; daarom vinden de
menschen het mooi; zij hebben liever sterk gepeperden
kost dan natuurlijke spijzen. Zwitserland prikkelt je gemoed , — maar 't is goed , laten wij dan hier blijven.
— Neen , Frank, je moet het ook wenschen , anders
niet. Ja , ik vind het verheven en dichterlijk ; het is grootsch
en ontzagwekkend, dat is mijn indruk. Maar ik heb nog
zoo weinig anders gezien. Wees nu niet boos, maar vertel
mij liever, waarom ik mij vergis.
— Ik ben niet boos , lieve , al vaar ik eens uit tegen
een dwaling. Al dit titanische , ruwe , barsche , woeste,
dat is alles wel indrukwekkend , voor een pons .... maar
het haalt niet bij de harmonische schoonheid van Italie ,
het is misschien , als wij de woorden juist gebruiken , geen
schoonheid; de antieken hielden ook niet van woeste
natuur,, zij kenden het onderscheid nog tusschen hetgeen
de zinnen verplet , en de schoonheid, die verheft. Daarenboven heb ik een hekel aan sneeuw en ijs. Tegelijk met
den thermometer daalt de schoonheid en neemt het leven
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af. Onder nul begint het sterven : dan tanen de kleuren ,
verdroogen de sappen , verkrimpt , verkleunt en verschrompelt het voile bloeiende leven. In die ijshel geen bloemen
meer, geen vogels , het water is steen geworden. Daar
zou geen Venus uit de wateren zijn opgerezen , geen
Apollo zijn Olympisch lichaam hebben vertoond , daar
wonen geen Najaden in stroom en bron , geen Zefirs en
Eroten zweven in de lucht. Boe , niets dan walrussen en
ijsbeeren , en hooger op in 't geheel niets meer dan de
negatie van leven. En hier houd ik niet van die bergen
als ijstaarten. En tegenover al dit woeste en ruwe veel
prenterigs en kinderachtigs : chaletjes met koetjes en
houthakkertjes , net als in onze speelgoeddoozen. Is het
niet iets dat te denken geeft , wanneer Zwitserland geen
enkelen naam kan aanwijzen , die in kunst en poezie het
hoogste beduidt ?
— Gleyre toch . . . .
— Gleyre is geheel Fransch in zijn vorming en Gleyre ,
mijn lieve , was maar matig met de natuur van zijn land
ingenomen , als stof voor een schilder althans ; hij vond
haar wel indrukwekkend , maar onsamenhangend en onmatig; er is geen horizon.
Sietske was een weinig teleurgesteld en in haar illussie
gekwetst. Zij vond het hier zoo schoon ! Het kind der
vlakke landen was door de reusachtige majesteit der
Alpen overweldigd. Frank was al in de periode, waarin
de rijpende bewustheid ontleedt , scheidt , rekenschap
zoekt , maar toch nog niet ver genoeg om niet steeds te
worstelen en voor de in hem doorbrekende waarheden
met geweld ruimte te maken , of, waar hij ze verjoeg , de
zweep te leggen over zijn argumenten. Als hij de stempels

69
aanschouwde der waarheden , zag hij alleen de voorzijde ,
niet ook de tegenzijde. Hij was tevens een kind des
voorspoeds , gewoon zijn zin te doen. Zijn zin viel gelukkig
op het schoone en goede; maar 't was toch eigen zin.
Hij was echter te goed van hart om ook niet weer
spoedig de inspraak van het zachte te hooren. Toen hij
een plooitje zag om den mond zijner Zoe kuste hij het
weg en zei:
— Kind, ik doe immers niets liever,, dan wat jou lief
is. Laten wij bier nog wat blijven.
Zij waren in het %deli bij Interlaken, de schilderachtige vallei tusschen de meeren van Thun en Brienz
en bleven eenigen tijd in het niet al te woelige pension
Mythenstein. Men zou meenen , dat onder de duizenden ,
die men op reis om zich heen ziet dwarrelen , de verschijning van een paar vreemden meer aan den disch
geene opmerkzaamheid wekte. Doch de ledigheid der
meeste reizigers is zoo groot , dat zij terstond hongerig
azen op een nieuwen gast.
Wat zouden dat zijn? was de vraag. En dit „wat"
was Been vraag van intellectueelen aard , naar de hoedanigheid , maar beduidde : wat voor een species der
wereld is het ; zijn zij rijk , aanzienlijk , tot welk hokje
der klassen behooren zij ? Geven zij eenige stof tot voordeel of vermaak ?
Aan den disch werden de nieuw aangekomenen dan
ook nauwkeurig opgenomen door de reeds aanwezigen.
Aan het hoofd der tafel zat een welgedaan , zelfgenoegzaam blikkend heer , met twee dochters en een paar
jongere heeren. De een, een dandy van het zuiverste —
eigenlijk het onzuiverste -- water, was vol attenties voor
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de twee dames tusschen welke hij zat. Hij deelde haar
mee , dat de nieuwgekomenen landslieden waren , zekere
van Arkel , uit Gelderland.
— Van adel ? vroeg het meisje.
-- 0 neen! Een tamelijk goede familie , maar niet
van onze coterie. Die jonge vrouw is wel mooi.
De dames haalden haar neusjes op.
Het gesprek liep in het Fransch , doorzaaid met een
Hollandsch' woord en eene Engelsche zinsnede. Er is een
slag van Hollanders , dat in het buitenland liefst geen
Hollanders wil blijken.
— Elle est vraiment assez jolie , zei de dandy, die
veel in vrouwen had gestudeerd.
— Ph! ainsi ! zeide de oudste ,
maar geen elegance;
no style.
— Ah! elegance, u moet tevreden zijn, dat slechts
enkelen die bezitten.
— Vindt gij Mrs. Hudson niet veel mooier vroeg de
jongste met eenige belangstelling.
— Mrs. Hudson is mooi, zeker ; maar de Engelschen
missen den smaak der Parisienne ; aan u ziet men dadelijk ,
dat gij veel in Parijs zijt geweest.
— Maar Mrs. Hudson is eene Amerikaansche.
— Ah! nu, dat is hetzelfde , zei de vlinder.
— Wat zit zij weer met een air to kijken.
— Zij heeft een air, alsof ze steeds poseert voor onzichtbare fotografen in de lucht , die hun werktuig op
haar gericht houden.
En de dames lachten achter haar waaier.
De Amerikaansche was werkelijk een buitengewoon
schoone vrouw. Zij leunde achter in haar stoel , met het
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hoofd een weinig ter zijde geneigd ; er lag iets smachtends ,
doch zonder weekheid in haar oogen , door de fluweelige
pinkers een weinig gesluierd.
Verder zaten drie Engelsche dames van verschillenden
leeftijd , in puritijnschen eenvoud , en zij luisterden met
zalving en neergeslagen oogen naar het drukke gesprek
van een clergyman, Mr. Priestley, wiens bovenlijf voortdurend in beweging was. Hij sprak over de Salvation
Army en de vrouwelijke generaal, over die beweging, die
hij als reveil goedkeurde, mits zij maar niet afweek van
de hooge orthodoxie , mits het individueele evangeiistschap
zich niet verhief boven de wettige suprematie der clergy.
De dames verdedigden , behoudens den vereischten eerbied jegens een lid van den clerus , hare meening
omtrent het heil , dat de salvation-helden stichtten ; vooral
eene van haar deed dit , die als broche de zilveren
decoratie der army droeg ; eene gestalte was zij van vel
en been, waar al het wereldsche vleesch van was verzwonden als sneeuw voor de heilzon , en in wier vaal
stalen oog het fanatisme lichte voor den Jolly Saviour.
Daar zaten nog drie andere Engelsche dames, in vreemde,
artistiek genoemde kleeding ; deze early - English , gene
van-Dijck-achtig , de derde oud-Florentijnsch ; en een heer
behoorde er bij , in een fluweelen jaquet , met een langen ,
grijzen baard , als een monnik van Signorelli. Zij vermeden
de conversatie van een paar dames over hen, met
mannelijke manieren en ongemanierde onvrouwelijkheid,
— eene Hollandsche en eene Zwitsersche , beide colleges
houdende to Zurich. Deze dames bespraken hardop met
een Franschen heer de sociale vragen naar aanleiding
van de Pot-Bouille en het beruchte Pall-Mall artikel over
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de prostitutie, en de fatsoenlijke Franschman bleek soms
verlegen , hoe hij sommige zaken zou uitdrukken.
Naast Frank's vrouw zat een bejaard man met grauwe
baard en haren, den kop als van Garibaldi ; achtloos gekleed , weinig mededeelzaam , schoon het aan een enkel
beleefdheidswoord haar bleek, dat hij ook Nederlander was.
Toen de tafel was afgelOopen , stond Mr. Priestley op,
boog in tweeen voor zijn geburen en vloog of zweefde ,
molten wij wel zeggen, de deur uit , want zijn lange jaspanden zwierden om hem heen.
— Net de fladderende plooien van Angelico's engelen ,
zei de oude man tot Sietske, voor het eerst iets anders
zeggend dan bij het toereiken van een watercaraffe of
vruchtschaal.
Sietske glimlachte, maar als iemand die niet weet, wat
hij moet antwoorden, want zij bekende zich zelve met
zekere schaamte, dat zij niet begreep wat hij bedoelde.
Frank echter lachte en boog zich achter haar om tot
den ouden heer:
— Mijne vrouw is nog niet in Italie geweest en zal Fra
Angelico niet kennen; ik heb die engelen van hem gezien; — maar ik moet eerlijk zeggen, dat zijn roem mij
schooners had doen verwachten.
— Men moet aan zulke kunst gewend zijn om er de
waarde van to voelen, zei de oude man, wien bij het
woord kunst de tong losraakte; — de Hollanders kennen
geen Italiaansche kunst en vinden haar daardoor niet
mooi ; ebben, er is een ander sentiment in, het zijn
geen Jan Steen's , maar diep gevoel van adel en schoonheid is er in. Gij moet Fra Angelico in Florence
maar eens zien.
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— U schijnt er goed mede vertrouwd te zijn.
— Ik woon sinds vijf-en-veertig jaar in Rome. Gaat
gij naar Italic ?
— Ja, zei Frank, met een glimlach tegen zijn vrouw,, wij
gaan er ons in het schoone laten opvoeden , niet waar ?
— Nu, dan moet u maar beginnen , mevrouw,, en u
ook , met al uw Noordsche barbaren-idees aan deze zij
van de Appenijnen te laten en niet te denken , dat er
maar eene kunst is , de onze , zooals alle Hollanders
schijnen te meenen. Kijk onbevooroordeeld , en voelmed in
den geest van iederen meester. Iedere kunst heeft eenige
qualiteiten , zeer verschillend ; maar overal zult gij bij de
Italianen iets vinden , dat de Noordelijken meestal missen ,
tenzij ze het van hen leerden , grootheid van begrip en
het bezien van de zaken van de edele zijde. Hebt gij
wat aan de kunst gedaan ?
— Wij teekenen zoo wat, als liefhebbers , zei Sietske ,
mijn man evenwel veel beter dan een gewoon liefhebber . .
De oude man zag haar aan met een vaderlijken glimlach en zei :
— Dat is lief gezegd . . . .
— Ja, zei Frank, maar 't is niet zoo, ik kan er niets van.
— Als gij dat meent , dan zijt gij op den goeden weg.
Hokusai , de geestige Japansche teekenaar,, zei : — ik ben
ontevreden over alles , wat ik heb voortgebracht ; op mijn
73ste begon ik min of meer de vormen meester te worden ;
op mijn 8oste zal ik goede vorderingen hebben gemaakt ,
op mijn 9 oste zal ik tot den grond der dingen doordringen ; op mijn 1 ooste jaar zal alles wat ik maak , zelfs
een lijn , Leven — en zoo is het maar.
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Nu stonden ook de drie puritijnsche dames op en verlieten de zaal , achter elkander gaande met neergeslagen
oogen , ieder met een chinaasappel in de hand.
— Wonderlijke figuren , zei Sietske, als drie slappe
gordijnen.
— Zeg godinnen , alle drie met den appel , die Paris
maar aan eene gunde. Wat doen zij met die oranjes ?
— Eene versnapering voor den mond , zei de oude
heer, en met de schillen wrijven zij haar handen. Neen ,
het zijn geen appels der Schoonheid , maar wel die van
den Twist; die dames behooren tot den legertros der
Salvation-Army ; -- en de drie, die daar heengaan , zijn haar
antipoden dat zijn aesthetics , — ook al even dwaas in
de kunst , als de andere in den godsdienst.
Nu kwam de schoone Amerikaansche vrouw naar den
ouden heer en vroeg hem iets aangaande haar portret ,
dat hij onder handen had. Dit was eigenlijk maar
een aanleiding, deels om Sietske van naderbij te bezien,
deels om zich zelve van dichterbij door Frank te laten
bezien. Met eene lichte hoofdneiging ging zij heen ,
even de bekoorlijkheid van haar fluweelen oogen en
haar matte, schoongevormde tanden latende opmerken ,
en in haar groet ook de jonge vrouw en haren man begrijpende.
Eenige habitues gingen naar het salon, Sietske naar
hare kamer,, en toen Frank daar eenige oogenblikken later
kwam, zeide hij :
— Ik heb het vreemdenboek eens ingezien ; het mooie
vrouwtje is uit Boston.
— Zoo, heb je daar het eerst naar gezocht ?
— St, wees maar niet jaloersch ; — zij reist alleen ,
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tnaar is eene fatsoenlijke vrouw. Verbeeld je, wat de Kellner
van haar zei :
Bewundert viel and viel gescholten , Helena.

— Een Kellner ! Hoe die Duitschers hun litteratuur
kennen ! Hoe ondenkbaar,, dat een Hollandsche Jan iets
van Vondel of Bilderdijk zou aanhalen , zooals deze zijn
Faust, en dan nog wel uit het tweede deel !
— Uw buurman is de Hollandsche schilder Wybrand.
Die bovenaan zitten , zijn onze lieve landgenooten , de
Hollaerts , van het bekende huis Hollaert , Pronk en Co.
Aber millionar ! zei de Kellner. De heiljofferen komen uit
Geneve hier propoganda maken ; bij de aesthetics behoort
een heer,, die Giottino heet ; — je weet wel, Giotto was
de groote man der primitieve Italiaansche school. Dat
grappige , levendige vrouwtje , schuin over ons — je ziet ,
dat ik ook eene dame met wit haar aardig vind , — reist
hier veel en ook in Italie en gaat alledag uit teekenen.
Al pratende bladerde Frank in Sietske's schetsboek :
— Dat is goed ; - al heel goed, je gaat vooruit , dear.
— Je eigen schets daarvan is beter.
— Wel , dat weet ik niet. Ik heb meer routine, jij meer
eigen aard ; ik denk te veel, hoe deze of gene schilder
het doet. Jij geeft je eigen indruk onafhankelijker,, naiever
— Dat naieve is een hinderpaal , het is een teeken , dat
men nog niet veel zag en weet.
— Daar is iets van aan ; ja , dat blijft de eeuwige
moeilijkheid in alles ; naief, dat is eigenlijk natuurlijk te
blijven , en toch hooger te komen.
— Dat vordert voortgang in bewustheid, en bewustheid
voert ons uit de naief heid ; — hoe zit dat toch in elkaar,, —
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ik heb wel eens gedacht , — wij kunnen toch niet naiefnatuurlijk blijven — of men niet, al zoekend , en door de
cultuur heen , weer tot eene tweede , eene hoogere natuurlijkheid moet zien to komen .. .
— Vrouwtje , dat is een goede gedachte , hoe kom je
daaraan ?
— 1k denk door mijn man, zei ze met haar zilveren
lach.

XI.
Toen Sietske op een morgen buiten had zitten teekenen ,
kwam zij tegelijk met het levendige dametj e terug , die ook
met haar teekenstoel , verfdoos en blockbook huiswaarts
keerde. De bejaarde kleine vrouw had een blozend gelaat
met witte haren , als een besneeuwde bellefleur,, was zeer
levendig en spraakzaam , en klampte haar dadelijk aan.
— Spreekt u Engelsch ? Ja? Teekent u ook?
— Ja, een weinig ; u ook, zie ik.
— 0 , ik ga alledag aquarellen maken ; oh , I'm fond
of it. Kom mée , ik zal u laten zien.
Op hare kamer stalde nu de radbespraakte dame, die
iets zeer gemakkelijks en vriendelijks in haar omgang had ,
al hare watercolours uit ; eerst op de tafel , en toen die
vol was, op de stoelen , het bed en den grond; zij maakte
ze bij dozijnen; niet zonder eenige handigheid maar zeer
oppervlakkig. Sietske's schetsboek beziende , gaf zij haar
een complimentje , maar zei:
-- U moet ze met waterverf maken , anders zijn ze te
droog en te saai.
— Mijn man, die met de kunst bekend is, spoort mij
altijd aan, geen effect te zoeken , maar streng en nauwkeurig te werken , zei ze tot verontschuldiging.
— 0 die doode vormen zijn niets , de kleur geeft het
leven , het pittoreske; I am so fond of it. En al haar
nieuwe lots of sketches vertoonende , vertelde zij , hoe zij
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haar man had verloren en half suf was geweest , tot zij in
reizen en teekenen weer levenslust putte. En Sietske moest
in Londen bij haar komen , o Engeland was zoo moth !
Londen, daar ging niets boven ; verbeeld u, that horrible
old gentleman, die naast u zit, wou laatst beweren , dat
zij in Rome mooier vuurwerken maken dan in Londen I
Foolish ! En die horrible old man nam de nieuwsbladen
uit de leeskamer met naar zijn kamer en ik zeg tot monsieur
Dulac hier : monsieur Dulac, u moet dat beletten , omdat
de couranten in de leeskamer moeten blijven. 0 dat is een
lompe man, en hij steekt openlijk den draak met de
aesthetics en met Mr. Giottino ; en Giottino is een groot
artist. 0 u hebt zijn mystic sunflower nog niet gezien ,
maar gij zult het zien , als het of is, o utterly delicious.
Maar dat komt , omdat Mrs. Hudson, die hij vleit , omdat
zij hem haar portret laat maken, tegen de aesthetics is,
en mevrouw Giottino en haar zusters niet met die Amerikaansche . . . . weet ik wat . . . . willen omgaan. Maar
hebben zij niet gelijk? Wat weten wij van dat bekoorlijke
slangetje , ofschoon zij toch ook zoo mooi nu niet is ; haar
man deed daar ginds in hazenvellen en zoo kreeg hij langzamerhand den grootsten bonthandel , en hij kreeg zooveel
dollars, als zijn vellen haren hadden ; maar waar is hij
nu ? En waarom reist zij steeds alleen ? Ge moet haar niet
vertrouwen ; ik houd niet van achterklap , maar gij zijt
jong en onervaren , en ik weet alles van haar, want ik
heb het gehoord van eene dame, die hier was en die had
het van Mr. Priestley, die het had gehoord van eene
dame, die het van iemand wist , die gehoord had, dat zij
to Monte Carlo ook al een rol had gespeeld.
Dus stroomde de waterval van Mrs. Tool's lippen. Toch ,
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ondanks de wijze waarop zij toonde wars te zijn van
achterklap , was het een goed vrouwtje ; zij nam Sietske
in hare bescherming en stelde haar en haar man 's avonds
in het salon aan de andere gasten voor.
Met veelkleurige draden en Iijnen weeft de schietspoel
van den stoom bonte en wisselende tafereelen aan duizenden oorden , kleine afbeeldsels van de wijde wereld. Dan
leven die draden, buiten hun keus , voor een wijze maar
samen, totdat de rustelooze weefkracht ze verder drijft ,
om weer nieuwe verbindingen aan te gaan. Zoo in het
leven, zoo in de haltplaats op reis ; wat korter of langer, ,
in beiden zijn wij maar te gast. In weinige dagen vormde
zich ook bier in Mythenstein omgang en gemeenzaamheid
onder de gasten.
Sietske was een nieuwling in het leven der maatschappij.
De Geldersche bloem had zoo luttel van de wereld gezien ,
zoo weinig menschen ontmoet , zij had zoo lang zonder
mededeeling geleefd , dat zij spoedig behagen begon te
scheppen in het gezelschap. Zij voelde zich als iemand ,
die uit een landplaatsje voor het eerst in een groote stad
komt. Alles wekte haar belangstelling ; alle menschen nam
zij van de beste zijde , ieder mensch was iets nieuws voor
haar. Zij bekeek ze met het gevoel , waarmede men een
nieuwen roman, waar men veel van hoorde , al opensnijdend doorbladert. Zij maakten samen wandelingen en
bergtochten , en s'avonds was er de algemeene kring.
Voor haar frisschen geest was dit alles nieuw en aantrekkelijk ; zij had het zich nauwlijks kunnen voorstellen,
dat de anderen zich al lang weer verveelden en het een
uitkomst vonden , toen Sietske wat muziek ging maken.
— 0 heerlijk ! zeiden de dochters van Hollaert;
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de oudste was de vrouw van den heer Pronk, zoon van
den firmant van het huis Hollaert , Pronk en C. — de
jongste was pas negentien jaar en nu een jaar in „ de
wereld ".
— Maar waarom speelt gij dan niet ? vroeg Sietske
haar.
— Wij hebben onze muziek niet bij ons.
Niet „bij ons" , dat was het. Zij waren er op afgericht
de gedrukte noten op de toetsen over te brengen. Sietske
had de muziek niet bij zich, maar in zich en zij speelde
op haar verzoek eenige dansen. De jongelieden schoven
de tafels aan kant en gingen dansen , tot grooten schrik
van de heilbegeerige dames , die daar 's avonds , als oude
Nornen , lapjes zaten te haken , met wereld• en wuftheidverachtende webben; en zij gingen heen , toen de onbetamelijke dans begon. Later berispten zij er Sietske over
Speel geen booze dansen, zeiden zij Naar; door den dans
heeft Herodias den voorganger van den Jolly Saviour doen
vermoorden !
— Waaruit men leert , zei Frank, dat het beter is
mee te dansen dan sprinkhanen te eten in de woestijn.
Had de Dooper maar de harp geslagen voor de lustige
Salome, het ware hem niet gebeurd.
Sietske's spel bleef intusschen iederen avond een nieuwe
vreugde geven; zij speelde echtei ook wel eens wat beters ,
uit hare lievelingswerken van Bach, Mozart of Haydn,
of iets van oude Italianen. Bij dit laatste geraakten de
aesthetics in verrukking. Dat was de muziek der sfeeren ,
zei Mr. Giottino. Eens speelde zij , wat zij zich van de
oude Hollandsche , nu weer herleefde, wijzen herinnerde.
Dat vond Mr. Giottino awfully nice en vroeg wat het was.
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— Oud-Hollandsche liederen en wijzen , zei Sietske.
— Hoe! zei Mr. Giottino, hebt gij in Holland dan
ook muziek gehad?
— Ja, zei Frank, met uw verlof; er was een tijd , dat
de Nederlanders daarin den toon gaven, en Europa het
van hen leerde.
En Mr. Giottino glimlachte met den glimlach der kleine
groote naties , die hun land voor de wereld houden.
— U lacht en gelooft het niet ; zooals Palaestina
de schouders ophaalde , voor wat er uit Nazareth goeds
zou kunnen komen.
— Gij hebt gelijk, mijnheer,, zei Mrs. Hudson ; wij in
Amerika zijn nog altijd trotsch op veel , dat wij van het
oude Holland hebben. Mijne familie stamt ook van oude
Hollanders. Maar nu is heel Europa oud, en aan ons
is de jeugd en het nieuwe. Europa voelt zich zoo grijs
en stram , dat het overal een badkuur gaat doen in alle
„Sources de Jouvence". In de muziek rakelt men bestoven composities op , in de poezie Dante en Petrarca
en de gansch verouderde antieken , in de kunst , — wat
is uw heele prae-rafaelitism dan een betuiging van eigen
onmacht?
Mr. Giottino en de aesthetische vrouwen geraakten in
verontwaardiging, maar Mrs. Hudson had eene sympathische snaar doen trillen bij de geemancipeerde dames,
die beurtlings invielen :
— Ja, Europa is een oude prullenboel geworden en
de heele maatschappij moet vernieuwd worden ; de vrouw
uit haar slavernij verlost . . . .
— Zij moet zich zelf verlossen van de zotte conventies;
wij zijn maar al to lang verstoken geweest van de voor6
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rechten van den man ; van het stemrecht sluit men ens
uit, opdat wij de misbruiken niet afschaffen; -- in het
huwelijk mogen wij niets zijn dan een koe of een sierplant; als wij vrij spreken, heet men ons brutaal; als wij
op eigen beenen willen staan, gevallen; o, niets is zoo
afhankelijk en ellendig als een vrouw.
— Mits zij zich vrijmake; de man heeft ons altijd
vernederd.
— Maar, waarde dames, zei de heer Pronk, hoe kunt
gij zoo spreken; ik heb eenige jaren in Parijs gewoond
en ken London ook door en door, doch ik verzeker u,
dat de vrouw daar heel wat heeft in te brengen. Zelfs
moet men er bij alles , wat er geruchtmakends gebeurt,
zeggen: „cherchez la femme".
— Wel zeker, zei de heer Hollaert met luiden lach,
— ik zou de zaak eer omkeeren, qui prend femme,
prend maitre; de vrouwen beheerschen ons, despotiesch,
tyranniesch; wij zouden waarlijk wel een bond dienen
op te richten om ons te emancipeeren.
— Phoe! zei een van de vorige spreeksters, — daar
hapert het anders niet aan! Mij dunkt, dat de heeren
vrijheden genoeg nemen in hun leven.
— Wel, zei Pronk, — in die gevallen deelt de vrouw
er toch altijd in.
— Als uw renpaarden en jachthonden; ten pleziere
van den man; een fraai voorrecht.
Neen, zei Frank, die lust voelde om eens door
te draven, — ik zie in die zucht der vrouwen, om zich
te emancipeeren, niets dan inconsequenties. Zij toornt op
de mannen, en zij wil u mannen gelijk doen zijn. Zij
wil u het sterkere geslacht doen evenaren — en verwerpt
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de sterkste wapenen , de teederheid en bekoorlijkheid ,
die u dadelijk tot onze meerderen maken.
Gij haakt naar vrijheid — en verwerpt de hoogste
vrijheid, die in uw onschendbaarheid ligt.
Gij klaagt over achterstelling — en sinds de schepping
beheerscht gij de wereld.
Gij wilt werken in en op de maatschappij — best;
maar gij wilt telegraafdraden laten spreken over beurs en
politiek en bestellingen , terwijl gij veel machtiger draden
kunt doen trillen. Vindt gij het telephoonkantoor,, het
postkantoor,, de medische praktijk , de kiesbevoegdheid
invloedrijker middelen dan het opvoeden van de kinderen
en den man ?
Wilt gij liever zwakke boeken schrijven en vertalen en
gebrekkige schilderijen maken, dan aan het heele leven
schoonheid en poezie geven ?
Gij zijt wrevelig tegen de natuur, die u als vrouw schiep
— past op, dat de natuur zich niet wreke en zegt : welnu , dan neem ik terug , wat ik u als voorrecht schonk :
de gratie; gij wilt geen bloemen meer zijn ? Best, ik maak
u tot drogistkruiden! Vergeef mij , dat ik u tegen u zelve
in bescherming neem. Niets is zoo gelukkig als de vrouw,
want aan haar is het gevoel , de gratie, de fijnheid , aan
haar heeft de natuur het edelste deel gegund. Als gij die
wegneemt , is zij geen vrouw meer. Het voorrecht van den
man bestaat daarin, dat hij der vrouw hulde mag wijden.
Met uw denkbeelden verkrijgt men niets , dan dat de man
aan de vrouw nog minder eerbied en courtoisie zal betoonen , — iets wat trouwens al mooi begint gebeuren,
en dat is hare schuld.
De besproken zaak strafte ook bier reeds haar zelve ;
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er kwam een harde , ruwe toon in de conversatie, zoodat
de heeren Hollaert en Pronk zich zelfs een paar min kiesche
grappen veroorloofden en er luid om lachten.
— Wel zeker,, zei de eerste , de vrouwen moeten
van alles , meè doen ; maar dan moesten zij ook in de
militie vallen en later aan den persoonlijken dienstplicht
deel nemen.
— Zoo, zei Pronk, — zou het kazerneleven ook veel
aangenamer worden ; wij hebben nu de bains-mixtes, wij
krijgen dan de caserne-mixte , en . . . .
Om aan zulk een gesprek een eind to maken sloeg
Mrs. Hudson nu haar waaier dicht en zette zich op een
sofa, terwijl zij naar Frank opzag met een lichte hoofdneiging , alsof zij zeide: praat wat met mij. Hij ging
naast haar zitten.
— Gij houdt niet van zulke manvrouwen, Mr. van
Arkel? 1k ook niet. Ik zou in geen man die nonchalance
van kleeding , die afwezigheid van manieren, die onverzorgde handen dulden ; hoe veel minder in een vrouw.
Ik ben tevreden met uw apologie; dank u. Wij hebben
bij ons al lang zooveel van die excentriciteiten gehad ,
dat wij er boven zijn. Van de transcendentalisten, de
falansteriers, de Shakers , de Quakers , de Mormonen , de
community's, de spiritisten , en al die zieke zoekers naar
iets beters dan het gewone leven, zijn wij tot gezond
realisme gekomen. Ook onze nieuwe litteratuur getuigt
er van. Gij kent toch Bret Harte en . . . .
Haar gratie was vrij van gewone coquetterie , haar stem
was muziek, haar glimlach een camellia , haar geest
frisch als het water dat zoo uit e rots ontwelt. En Frank
had den indruk, dat zij een merkwaardige vrouw was,
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voor dat hij er aan dacht te gissen, wat die vrouw eigenlijk was.
Wat Sietske aangaat, zij was wel deels te onschuldig,
deels te edelmoedig om de verhalen te gelooven, die
Mrs. Tool en de dames Hollaert haar vertelden over de
Amerikaansche, maar toch had zij eenigen schroom om
zich veel met haar in te laten. Zij hield zich meer aan
de familie Hollaert, met welke zij als landgenooten meer
punten van aanraking had.
De heer Hollaert was op Mythenstein een hoofdpersoon ,
als millionair en groot heer, door de weelde , die hij ten
toon spreidde. Hij werkte niet meer op het kantoor ,
maar bleef de zon der firma, nu door zijn zoon en den
ouden en jongen Pronk bestuurd. Zelf was hij gestegen
in het bestuur van stad en lande. Hoe zulk een man
het zoo ver kon brengen , ware een raadsel, als de ballon
niet leerde, dat het lichtste het hoogst stijgt. Zoo was
Hollaert gestegen, hoe meer hij zwol van ijlen damp,
hoe meer hij zelfvoldaan in zijn schuitje gezeten, gouden
ballast over boord wierp.
Niet hij had dit alles geschapen; zijn vader was het,
die de tonnen tot millioenen deed gedijen , die ten slotte
het adelijk praedikaat van jonkheer had verworven. De
opkomst van het geslacht dagteekende echter van zijn
grootvader. Daar was een genealogische geschiedenis aan
verbonden , die Franks grootvader hem in een brief meedeelde, toen Frank hem had geschreven , dat zij te Interlaken de Hollaerts ontmoet hadden. Zij was deze :
Er leefde in het midden der 18de eeuw op een Geldersch kasteel een aanzienlijke dame, ongehuwd , van
zekeren leeftijd. Eens op een ochtend , toen haar salons
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werden behangen , kwam zij binnen en zag den eersten
Hollaert der familie op een ladder staan , bezig aan het
spijkeren der zijden behangsels , en zij zeide, bij wijze van
vriendelijke toenadering — in die dagen was men nog
vrijpostiger en minder stijf — „Wel , Hollaert , zei ze , wat
heb je mooie kuiten."
— Tot uw dienst , freule , zei Hollaert , met een buiging
van boven de ladder.
En zoo kwam het , dat hij , van de ladder gestegen ,
allengs op andere wijze de maatschappelijke ladder veel
hooger opsteeg. Hij huwde de freule , of deze hem ; zijn
zoon werd in 1815 in den adel verheven. De tegenwoordige Hollaert, die het hart zeer hoog droeg , achtte die
verheffing onbillijk; zij had erkenning behooren te zijn.
Immers hij .voerde het geslacht tot vrij wat ouder tijden
op ; zij voerden van ouds een wapen met een gouden
ladder op een blaauw veld , en de spreuk Gradatim.
Demokratische spot vroeg, of hij zijne aanspraken niet
moest opvoeren tot den ridder,, die onder Godfried van
Bouillon het eerst een stormladder plantte tegen Jeruzalems
muren, en zei, dat hij zelfs tot de ladder Jacobs had
willen opklimmen , als hij niet gevreesd had dan van
Joodsche afkomst te worden. Zoo dwaas was onze Hollaert
niet. Hij had in zijn jeugd aan genealogie gedaan en was
een beter gerechtvaardigde afkomst op het spoor. Zijne
grootmoeder heette Leerman en haar vader,, die een geletterd man was in zijn stand, had oude boeken en een
daarvan, nog door de opvolgende geslachten bewaard,
was een oud drukje van Guicciardini; op het schutblad
stond met eene Italiaansche hand Cog-nal° meo. Er waren
meer Italiaansche tradition in de familie bewaard. De naam
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Bart, Bartel, vroeger Bartholomeus, was als erfelijk bij
hen, kortom alles wees er op, dat Leerman eens slechts
eene vertolking was van Scaliger,, en dat boven aan de
sport van de wapenladder niemand minder stond dan
Bartolommeo Scala, de beroemde gonfaloniere van Firenze :
met de latere Scaligers werd de familie dan zeker in
Nederland uitgebreid. Dat was dan wel een roem van
moederlijke zijde , maar met hoe menig illustre geslacht
is dit niet het geval ? Daarenboven, velen stellen het
matriarchaat boven het patriarchaat ; op de moeders komt
het aan. Doch dit waren bespiegelingen , die nog niet
door stellig bewijs waren gestevigd , en de Hollaerts waren
in der daad tot dusver niets meer dan eene uit het niet
opgekomene familie. Maar juist dezulken maken de meeste
aanspraken. Historische adel heeft zekere eerbiedwaardigheid , als alles wat oud is en den kamp des levens heeft
doorstaan , als de herinneringen waarmede het antieke
kasteel is bemost ; nieuw en genzaakt is adel even onbeduidend als een middeneeuwsch gebouwd kasteel van
nieuwe baksteentjes. Zijn namaak en zijn burgerlijkheid
ziet men het aan. Hollaert had al de verwaandheid , het
hoogmoedig neerzien op anderen, het negeeren van vrij
wat ouder en eerwaarder geslachten , die zijne soort noodig
heeft om zich staande te houden , en om de manieren en
de fijnheid na te bootsen , die bij anderen aangeerfd zijn.
Hij had dan ook veel tegen het huwelijk van zijne oudste
dochter met den zoon van den burgerlijken Prank; maar
de jongelieden wilden , en . . . . Pronk en Co. leverden
de „ arguments irresistibles ", waarvoor zelfs de eerwaarde
Basile bezweek. Die jonkman was trouwens al wat eene
rijke, arme ijdeltuit kan wenschen. Al wat de verfijnste
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opvoeding van Londen en Parijs , van de boordjes of tot
den hoogsten Astarte-dienst toe , kan geven , bezat hij.
Zij had zeker uitwendig vernis opgelegd , door de Fransche
kostschool en den modewinkel ; onberispelijk gekleed ,
kende zij ook bijna Engelsch en Duitsch. Fransch sprak
zij als — neen bet er dan haar moedertaal en zij schreef
aan haar zuster :
„ Chêre Emilie,
C'est un siècle que je n'ai ete en ville. Envoi moi donc
mes robes de demi-deuil. J'etouffe dans mon wintergoed:
et le noir est pourtant déjà si chaud. . . "
Hun huwelijk was eene fuga van koele verveling en
ledig vermaak , die elkander steeds achterhaalden. De
natuur had haar, evenmin als de jongere zuster Emilie,
slecht behandeld; beiden waren , wat men knappe meisjes
noemt ; eene uitdrukking , die niet op den geest slaat ,
want haar geest was als eene doode zandvlakte , waar een
Parijsche fleuriste eenige kunstbloemen in had gezet. Hun
geheele kring trouwens was een en al ledigheid van verstand en hart. In het huis hingen enkele schilderijen aan
den wand, en Hollaert maakte sinds een paar jaren
eenige aanspraak op Maecenaatschap , maar er bloeide
geen kunst , geen poezie , geen bezieling voor wat hooger
is. Zij waren geen uitzondering , zij waren slechts staaltjes
van die talloos velen , die zich in de dorste alledaagsheid
rondslepen , en waar het aan alle edeler cultuur ontbreekt.
Hollaert zag het niet ongaarne , dat de elegante edelman , met een naam als baron van Weele tot de Weele,
aan Emilie het hof maakte. Mrs. Tool, die zei dat hij
een vermomde kapper was , mocht gelijk hebben voor

89
den schijn, toch was zij slechts de tolk der pensioncancans; de baron had recht op zijn naam en titel. Hoe de
natuur zich de moeite gegeven had zulke schepselen
voort te brengen , als deze heele groep , is een van hare
raadselachtige spelingen. Men zou geneigd zijn te meenen,
dat zij die stof op betere wijs had kunnen gebruiken, al
ware het maar om er andere , lichte en vluchtige dingen
van te maken , torren, bloemen , gassen of gellren. Maar
dat dit ook menschen moesten heeten ! De natuur echter
mint de noodige contrasten. Wel waren het tegenstellingen,
deze jonge vrouwen en Sietske, en toch ontstond er omgang tusschen haar. De wereldsche verfijning oefent op
den eenvoud altijd, althans voor eene wijle, invloed uit.
De natuurlijkheid en eenvoud voelen zich onwillekeurig
aangetrokken door de verfijning van manieren , kleederen,
wereldsche usances, ja zij voelen zich dan soms als de
minderen. Daarentegen hadden Sietske's natuurlijkheid
en hooge geestesrichting onwillekeurig voor haar, die deze
ontbeerden , zekere aantrekkelijkheid. Vooral voor Emilie,
want dit slachtoffer eener verfoeilijke opvoeding had iets
in zich, dat zich opende voor Sietske's meerderheid, welke
haar zaken liet zien, die zij niet kon bereiken , maar
waarvan zij de waarde wel eens gevoeld had en nu onwillekeurig wel eens bespeurde of vermoedde. Jets geheel
anders had er van haar terecht kunnen komen, in een
goed huisgezin. Alles hangt er van af, of de jeugd gevormd wordt in een ouderlijken kring, waar het gesprek
decent en verstandig is, waar boeken en kunst altijd
over de tafel liggen, of in een huis, waar geen gehalte
het gesprek verheft , geen boek van eenige beteekenis,
geen kunst ooit gezien wordt.
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In ieder geval had Sietske meer behagen in dezen dan
in de geemancipeerde dames. Een gesprek met deze
tusschenwezens , noch man, noch vrouw, die cigaretten
rookten en schaamteloos over sociale en sexueele toestanden
der vrouw praatten , was haar genoeg geweest. Sietske en
Frank maakten dus vaak met de Hollaerts en hun aanhang bergtochten en rijtoeren. Mrs. Hudson sloot zich
daarbij aan, wat den heer Pronk eene aangename afwisseling gaf, , maar Mrs. Hudson verkoos boven diens
flirtation het gesprek met Frank.
— Ik ben blij , zei ze hem , met u eens over wat beters
te' kunnen spreken; die lieden hier zijn zoo schrikkelijk
alledaagsch en onbeschaafd.
— Wybrand toch niet , dat is een merkwaardig man.
— Een merkwaardig man , zeker , al is hij wat ruw ;
het is vermakelijk , met welk een minachting hij uw millioenensnob behandelt. Maar,, Mr. van Arkel , zeg mij
eens, gij zijt een man, die menschenkennis hebt — wat
dunkt u van dien baron ?
— Wel , zei Frank lachend , ik heb waarlijk niet veel
over hem gedacht , en geloof ook niet, dat hij dat
waard is.
— Zeker ; — maar vindt gij het niet de moeite waard ,
dat meisje, dat uw landgenoote is , voor zoo iemand te
waarschuwen ? Ik heb hem te Monte Carlo aan het werk
gezien , — en gij zoudt wel doen , met dat ijdele schepseltje voor hem te behoeden ; hij is altijd om haar heen
en heeft haar van den zomer overal nagereisd.
Emilie voelde zich gestreeld door de galanterieen van
den baron , en toch , als Sietske aan hare andere zijde
wandelde , voelde zij zich tot haar, als een goede genius,
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aangetrokken. Met verwondering zag zij in haar eene
jonge vrouw , met een wezen vol schoonheid en onderscheiding , en toch zoo ontwikkeld en rijk van geest.
Zij vond haar een wonder van geleerdheid , omdat zij
verschrikkelijke schrijvers kende, als Shakespeare en
Dante, omdat zij op zoo gansch andere wijs in letteren
en talen bedreven was dan zij zelve, die niets meer kende dan
roman- en theater-Fransch en wat gouvernantes-Engelsch ,
maar geen woorden in die talen om over een degelijk
onderwerp to spreken ; zij bewonderde haar natuurlijkheid ,
die toch zoo beschaafd was, en was onder den indruk
van Sietke's gansche meerderheid van geest en karakter.
Een kiem van vereering en liefde voor haar ontwikkelde
zich telkens meer, en zij had haar, schaamde zij zich
niet , soms wel om den hals willen vallen en zeggen , had
zij het bewust onder woorden kunnen brengen : o, leer
mij iets van het uwe; leer mij iets tegen de leegte en
dorheid , die mijn leven vervullen.
Al zei ze het niet , Sietske voelde er toch iets van en
zij zelve kreeg eenig hart voor het bedorven en zieke
plantje der wuftheid.
Zij waren hij hun wandelingen eens op eene hoogte ,
die een van die overweldigende vergezichten bood , die
in Zwitserland de menschen van het Noorden , vooral de
menschen der vlakke landstreken , zoo treft.
Haar geest was eerst op Olt-Veluwe slechts langzaam
ontkomen aan het leed , de eenzelvigheid en ingetrokkenheid van haar vroeger leven; dan was dit overstelpt door
het nieuwe geluk , waaraan zij nog nauwlijks gewend was ;
nu werd hij gansch bevrijd en verheven. De hooge berglucht
sterkte en verhief haar. En zij wees aan Emilie die reuzen van
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gneisgraniet en kalksteen met hun scherpe ruggen, kegels
en horens; omhoog de Firne in eeuwige sneeuw, waarop
de zon geen invloed heeft en slechts een roze tintje kon
werpen; dan, waar de zon de sneeuw doet smelten, die
weer tot ijs bevriest ; daar vormen zich de gletschers ,
met die diep blauwe massa's in de holen; langzaam bewegen zij zich, gestolten rivieren, en lager loopen zij
als witte stroomen langs de wanden. Eindelijk storten zij
in vlietende stroomen neer,, de Rafe, steenen en slib
voerend naar de dalen. Dan komen de pijnbosschen, en
de Almen en Matten, met de kleine poetische Sennhut;
wat lager de plaats voor woning en de klokjesdragende
kudde. En over dat alles een pracht van wisselende kleur
en wolken, en dichterlijke sagen en namen. Te ver om
hier gezien te worden staat somber en bewolkt, Pilatus,
in wrok over het oordeel der menschen, zijn handen
wasschend in de sneeuw der onschuld. Hier kon men den
Monnik zieri , in zijn wolkenpij en kap ; en de Inns-frau,
gratia plena, in al haar majesteit.
Toen zij zoo sprak met bezieling, en Emilie haar zag
met dat verstandige bizondere licht in hare heldere oogen,
zag zij de natuur voor het eerst; zij had nooit geleerd op
zoo iets te letten. Reizen was voor haar en de haren een
spoorbaan, met rijke hotels en table-d'hOtes als stations;
met toiletten voor de menschen; eene afwisseling van
verveling.
— Hoe weet gij dat alles zoo op te letten, zei ze
verwonderd.
— Wel , open uw oogen, maar uw gemoed ook ; alles
is interessant , als gij het goed ziet. Gij hebt toch veel
gereisd?
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— Maar niemand heeft mij ooit lets leeren zien.
— Ja , — dat is waar. Mijn man heeft mij leeren zien.
Er is ook veel, dat ik niet weet of ken.
— 0 , gij !
— Neen; als ik zonder hem in Bazel was geweest ....
— Daar is niets te zien . . . .
— Niets? hij heeft er mij een wereld leeren zien,
antieken , en Holbein's en Gleyre . . . .
— Gleyre , wie is dat ?
— Een groot schilder,, dien mijn man mij heeft leeren
bewonderen.
Daar kwam haar vader aanzwoegen , voor zich ziende
alsof boven komen het eenige doel was ; wat het trouwens
voor de meesten is.
— Phoeh ! zuchtte hij, wat een mensch al moeite
neemt voor zijn plezier ! Wat een steilte !
— Zie eens rond , zei Emilie, zooals mevrouw mij aanwees , zie eens de Jungfrau, hoe vreemd zij nu omsluierd is ...
— Och kind, allemaal gekheid. Wat heeft dat nu van
een Jungfrau; hoe komen zij op zulke malle namen voor
al die bergen , die er ieder precies eender uitzien ! En om
ons heen niets dan steen en vuil ijs. Neen, als men met
een trein naar boven kan komen , zooals op den Rigi ,
dan is het nog te doen ; — en dan een goed hotel
vindeni daar was waarachtig, zoudt gij het gelooven
mevrouw , zeevisch , zoo goed als te Amsterdam. 1k vind
dic bergen een ongelukkige uitvinding ; als men er met
moeite op is, moet men er weer af; gelijkvloersch als bij
ons is wel zoo gemakkelijk.
Gelijkvloerssch , ja , dat is het leven dier menschen ,
en nooit eene hoogte, die hen verheft.
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Toen zij huiswaarts daalden , sloeg Frank zijn arm in
dien van Sietske en zei :
— Korn, laat ik met mijn vrouwtje de heerlijke natuur genieten; — die Amerikaansche is een aardige
vrouw, maar zij heeft geen oog voor het landschap; zij
houdt alleen van menschen, zei ze. Laten wij haar aan
dien Prank overlaten, die haar omfiaddert.
En toen zij v6or zich Emilie zagen , op den arm van
den baron geleund , zuchtte Sietske: Arm schepsel!
En in vertrouwelijk gesprek gingen zij beiden samen,
beiden gelukkig in hetgeen zij bezaten , een gemoed voor
het schoone en elkanders hart.

XII.
Op een morgen verspreidde zich snel onder de gasten
de tljding van een groot ongeval bij het bestijgen van de
Jungfrau. Twee gidsen zouden zijn verongelukt ; ook een
paar Engelschen, zeiden anderen. Men ging naar het
salon om te zien , of de couranten iets meldden , en de
een vertelde den ander, wat hij had vernomen. In den
loop van den dag kwamen er nadere berichten, die de
ramp beperkten. Een paar bergbestijgers, waaronder de
bekende Engelsche Alpinist Sir Ralph Stanford waren
met een gids in hun val gered; een andere was dood of
gekwetst. Er was dien dag van niets anders sprake , en
de baron had het hoogste woord. Hij had vele bergen
bestegen, ook de Jungfrau, zeide hij; het geval had
zich zoo en zoo moeten toedragen; zij hadden zeker bij
een punt, dat hij nauwkeurig beschreef, zich laten verleiden door een pad, dat sours gemakkelijker scheen ,
maar inderdaad gevaarlijker is ; dat was hem ook voorgekomen , maar hij wist het en had het gezelschap gered
door op den beteren weg te wijzen.
— Ik zou die Jungfrau ook willen beklimmen, zei
Mrs. Hudson , — het moet een trotsch gevoel zijn, als
men op dien Schneehorn staat en met zijn voet alles
beheerscht.
— Altemaal gekheid, zei Hollaert, — waartoe dient
die waaghalzerij? Louter bluf. Als de een op 3000 meters
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is geweest, wil de ander een paar honderd meters hooger.
Even als gij op uw geldberg , dacht Sietske , maar
zeide :
— Het getal meters kan mij minder schelen , maar ik
zou het Edelweiss willen zien groeien en er zelf een takje
van plukken.
Voor haar was Edelweiss nog geen banaliteit , maar
het hoogste symbool van reinheid.
Verbeelding , mevrouw ; dat is de leelijkste bloem
die er is, zonder kleur noch geur ; een snippertje wit pluche
is even goed , en gemakkelijker to verkrijgen. Kom , kom ,
die dwazen hebben hun verdiende loon , als zij in een
spleet van een van die verfoeilijke gletschers rollen.
Dit beaamden de heiljofferen , want, zeiden zij , het was
den Heere verzoeken.
— Die meening strijdt tegen uw bijbel , zei Frank ; op
de bergen heeft de Heer zich geopenbaard , Jahveh en
Jezus beiden; en Mozes kreeg er de tafelen der wet.
— Mijnheer van Arkel, u moogt niet profaneeren , zei
• de schrille stem van eene der vromen.
— Dat was mijn bedoeling ook niet; ik sprak maar
volgens uw eigen betoogtrant.
— In ieder geval, hernam eene andere , heeft God de
bergen ontoegankelijk gemaakt , den mensch tot eene les ,
dat hij niet alles mag onderstaan ; zij zijn alleen de vingers
Gods, die ten Hoogen wijzen.
— Rene hoogte , die wij dus niet mogen bereiken ?
Evenals, voegde hij er niet zonder eenige scherpte bij ,
hij ons de rede schonk , zonder dat wij ze mogen gebruiken.
Zijn vrouw zag hem aan , en hij begreep , wat zij bedoelde. Zij hoorde ongaarne , dat haar man zoo sprak.
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Haar godsdienstig gevoel was wel los van alle vormen ,
maar het was teeder en kwetsbaar , en het was haar wel
eens pijnlijk , dat haar man erbarmeloos tegen de vormelijke feiten ijverde , maar daarbij ook soms het wezen
kwetste.
De avond bracht het beste nieuws , dat ieder kon verwachten , — twee nieuwe reizigers — en de mare liep
spoedig rond , dat het de twee heeren waren , die er het
leven had den afgebracht. Groote opschudding in het salon ,
toen zij zelven verschenen ; ieder had hun vragen te doen,
en de dames Hollaert vonden het een pikante afwisseling
in de doodelijke eentonigheid. De eene reiziger was Sir
Ralph Stanford , een sterk , rijzig gebouwd Engelschman ,
hoogst gedistingeerd van uiterlijk , in de kracht van het
midden des levens ; de ander een Italiaan van iets meer
dan middelbaren leeftijd , Melzi genaamd.
Sir Ralph maakte weinig ophef van het voorval; hij had
reeds zooveel gevaarlijke tochten gedaan. Hij had, al was
het jaargetij al veel te ver gevorderd , eenige voorloopige
onderzoekingen willen doen over een nieuwen weg om de
Jungfrau te bestijgen. Ter helft van hun Joel , was het
nevelig en winderig geworden , een lichte stuifsneeuw
maakte, dat de gidsen niet verder wilden ; op hun terugtocht was hij en een gids in een gleuf gestort , maar
door Melzi er uit gehaald ; een van de gidsen had van
een vrij groote hoogte een val gedaan ; gekneusd had
men hem naar beneden gedragen , maar nauwelijks te huis ,
was hij bezweken. Sir Ralph betreurde dit ongeval , maar
overigens had de gansche geschiedenis niets te beduiden
gehad.
Het lot van den jongen gids wekte veel meéwarigheid ,
7
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vooral omdat hij een vrouw en een kind onverzorgd
achterliet. Sir Ralph zei , dat hij hier was gekomen om
ten haren behoeve maatregelen te nemen.
Dat was een gedachte, die weldra door de aanwezigen
op verschillende wijzen werd aangegrepen.
Toen men den volgende dag daarover een formeele
vergadering hield, begonnen de Salvation-dames met een
voorstel om er eene godsdienstige samenkomst in de
Engelsche kapel voor te houden , waar Mr. Priestley, die
zich daartoe bereid verklaarde, zou voorgaan in den
goeden geest ; dit ware een goede gelegenheid om de
gemoederen der menschen, onder den indruk van het
ongeluk , te buigen en te wenden tot de onzienlijke
dingen, hooger dan de hoogste der bergen , die de ijdelheid zoo roekeloos wilde bestijgen. Daar zou dan onder
de wijding van het woord des Levens eene inzameling
worden gehouden voor de slachtoffers. Zoo zou God ,
uit hetgeen de mensch door roekeloosheid had misdreven,
het goede doen geboren worden.
Frank werd geprikkeld en bromde iets , als dat God
het goede dan had kunnen doen zonder eerst een slachtoffer te laten vallen ; maar Sietske stootte hem aan.
De mensch is zoo verdorven, dat dit voorstel echter
geen ingang vond. De heiljofferen stonden verstoord op ;
en verlieten de kamer,, nadat eene in de deur het gezelschap
had toegeroepen: There is a day of judgment. You will
all be judged! Meer behaagde het plan der aesthetics.
Zij wilden een tombola organiseeren , die met medewerking van de gasten uit andere hotels zeker een aanzienlijk
bedrag zou opleveren. Mrs. Tool zei daartoe aanstonds
een dozijn harer watercolours toe. Mr. Giottino had, bij
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voorbaat , zijn mystic sunflower , a symphony in blue and
gold, tentoongesteld, eene kollossale aquarel: op hoogen
stengel eene overhangende zonnebloem ; in wier hart de kop
van den Ecce Homo was, alles op blauwen grond, met even
aangeduide engelkopjes als wolkjes.
— Splendid — isn't it? riep Mrs. Tool, — o awfully
nice!
Maar de man-dames dreven er den spot mee en vroegen ,
waar zaad van zulk een bloem te krijgen was.
— Dit is het zaad, dat de wereld zal regenereeren ,
galmde eene Salvationiste, die weer was binnengekomen ;
het mosterdzaad , dat het koninkrijk der hemelen wordt.
Mosterdzaad van een zonnebloem? vroeg de botaniste der man-dames.
— Nu, fluisterde Frank tot zijn vrouw, , — is dat
geen mooi staaltje van de vroomheid?
- Vindt ge de aardigheden dier andere dames mooier?
Hollaert , die eenigermate als president handelde , riep
nu den bijstand van Wybrand in. Maar deze barsche
filosoof sloeg alle medewerking af.
— Het is dwaas , zei hij , dat men een ongeluk altijd
wil vermeerderen door de ramp van een tentoonstelling
of tombola.
— Neen, liever een fancy-fair, zeiden eenige jonge dames ;
daar zouden alle dames uit den omtrek aan meedoen.
Men ging al de rollen verdeelen. Maar ook hierbij
rezen moeilijkheden. leder der meisjes wilde b. v. wel
een tafeltje met bloemen hebben ; een cigaretten-debiet
was ook gewild, maar voor andere voorwerpen waren
geen liefhebsters , schoon Mrs. Tool aanbood hare aquarellen te venten.
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Zoo gaat het overal; om een ramp te lenigen , een
kwaad te verbeteren , geeft men geld, maar - - men
wil er zelf een pretje van hebben.
En zoo dacht ieder ook hier om zich zelven : het
levendige vrouwtje om hare watercolours ; de meisjes om
de toiletten , waarin zij hare bloemen zouden verkoopen ,
de pietistische dames om haar salvation-manie , de aesthetics om de mystiek hunner kunst — en het gansche doel en
de arme slachtoffers waren op den achtergrond geschoven.
Nu bleek Hollaert een praktiesch man; hij sloeg voor,,
de meening van Sir Ralph te vragen. Waar was hij ?
Men ging hem zoeken en toen hij verscheen en van alles
hoorde , zei hij doodkalm :
— Oh ! 't was no matter , hij had al eenige honderde
ponden bestemd om de nagelaten betrekkingen van den
gids te helpen.
En daarmede liep deze vergadering, even als de meesten
van dien aard , ten einde.

XIII.
Terwijl de drie Gratien der Salvation er daaglijks op
uittogen om , onder het zingen van : 0 Jesus, my Lord,
o our Jolly Saviour! „het manna dat verborgen is" te
verkondigen aan de verstokte Zwitsers , die hun gneis en
silenith maar halsstarrig boven den steen jaspis en sardius
en smaragd en topaas en amethyst van het Apokalyptische
Jerusalem bleven verkiezen , zaten de niet minder mystieke
aesthetics verdiept in de Seven lamps of architecture
van Ruskin, keken als de Blessed damosel van Rossetti
van hun balkon, schouwend in hun aesthetiesch nieuw
Jerusalem, en maakten gouache-teekeningen van symphonies
in fleshcolour and pink, van fugas in fraise ecrasee , dit
afwisselende met het lezen van echtschandalen in de Engelsche couranten. Mrs. Tool hield niet van „scandal";
wel wist zij alles van iedereen en , als zij met Hollaert
besigue zat te spelen , ging het teikens „je vous dis,
qu'elle m'a dit, qu'il lui avait dit, qu'on dit . . .", maar
het guile levendige dametje zou geschrikt zijn, als men haar
tot den kring van Sheridan's lastertongen had gerekend.
„Nu ja , zei ze, men ziet wat men ziet en men weet wat
men weet, maar ik wil geen kwaad van de menschen
spreken." Het was maar conversatie , meer niet. Als zij
aquarellen ging maken Wybrand vergeleek haar aquarellenvloed bij een Giessbach — dan miste mijnheer Hollaert
zijn partijtje en was zeer gedesoeuvreerd. Wandelen , daar
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hield hij niet van, te huis had hij zijn rijtuig, om hem
naar zijn club te brengen.
— Hier kun je geen stap doen , zei hij , of daar staat
een berg voor je neus ; dat is een ellendige uitvinding.
Hij reisde dan ook alleen, om . . . ja, om wat? Vooreerst kan een fatsoenlijk Amsterdammer des zomers toch
niet in „stad " blijven ; buiten , in 't Gooi , vonden hij en
zijn dochter Emilie het op den duur ook al zoo saai. Dan ,
men moet gereisd hebben , en om gereisd te hebben,
dient men eerst te reizen. En het geeft wat afwisseling;
andere menschen , andere taal , andere tafel andere ... nu
ja verveling, maar dan• toch een variatie van verveling. Zoo
zouden zij nu eens voor een nieuwtje een winter in Rome
doorbrengen , dat was goed voor de educatie van Emilie,
die een jaar in Duitschland , een jaar in Engeland en een
jaar in Frankrijk had schoolgelegen. Zijne vrouw bleef te
huis; zulke lange reizen vermoeiden haar veel te veel.
„Als ik in een trein zit , zei ze , doe ik altijd men oogen
toe, anders wordt men zoo moe."
Jonkheer Hollaert van Ganzepoel — eene heerlijkheid ,
die de spot van zijn demokratische benijders „ zes huizen
en een varkenskot " noemde — had nu tijd tot reizen. Hij
was alleen lid van den raad der stad , waar hij het aanzien vertegenwoordigde, eene eigenschap door de conservatieve kiezers het hoogst aangeslagen. Ook zat hij in
aanzienlijke commissies. Aanzien had hij door zijn naam,
zijn geld en als een der oude chefs van het muurvaste
huis Hollaert, Pronk en Co. In zijn heerenkring had hij
den roep van een sociabel en aangenaam mensch. Mevrouw
Hollaert kon niet begrijpen , dat hij den naam had van
aardig en vroolijk te zijn, en toch was dit zoo; doch
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vooral als hij achter een fijne flesch of een goed glas
punch aan zijn tafeltje op de whistclub zat. Er was in
zijn kostbaar huis , met al zijn vergulde krullen en zijde ,
een ontzettende ledigheid , ook in de hoofden , en ieder
greep in partijen , schouwburg en concert , de gelegenheid
aan, haar van buiten of te vullen. Daartoe had ook de
oudste dochter de kans aangegrepen , toen de jonge Pronk
haar vroeg. Na haar kinderjaren, zonder een zweem van
karaktervorming en geestontwikkeling , hadden haar ouders
haar, om die te verwerven , aan eenige vreemde kostschooljuffrouwen toevertrouwd. Zij leerde er slecht en enkel een
en ander,, maar — in fatsoenlijken zin. Zij kende haar
belijdenis, benevens wat piano en had eenige foutieve
taalkennis. Na een paar jaren salonleven trouwde zij,
haar verveling plus 25 mille inkomen medebrengende,
met een sleep van eaten kant en den zegen van den God
der fatsoenlijke lieden — in het Fransch. Belle tete —
mais de cervelle point. Pronk was door de beschaving
even zoo vernist, maar even ledig als zijne vrouw, , doch,
dit zij erkend , op geen van beiden kon de cancan iets
zeggen , zelfs niet, dat ze tweemaal met een zelfde kleed
verscheen , of dat hij andere toiletten dan die zijner wettige gade had te bekostigen. De wijze natuur had, althans
tot dusver,, niet gewild , dat dit paar zich in jongere exemplaren vermenigvuldigde. Nu waren zij en Pronk, haar
echt- en vervelingsgenoot , medegereisd, om mee te kunnen
praten over Italic, zooals tot de „fashion" behoort.
Daar zaten zij intusschen in Zwitserland, dat zij op
hun duimpje kenden , behalve het jongste meisje; maar
Emilie moest dat toch ook zien. Zij gaapten alien om
het hardst.
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— Vindt ge het dan niet prachtig schoon, zei Sietske
tot haar ; — het is voor het eerst , dat ik zulk een grootsche
bergnatuur zie en het overweldigt mij.
— Zoo , antwoordde Emilie , — ik dacht toch , dat
het amusanter was; er is hier niets; men kan niet eeuwig
tennis spelen.
— Kent gij Wilhelm Tell? Hoe heerlijk geeft dat
dit land weer.
— Guilaume Tell, van Verdi of zoo iemand, ja.
— Ik meen den Tell van Schiller.
-- Neen; — maar die Tell is immers maar een verzinsel? Zoo zag ik in Tartarin. Hebt gij Tartarin sur les
Alpes gelezen? Dat is wel aardig.
— Zoo? Komen daar mooie beschrijvingen in ?
— Dat weet ik niet, maar hij zegt zoo aardig, dat
heel Zwitserland een humbug is.
— Zoo, zei Sietske droog.
— U hebt nog niet veel gereisd?
— Neen, maar ik zal mijn schade inhalen. Mijn man is
zoo goed op de hoogte van alles , wat er schoons te zien
is, en wij genieten nu dubbel van alles , te samen.
— Hm, zei Emilie, alsof er toch eenig bewustzijn van
zoo iets bij haar wakker werd. Ja , dat moet wel plezierig
zijn. Aan mijn zwager hebben wij daarvoor niet veel.
— Neen, dat kan ik denken.
En toen zij het gezegd had, zag Sietske, dat Emilie
haar verwonderd aankeek bij dit antwoord, dat haar onverschillig gezegde zoo duidelijk onderstreepte.
Er ging toch iets om in de jonge , onverzorgde , maar
misschien niet geheel onvatbare ziel van Emilie; iets dat
haar den afstand deed voelen tusschen haar leven en dat
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van deze intelligente vrouw, met dat interessante gelaat,
dat haar aantrok. Het arme schepsel voelde haar leegheid.
En nu dacht zij aan den jongen baron van de Weele ,
dien zij op verscheidene plaatsen al ontmoet had, die
haar zelfs nareisde en haar het hof maakte , en haar
gelaat helderde op , toen hij binnenkwam en bij haar
ging zitten.
Sietske bleef slechts even , om hem nader op te nemen
en liet toen beiden alleen in een hoek van het salon.
Het motregende.
— Haaw ! zoo gaapte mijnheer Hollaert, zijn schoonzoon aanziende , een diepe geeuw met een diepe zucht
verlengend , — niet eens een biljart hier.
— Neen , zei Pronk , met een even innigen Haaw ! en
hij nam beurtlings eenige couranten op.
— Heeft u gezien , dat de Milwaukee's maar even
lusteloos blijven ?
— Ja , zei Hollaert, — er zit niets geen energie bij
de directie ; een lamme boel. Zet ze van de hand.
— 1k zal nog eens een cours afwachten. Jansen schreef
mij , dat de Vliersche Bank op Java begint te kraken.
— Dan wordt hun papier een banknood , zei Hollaert,
luid lachend om zijn aardigheid, — ha, ha! die moet
je eens aan je vader schrijven.
Bij een motregen tusschen vervelende bergen nog een
aardigheid te verzinnen — Hollaert had er meer zoo —
daar was hij fier op.
Mrs. Hudson voegde zich liefst bij Frank en zijne vrouw.
Voor Sietske was zij vriendelijk en innemend , met een
gevoel van meerderheid voor de in haar schatting zoo
naieve en onervarene vrouw , wier lieve persoon en ver-
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stand haar bevielen; aan Frank gaf zij duidelijk te kennen ,
dat zij blij was met een man van geest en scherpzinnigheid iets beters te spreken dan gedachtelooze praatjes , en
Frank was een te gevoelig enthousiast voor al wat schoon
is, om de plastische volmaaktheid van haar gelaat niet te
bewonderen ; een kop voor een antieke camëe, als hij zei.
Die indruk , aan Mrs. Hudson niet ontgaan , streelde haar;
schoon te zijn en die toovermacht erkend te zien, was
haar levenstaak.
— Zijn de vrouwen in Griekenland werkelijk zoo
schoon? vroeg zij hem; zijn zij zooals de beelden? dat vind
ik koude , strakke, mechanische gezichten.
— De Grieksche beeldhouwers, zei Frank, hebben
voor het gelaat gedaan wat zij ook voor de lichamen
deden , toevalligheden weggelaten en typische trekken tot
een canonniek ideaal verheven. In hun beelden hebben
zij geen schila'erachtige eigenschappen toegelaten ; beeldhouwkunst was hun zuiver beeldhouwkunst. Daarin is een
andere type dan in de werkelijkheid. 1k heb wel zeer
schoone vrouwen in Griekenland gezien, maar zij zijn
anders dan de beelden.
— Zij hebben dus nu niets meer van de oude
Griekinnen.
— Dat zal ik niet zeggen; de ouden waren zeker ook
anders dan de beelden. Dat kunt gij aan enkele portretbusten , aan sommige vazen , dikwijls aan de terra-cotta's
en de munten zien, bij voorbeeld een Sappho, een Demeter ;
zie deze Artemis eens (hij had die aan zijn horlogeketting
hangen); zulke gezichten heb ik er gezien, ook zeer
schoon, maar zachter en smediger gevormd.
En hierbij zag hij haar aan en dacht : zoo als het uwe
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ook is. Het ware niet onwaarschijnlijk, dat Mrs. Hudson
de onuitgesproken gedachte begreep.
Terwijl zij hem ondervroeg , hoe men in Griekenland
kon reizen , kwam Sir Ralph Stanford zich bij hen voegen.
Hij zei, dat zijn vriend Melzi naar huis was gekeerd;
dat deze, vroeger een lid der volksvertegenwoordig-ing ,
in Rome woonde en er voor de aanstaande verkiezingen
zijn moest. Mrs. Hudson keerde nu de batterijen harer
fascineerende schoonheid op den lord, die echter meer
aandacht aan Sietske wijdde. Hij had een groote distinctie
van manieren en openheid in zijn spreken. Geen vroolijkheid, want hij was een der zulken voor wie het leven
geen bekoring heeft; een desoeuvre , pessimist uit gebrek
aan doel, en het eenige , dat voor hem iets beteekende ,
was kracht en moed , niet van den geest , maar van het
lichaam. Daarvoor vond hij bezigheid in avontuurlijke
reizen , gevaarlijke bergtochten, en hij was een stoutmoedig Alpinist.
— Hoe heeft u toch behagen in die gewaagde bergtochten, zei Sietske; die toch niets opleveren , dan het
leven te wagen.
— Waarom niet? antwoordde Sir Ralph. Oprecht gesproken, ik acht het leven zoo hoog niet, of een uur van
excitement door moed en kracht is er niet te duur om
gekocht.
— 1k zou het begrijpen, als er iets mee bereikt werd;
als een natuuronderzoeker er een bloem , een steensoort,
een dier door ontdekt of verklaart, dan ware het nog iets.
Maar op de ontoegankelijkste toppen te klauteren alleen
om te kunnen zeggen, dat men op het hoogste punt heeft
gestaan, is dat den prijs waard ?
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— Dat is geen juiste beschouwing , Mrs. van Arkel , zei
Sir Ralph ernstig. Een gewaagde bergtocht eischt de
hoogste inspanning van koenheid , kalmte , kracht. Het is
een scherp en aangrijpend gevoel , dat u op de steilten
beheerscht. Er ligt in de peillooze afgronden een aantrekking — dit bestaat werkelijk — en die te trotseeren en
te overwinnen , dat verheft een mensch , dat geeft hem
het fiere bewustzijn van macht en zelfvertrouwen ; dat te doen
en te voelen wekt uit de lethargie op , die een ieder in onzen
tijd bevangt. 1k kan zelfs volhouden , dat dit de menschheid verheft. Dat is ook poezie, en ik zou mij bedriegen,
als u niet van poezie hield en ook deze niet begreep.
Sietske bloosde bij haar antwoord :
— Ja, dat doe ik; en toch, deze poezie heeft geen
doel .....
— 1k begrijp het zeer goed , zei Mrs. Hudson, — poezie
heeft nooit nut, evenmin als schoonheid; zij bestaan en
hebben recht van bestaan om haar zelve alleen. Er is ook
een poezie van de daad , zonder nuttigheid.
flier rezen voor Sietske twee nieuwe gezichtspunten van
schoonheid, die zij niet onopgemerkt liet ; de physieke
schoonheid, die zich zelve genoegzaam is, en de schoonheid in moed en kracht.
— Nog altijd rnotregen , zei Mrs. Hudson, lachend. Wij
kunnen van daag niet uit. Hebt gij lust het portret eens
te zien , dat Mr. Wybrand van mij maakt ?
Toen men dit gaarne aannam , zond zij Wybrand een
boodschap en deze liet antwoorden, dat hij zat te werken
en of men op zijn kamer wilde komen.
Zij vonden hem bezig met de laatste hand aan het
portret te leggen. Hij ontving de bezoekers in zijn wollen
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werkbuis , het zijden mutsje op het hoofd en zijn pijpje
in den mond, een sans gene, waaraan men zich nu niet
mag ergeren , nu wij swells der jeunesse doree , de pijp
in den mond en de handen in de broekzakken , met dames
zien spreken.
Wybrand had het portret in een klein ovaal en van ter
zijde, als een camee geteekend , zeer uitvoerig en toch
groot van opvatting. Men prees de uitvoering en de gelijkenis , en Mrs. Hudson was tevreden ; de beeltenis had
Sir Ralph weer aandacht doen wijden aan het oorspronkelijke.
— Gij hebt mijn kleed toch veranderd , zei de Amerikaansche.
— Natuurlijk , antwoordde Wybrand, — men moet in
een portret nooit het kleed der voorbijgaande mode portretteeren ; dan is het in eenige jaren belachelijk of althans
verouderd.
Terwijl alien de fijne uitvoerigheid bewonderden , snuffelde Frank in eenige studies, die op de tafel lagen en
kon daarin zien, hoe de schilder was to werk gegaan.
Daar was eerst eene breede schets levensgroot , met sterke
vaste trekken op grauw papier ; dan eene verkleining in
omtrek met zeer scherpe uiterst nauwkeurige lijnen ; tweedriemaal met geringe wijzigingen herhaald ; verder een
klein kopje , met de pen en een weinig waterverf aangewasschen ; ook nog een , waarin hij den kop geheel als
een camee , in 't grijs , had behandeld. Frank was geheel
in die studies verdiept die hij beurtelings opnam , vergeleek en weer vergeleek.
— Dat interesseert u 't meest , vroeg Wybrand hem met
een glimlach.
— Zulke zaken hebben voor mij een oneindig belang ,
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ik heb ze nooit afgezien , want zij Ieeren mij 't meest.
Wybrand knikte met goedkeurende toestemming :
— 't Is zoo ; een later werk is volkomener,, maar het
eerste is het oorspronkelijkst, het dichtst bij de bron.
Een beweging van Mrs. Hudsons arm deed die schetsen
op den grond vallen. Frank bukte zich om ze op te rapen ,
maar Wybrand zei met de achteloosheid van een artist
voor zijn beste werk :
— 0 , laat ze maar liggen.
Doch Frank verzamelde ze zorgvuldig en kon er zijn
oogen niet van afhouden.
-- Bevallen ze u zoo? zei de schilder. Neem er een
van , als gij wilt.
Frank hield juist de camee-achtige kleine teekening in
zijn hand.
— Dat neem ik in dank aan , zei hij , met een glans
van de verheug-ing , die slechts een geboren verzamelaar
kent , — als ten minste Mrs. Hudson er geen bezwaar
tegen heeft, voegde hij er aarzelend bij.
— Niets is mij aangenamer dan u een souvenir te laten ,
antwoordde deze met een bevallige hoofdneiging. Mrs.
Hudson bedankte nu den schilder en nam Naar medaillonportret mede ; Sir Ralph nam tegelijk afscheid. Frank en
Sietske bleven nog een pool , omdat de eerste weer in een
paar schetsboeken verdiept zat.
— U schijnt een hartstochtelijk lief hebber , zei Wybrand.
— 't Is mijn lust en mijn leven. De Sfinx van het
schoone heeft mij van jongsaf raadsels opgegeven ; ik heb
er heel wat boeken over gelezen.
Wybrand haalde de wenkbrauwen op met een bedenkelijk gezicht :
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— Dat is niet de beste weg om er achter te komen ;
de eenige weg is praktijk , veel zien en vergelijken.
— Dat ben ik ook gaan vermoeden , zei Frank, vooral
toen ik zag , hoe de filosofen en theoristen ons in den steek
laten, terwijl een kunstenaar met een beteekenende uitdrukking licht geeft. Ik heb dan ook de aesthetica's al
voor de brieven en biografieen van kunstenaars laten
varen. Daarin ziet men eerst wat zij willen. Maar ik moet
u toch ook zeggen , dat ik van kinds of altijd geteekend
heb, dat ik water- en olieverf heb leeren behandelen, dat
ik in mijn studententijd geetst en geboetseerd heb en zelfs
wel eens mijn afkeer overwon en naar de snijkamer meeging. Ook heb ik van jongsaf omgegaan met munten ,
gipsafgietsels , prenten , tegelijk met de dichters. Mijn grootvader had van dat alles in overvloed. Zoo gingen beeldende
en schrijvende kunst voor mij altijd als een tweespan
saam. En nu zou ik in het schoone mijn levenstaak
willen vinden. Bij ons valt er op dat punt veel, alles
te doen. Met dat oog wil ik Italie weerzien. Ik ben
voorbereid , want ik ken Rome op mijn duim uit Piranesi en het Museo Borbonico , en heb honderden fotografieen en gravures van de galerijen in Florence,
Rome en Napels. Maar de lucht van Italie moet mij
wijden.
— Gij zijt in Griekenland geweest . . . .
— Ja , maar, hoeveel hooger dan alles de Grieksche
kunst en litteratuur ook sta , in de Romeinsche en Italiaansche
is iets anders. Het hoogste en tevens natuurlijkste vindt
men bij de Grieken , maar voorshands is Italie mij dienstiger. Het is de oude bron van al onze beschaving ; het
is moderner,, toegankelijker. Om onzen smaak zoo gezond
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te maken als de Grieksche was, moet hij eerst een kuur
van Italie doen , passez-moi le mot.
— Per Bacco ! zei Wybrand , — gij weet er meer van
dan ik dacht ; ga zoo voort , en gij zult uw land eens
dienst doen; want onder ons gezegd , de kunst om alles
aesthetiesch op te vatten is in Holland uitgeroeid , en dat
bij een yolk dat daarin zoo hoog stond in de ire, de 16e,
zelfs de 15e eeuw. Maar de romantiek heeft alles overhoop
gegooid ; die heeft zich geinspireerd door den regel : L'ennui
du beau nous fait aimer le laid ; — en dan de nuchterheid ,
die de kritische analyse naast haar nut meevoert , en dan
dat eeuwige specialiseeren. Wat wilt gij nu gaan doen?
— Ons in Italie laten inwijden , zei Sietske.
-- Bene , bene ; begint dan, zooals ik u reeds zeide ,
met al uw noordsche vooroordeelen aan de grenzen te
laten ; zij zijn contrabande. Beziet de kunstschatten met
een onbevooroordeeld , vrij gemoed. Voegt u naar den geest
van ieder kunstwerk en stribbel niet tegen. Ik heb zoo
vaak te worstelen gehad met lieden , die, staande voor
een kunstwerk, niets deden dan tegenstribbelen en tegenspreken ; hemel , zei ik hun dan , houdt toch op ; als gij
zoo redeneert , verstaat gij niet wat die man u te zeggen
heeft ; gelooft mij , hij weet het beter dan gij. Luister naar
hem, zoet , braaf en gewillig. Wasch hem eerst nederig
de voeten , eer gij hem 't hoofd wilt wasschen.
Sietske en Frank lachtten , maar met instemming , over
de woorden , die de wonderlijke , ongegeneerde man , met
levendige gebaren , haar predikte. Maar zijn taal viel als
lichtstralen in Franks ziel en hij zei hem :
— Mogen wij in Rome bij u komen ? Wij zullen veel
van u te leeren hebben.
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— Bene , bene , kinderen , zei de patriarchale kunstenaar ; gij zult mij welkom zijn. Wanneer gaat gij naar Rome?
— In December , denk ik. Het best is , dunkt mij , eerst
te Florence de renaissance goed te bezien.
— Goed. Dan klimt gij op tot de antieken. Gaat vooral
zooveel mogelijk met het yolk om , dat is ook nog antiek ,
en niet met touristen. Ms gij het Italiaansche volksleven
leert kennen, zult gij de Italiaansche kunst te beter leeren
kennen. In Italic behoort alles bij elkander ; natuur, , yolk,
kunst zijn van eenen bloede. Dat verband zult gij in
Toscane weer op eigenaardige wijs opmerken.
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XIV.
Hollaert bezat genoeg zucht voor aanzien om, verblind
door den rang van een edelman als den jongen van
Weele, zulk eene verbintenis met zijne dochter zeer
wenschelijk te achten. Hij had met ingenomenheid over
hun toenemende vertrouwelijkheid aan zijn vrouw geschreven. Doch zelfs moeders als die van Emilie plegen
in zulke zaken scherper te zien dan vaders.
Als wij ons onwellevend veroorloofden mevrouw Hollaert, „als arme van geest", bij eene koe te vergelijken,
wij zouden de Homerische vergelijking gebruiken:
Zoo als een koe vol zorgen het arglooze kalfje in 't oog houdt.

Zij was dus slim genoeg om eens naar dien jongen
van Weele navraag te doen, en de berichten, die zij
haren man opzond , waren van beslissenden aard, wat
's mans berooiden staat en schandelijk leven betreft. Hollaert was ijdel, maar niet slecht en op een goeden dag
brak hij alien omgang tusschen de gelieven af, en gaf
den deugniet te kennen, dat hij best deed terstond zijn
biezen te pakken.
Toen hij dus met de noorderzon verdween , en Emilie,
die haar trek om meesteresse te zijn in een van de
schitterendste lusthuizen van Gelderland voor liefde aanzag, radeloos, in hare kamer bleef, lekte er genoeg van
het geval uit om stof te geven aan achterklap. Mrs. Tool
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scheen volkomen op de hoogte; zij maakte er spoedig,
of het een aquarel was, een heel tafereel van.
Er kwam schifting in den kring op Mythenstein ; de
firma Hollaert bleef afgezonderd; Mrs. Hudson was, als
Mrs. Tool verhaalde , 's morgens met Sir Ralph gaan
paardrijden , en Sietske met Frank gingen een dag buiten
doorbrengen. Zij hadden een heerlijken herfstochtend
in de bergen genoten; de zeer dunne dampen hielden
het landschap in fijne tonen , de verre bergen in het
violet, de sneeuwtoppen in het roze , en de Zwitsersche
natuur zegepraalde voor Sietske op Franks vooroordeel.
Zij genoten hun vrijheid in innige sympathie. Het was
tegen den avond, toen zij op hun bergtocht in eene
kleine herberg rustten en hun maaltijd namen. Terwijl
Frank bezig was een rijtuig te bestellen om hen te huis
te brengen , zag Sietske, in den gang eene gedaante voor
haar wegvluchten. Toch had zij haar herkend en ingehaald in eene achterkamer. Emilie was onthutst. — Zijt
gij hier? Hoe komt gij bier? Sietske zag haar eerst streng
aan, met haar heldere waarheidsoogen, maar spoedig
verzachtte zich haar gemoed en greep zij haar vast bij
de hand; het meisje bracht den zakdoek aan haar mond
om de zenuwachtige trekkingen te verbergen. Sietske trok
haar naar zich toe tot zij op eens in snikken uitbarstte.
Sietske gaf haar een kus en zei zachtkens , vertrouwelijk :
— Wat is er? Is hij ook hier? — Emilie snikte en neeg
toestemmend het hoofd.
— Wat wilt gij ? Zeg mij alles.
Zij trok haar op een rustbank naast zich en het meisje
verborg haar gelaat aan Sietske's borst.
— 0 God, ik durf het u niet zeggen.
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— Je moet het me zeggen , zei Sietske zacht , maar beslist.
— Mijn vader heeft alles verbroken; — en toch
hebben wij elkaar lief en ik kan hem niet, hem niet ontrouw zijn; hij heeft mij overreed met hem weg te gaan.
Eerst wilde ik niet — toch ging ik van middag met hem med ;
om te wandelen , zooals hij zei ; ik wilde hem nog slechts
dens zien ; maar hij bracht me al verder en verder. En de tijd
verging, en ik kon niet voor den eten tehuis zijn ; o, nu zie
ik den afgrond waarvoor ik stond — en nu ben ik — onteerd.
Sietske liet haar los en wendde zich van haar af.
Neen , neen , fluisterde zij snikkend en hartstochtelijk , niet z6o als gij denkt , maar ik ben gecompromitteerd -- - nu kan ik niet terug.
— Anders niet? Luister : Van Weele is een deugniet ,
die aast op je fortuin; hij heeft je willen compromitteeren
om de zaak te dwingen met geweld. Laat hem — en
ga met ons med.
— Onmooglijk ; wat zal men lasteren .....
— Niets ; als je mi./ wilt vertrouwen. Je bent met ons
med uitgegaan en het is te laat geworden. Ik zal alles goed
maken; houd je maar goed.
Zij sloot Emilie in de kamer op, ijlde om haar goed
aan te doen en Frank met een paar woorden in te lichten ,
en terstond het rijtuig voor te laten komen. Toen zij
terugkeerde in het achterhuis en Emilie haalde , stond zij
op eens voor van Weele, die haar wilde weerhouden.
Recht op, met een fierheid en stoutheid, die men niet
n de jonge vrouw zou vermoed hebben, strekte zij haar
vinger naar hem uit en zei hem :
Maak dat gij weg komt , ellendeling , of een vrouw
zal u een slag in 't gezicht geven.
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Toen trok zij Emilie snel mee , duwde haar in het rijtuig
en zij reden heen. Frank was op den bok gaan zitten ;
voor hen was de schoone avond bedorven , maar Sietske,
nog onder den indruk van de bezieling , die haar de energie
had gegeven , voelde voldoening.
Te huis was alles in rep en roer geweest ; de Hollaerts
waren in angstige spanning; boden werden links en rechts
uitgezonden ; Mrs. Tool aan 't kakelen — de baron verdwenen zonder zijn rekening to betalen ; Emilie, natuurlijk
met hem, gevlucht ; de Salvationisten ,
Casta est quam nemo rogavit ,

aan 't femelen ; en de geemancipeerden spottend met leedvermaak.
Het was laat toen zij aankwamen.
Houd je nu goed , bid ik je, zei Sietske tot het
bevende meisje.
Frank stelde Hollaert terstond gerust en maakte zijn
verontschuldiging , dat hij hem ongerust had gemaakt ; zij
hadden Emilie medegenomen en waren verdwaald op hun
tocht. De oplossing was natuurlijk.
Toen Sietske en Frank alleen waren, voelde zij de terugwerking der moreele inspanning ; zij was bleek en aangedaan , terwijl ze alles uitvoerig aan haar man vertelde.
Frank zag haar aan en omhelsde haar, die hij bewonderde.
— Mocht ik zoo handelen , Frank ? Maar ik kon 't niet
laten.
— Je hebt edel gehandeld , mijn lieve Zoe ; met de
onbesuisdheid , die eene vrouw in zulk een geval het eenig
ware tegelijk doet zien en doen. Maar, wat een dwaas,
dom schepsel!
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— Zeg liever, arm schepsel. Denk hoe zulke meisjes
worden opgevoed. Maar,, Frank, o, ik heb nu meer dan
genoeg van dit verblijf en dit gezelschap ; laten wij hoe
eer hoe liever heengaan.
— Dan maar morgen opgepakt , en, avanti !
Den volgenden morgen vond Sietske aan den buitenknop
der kamerdeur een convert met haar adres bevestigd. Zij
brak het open en las op een stukje papier :
Vaarwel en eeuwigen dank van haar, die gij gered hebt.
Daarbij was een bloemetje Edelweiss gevoegd.
Een paar uren later waren zij gereed om naar Geneve
te vertrekken. Sir Ralph, die daar ook heen ging , verzocht vergunning tot zoover in hun gezelschap te molten
deelen.
Schoon zij liever geen reisgenoot hadden gehad ,
Sir Ralph nam hen allengs voor zich in. Zekere melancolie en onverschilligheid waren hem eigen , maar
hij had tevens iets opens en ongekunstelds , dat aantrok. Zijn heele wezen en doen waren die van een
echten edelman ; hoewel een man van sport en bergtochten , had hij niets ruws ; noch die zich van alle vormen
ontheffende manieren , die als tijdelijke mode thans het
high life ontsieren. Hij had tal van kleine „ egards " voor
de jonge vrouw ; hij had behagen in de distinctie van
haar uiterlijk en haar spreken. Hij vroeg, en luisterde naar
het antwoord , over het leven en de maatschappij in
Holland. Ook vertelde hij veel van zijn reizen in het
Oosten en Amerika. 's Winters bewoonde hij eene groote
villa aan de Riviera , bij Pietrasanta.
Toen zij over het gezelschap te Mythenstein spraken ,
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niet zonder scherpe sarkasmen van Frank, en Sir Ralph
van Hollaert sprak als Mr. All-art , schaterde Frank het
uit en de verklaring gaf stof tot gelach.
Een ding spijt mij, zei Sietske, — dat wij met dien
heer Wybrand niet meer hebben kunnen spreken; wat een
interessante man is dat 1 Maar hij hield zich zoo afgezonderd.
— Welnu, zei Sir Ralph, hij komt over acht dagen
bij mij op Schifa-noia, mijn villa; ik heb een oude kist
vol Italiaansche teekeningen, waar ik nets van begrijp;
hij zou ze eens voor mij nazien; als u en Mr. van Arkel
mij eenige dagen uw gezelschap wilt gunnen , zult u mij
een genoegen doen en hem ontmoeten. Ik wacht meer
gasten. Gij gaat toch naar Genua; welnu, daar neemt gij
den trein langs de Riviera en stapt to Pietrasanta uit.
Dan zend ik u mijn rijtuig.
Een kijkje op een schoone villa, lokte Sietske, de kist
met teekeningen Frank.

xv.
Geneve — waar het Meer en de Rhone samenkomen ,
waar het blauw van het eerste en het sterke groen der
tweede niet samensmelten , gescheiden even als de stroomingen der twee bewoners Calvijn en Rousseau; waar het
meer tegenover het verdorrende rigorisme van den eenen ,
en het sentimenteele sensualisme van den ander zijn eeuwige
schoonheid stelt , -- Geneve was voor Sietske belangrijk
als een der heerkampen , waar de Hervorming tegen Rome
optrok. Schoon verre van orthodoxie , zag zij in Calvijn
toch , om hetgeen zij van haar vader over hem gehoord
had, een heros. Zij bezagen zijn huis , den kansel van
waar hij zijn bliksemen zwaaide over Babylon. Maar Frank
wees haar een ander man, Jean Jacques op zijn eilandje
zittend , zooals Pradier hem in brons vereeuwigde , en zijne
ironie kon niet nalaten zich to uiten.
— Geneve, zei hij, is het land der uurwerken en het
is zelf als een van die oude groote klokken , waarop twee
wildemannen met hun hamers slaan; bier Calvijn en Rousseau; beiden hebben den tijd aangegeven en de tijd is
ondanks hen voortgegaan. Neen, Zoe, de godsdienst ziet
men bier ook niet van zijn mooisten kant ; ik denk bier
aan twee brandstapels , op den eene , door den onmensch
Calvijn gestookt, Servet verbrand ; op den andere Rousseau's
Contrat social verbrand . . . .
— Op aanstoken van , . .. Voltaire, zei ze hem plagend.
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Spreek dan liever in het algemeen van onverdraagzaamheid.
— Nu daar was in alien geval iets gewonnen ; in de
16e eeuw een mensch verbrand , in de 18e maar een boek;
de klok was vooruitgegaan.
— Kijk , in de verte , de Mont Blanc bloost; ik denk ,
zoowel over het een als over het andere.
— Ph! een blosje van buiten ; hij blijft ijs , dat is onverschilligheid , het jongste zusje van verdraagzaamheid.
— Laten wij morgen naar de kunst gaan .. .
— Ja , daar alleen is vrede.
— Behalve tusschen de beoefenaars .. .
— Nu ja , daar is wedijver,, en dus ook botsing , maar
het komt toch niet tot brandstapels en doodslag , en het
raakt het hier namaals niet. En vrede geeft het schoone
aan wie het liefhebben.
Wat Geneve aan kunst bezit , antieken en afgietsels er
van, beelden van Pradier en Canova , schilderijen van vele
scholen , leidde hen in de propylaegn der kunst.

Aan grootvader schreef Sietske uit Geneve een langen ,
opgewekten brief; haar hart en verbeelding stroomden vrij
en liefelijk uit, in het geven van haar indrukken over de
natuur en de menschen , die zij hadden gezien. „Voor
mij ", schreef zij onder anderen , „is alles nieuw en dit
geeft mij belangstelling en genoegen. Als Franks satirieke
spot over die vreemden losbreekt , moet ik lachen en hem
toegeven , maar menschen interesseeren mij toch , al zijn
het niet zulke kostbare exemplaren van de soort die, is
het niet, homo sapiens heet. 1k zou durven wedden , dat
die menschen, op de keper beschouwd , ons toch soms
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zouden verrassen met iets beters dan hetgeen zij meenen
te moeten tentoonstellen. De meeste menschen vertoonen
zich slechter dan zij zijn ; Frank zegt het juist omgekeerd.
Wie heeft gelijk ? De eenigen waar ik een soort van instinktmatigen afkeer van heb, zijn twee geemancipeerde meisjes
(eene is een Hollandsche) , die wij te Interlaken ontmoetten.
Zij houden colleges te Zurich: zeker niet in kieschheid en
beschaafdheid. Die nieuwigheid van onzen tijd stuit mij
tegen de borst. Frank zat ze telkens in het vaarwater. De
majestueuse natuur heeft mij vele verhevene indrukken
gegeven. Frank heeft een beetje vooroordeel tegen Zwitserland ; maar ondanks dat, betrap ik hem vaak op bewondering. Wij zijn nu in de streek van Calvijn , van Rousseau
en Voltaire. Wij zijn te Ferney geweest. Ik houd noch
van Voltaire, noch van Rousseau. 't Is waar, ik ken hen
niet veel, maar men weet van zulke schrijvers toch altijd
iets door hetgeen men over hen las. Voltaire is mij te
cyniesch en Rousseau vind ik onnatuurlijk , hem, l'homme
de la nature ; en dan die afkeer van de menschen, foei !
Wat hebben zij hem dan toch gedaan ? Hij heeft immers
zijn leven lang onverhinderd kunnen uitvoeren , wat hij
verkoos. Dat is genoeg , dunkt mij. Ik heb nooit iets van
hem gelezen , behalve hier en daar een aangehaald stuk ,
maar wel hem in de boeken beschimpt en verdedigd gezien. Ik las van den slechten vader,, den gevaarlijken
schrijver der Heloise en der Confessions, — maar ook
van den homme de la nature. Dat vindt ik het mooist.
Frank vertelde mij het een en ander over hem. Maar ook
voor hem is hij een raadsel. Hij zei mij ook hoe de
menschen hem hebben geplaagd en miskend; en toch kan
ik het denkbeeld niet verlaten , dat hij, en zulke soort
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van lieden, eigenlijk die vervolgingen schrikkelijk vergrooten , en dat zij meer zichzelven kwellen dan de menschen
hen. Aan al zulke dingen , die ons kwellen en die wij aan
de menschen wijten , hebben wij zelven de grootste schuld,
of wij zelven zijn er althans de oorzaak van.
Hoe dit zij ik ben toch blij , dat wij weer alleen
zijn, en samen van de natuur en al het schoone kunnen
genieten. Het is hier goddelijk schoon ; wij wandelen den
heelen dag en leven hier idylliesch eenzaam ; dat is geen
eenzaamheid maar dubbelleven
Frank voegde hier eenige regelen bij :
„ Vrouwtje is altijd goed van hart en van vertrouwen.
Zij vindt steeds wat goeds in de menschen; wat wel
liefeliik en schoon is, maar aan teleurstelling en misbruik van ons vertrouwen kan blootstellen. Neen , als gij
die menschen hadt gezien , zoudt gij niet zeggen , dat ik
to scherp heb geoordeeld. Wat een troep ! Het is vervelend , dat zulke schepsels mensch heeten als wij. Platheid , banaliteit en ziekelijkheid zijn hun kwalen. Zulke
menschen zijn het, die Rousseau hebben verguisd en
hem zijn misanthropie hebben gegeven. Ja Rousseau: ik heb
het vrouwtje geen juist denkbeeld van hem kunnen geven ;
eigenlijk omdat ik het zelf niet heb. 1k moet bekennen ,
dat men ondanks het schoone en boeiende bij hem, geen
bevredigenden indruk ontvangt. Zonderlinge man; beurtlings oprecht en zelfbedrieger ; een zeer samengesteld en
verward voorlooper van den modernen mensch; een onnatuurlijke natuurvriend , een menschlievende menschenhater. Wel hoogst interessant , maar toch . . . . voorbij ,
dunkt mij. Ons jongeren is Rousseau vreemd geworden.
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Om het mooie in zulke boeken te vinden , moeten wij
door zooveel gezeur heenbaggeren, dat wij onstemd zijn
eer wij het mooie tegenkomen. 1k strijd wel tegen die
stemming, maar kan Naar niet altijd te boven komen ;
men is toch steeds een kind van zijn tijd. En iedere
tijd heeft andere stemmingen en gevoelens. Dat is een
hard geval voor de goede oude litteratuur en een leelijk
vooruitzicht voor wie nu schrijft. Aan die wisseling zijn
toch, dunkt mij, de antieken minder onderhevig ; die
zijn toch blijvender.
1k dank u voor de toegezonden recensies over mijn
boek. Veel zaaks is het niet; die recensenten kennen
blijkbaar Griekenland niet; wat een zotte aanmerkingen
maakt die eene ! "
Na eenige dagen ontvingen zij een brief van Olt-Veluwe :
„ Dierbare kinderen ,
Uwe briefkaarten , die ellendige uitvinding , welke , met
den telegraaf, de lange gezellige brieven in onbruik
brengt , maar beter uw laatste ouderwetsche brief, waarvoor ik u dank zegge , en dien ik in goeden welstand
ontvangen hebbe, doen mij zien , dat gij in afwisseling
en onder velerlei menschen verkeert. Ofschoon ik, ouder
wordende , meer en meer als een heremiet op het land
ben gaan leven , zoo heb ik in mijn tijd als Ulysses,
dien men nu Odusseus noemt , ook velerlei landen en
menschen leeren kennen. Ten slotte werd „ Oost , West,
thuis best" voor mij geen oudbakken adagium , maar
een wijs axioma
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Na deze huishoudelijke zaken, ga ik uw beider
schrijven beantwoorden , waartoe de ochtend mij alien
tijd levert. Ik heb eerst de iaatste bloemen geplukt en
op mijn schrijftafel gezet , zocals gij placht te doen ,
mijn lieve Sietske, gij jongste bloem in onzen hof, , —
en zoo ik hope, o Hymenaee, niet de iaatste.
En nu heb ik ulieden op sommige zaken te antwoorden.
Laat mij het recht van den ouderdom gebruiken als
Nestor, nalata is nO,Ua TE it(VOC wat ik, met betamelijke
tempering, omzet in: die een en ander weet , ook van
het oudere. U is het voorrecht van jeugd; wij hebben
de vergoeding van bedaring en loutering der ervaring.
Laat aan Frank zijn ideen over Zwitserland's natuur; hij
zal misschien wat overdrijven; als gij Italie hebt gezien,
zult gij voelen wat hij meent, al drukt hij het nu nog
wat eenzijdig uit. Wat de menschen aangaat, zij zijn
noch beter,, noch slechter dan zij schijnen. Gij, Sietske,
oordeelt misschien wat te vergoelijkend , Frank wat te
scherp. Zij zijn wat zij zijn; it ne s'agit que de bien
voir. Ja, die lieden van Interlaken schijnen niet veel
zaaks. Ik vind daar geen Goethe , noch Mendelssohn bij ,
die daar eenmaal ook vertoefden. Gij zegt, Sietske, niet
te begrijpen waarom zulke lieden reizen, als reizen hen
zoo verveelt. Och , zij zoeken de verveling te ontvlieden ,
en in elk hotel is deze, als opper-kellner verkleed , de
eerste die hen met een ironische buiging ontvangt. Zij
gaan uit op vermaak ; waar zij komen, zuchten zij: ach 1
ook bier niet en gaan weer verder. Ach, ook daar niet I
En zoo gaat het voort , tot zij te huis komen; en dan;
ook daar niet! Wat men van zichzelven niet bezit, kan
men van anderen niet krijgen.
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Intusschen, doet uw winst , ook door de kennismaking
met zulke lieden. Zij zijn een staaltje van de wereld,
dat u daar word aangeboden. Ook in de wereld zijn de
Goethes en de Mendelssohns niet voor het grijpen. Maar
zij, of hun soort, zijn er toch ; en waar gij ze vindt,
houdt u aan dezen, en tracht dezen, niet genen te
gelijken.
Het best bevalt mij die oude schilder, de heer Wybrand.
Gij zult u de teekeningen herinneren , die ik van hem —
want het zal wel diezelfde zijn — heb; een monnik en
verscheiden vrouwen in de schitterende drachten van
Cervara , Frascati en Albano. Zij schijnen allengs zeldzamer te worden. Ik heb hem, als hij het is, bij Horace
Vernet ontmoet , op de villa Medici; hij was toen een
aankomend jong schilder, met veel talent; misschien
herinnert hij zich mijner nog wel.
Wat die twee geemancipeerde juffrouwen betreft , waar
Sietske van schrijft , zij heeft gelijk ; niets is liefderijker
in eene vrouw dan het vrouwelijke. Intusschen, die zucht
naar gelijkheid met den man dat is geen nieuwigheid
van onzen tijd , zooals zij meent. „Une femme parfaite et
un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler
d'ame que de visage: ces vaines imitations de sexe sont
le comble de la &raison. . . . Enfin , je trouve qu'a
moins d'avoir cinq pieds et demi de haut , une voix de
basse et de la barbe au menton , l'on ne doit point se
meler d'être homme." Ziedaar wat negentig jaar geleden
Rousseau in zijn Julie al over zulke abnormaliteiten schreef,
waar hij de difference morale des deux sexes bespreekt.
De gezonde opvatting dezer quaestie vindt gij al in den
Cortegiano , als Castiglione zegt dat de volkomen vrouw,
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bij alle mogelijke eigenschappen van geest , altijd vrouw
is en den man geheel en al ongelijk.
Neen , gij jongeren, kent Rousseau niet meer. Uw tijd
acht hem verouderd ; eene veroordeeling die men, als de
meeste van die vonnissen , ook eerlang zal veroordeelen.
Wat is het geval; uw tijd kan over zekere eigenaardigheden — een vorm die u lang en langwijlig dunkt, een
eertijds heerschend sentiment, dat op het oogenblik uit
de mode is, een zinbouw en een woord , u vreemd geworden — niet heenstappen , en de gedachten , gevoelens
en schoonheden , die in een boek van voor een, twee
eeuwen zijn, niet waardeeren en bewonderen. De gevoelens
zijn meestal dezelfde , maar het kleed wisselt ; en als dan
een gevoel of gedachte een jabot draagt of een fontange ,
in plaats van een hard boordje of een jersey — dan is
men de klus kwijt. 1k zeg niet, dat alles bij Rousseau nog
evenveel waarde heeft, maar wel bezit zijn we rk schoonheden van den eersten rang, die nu voor den dag gebracht , opzien en bewondering zouden wekken. Bij hoeveel nieuws , daar men ophef van maakt , sta ik verbaasd
en denk maar dat heeft Horatius al gezegd , of dat staat
al lang bij Marcus Aurelius of bij Bilderdijk , of bij Rousseau, om tot hem terug te keeren , te lezen.
1k zei , gij jongeren kent Rousseau niet meer ; in mijne
jeugd had iedere beschaafde hem gelezen. Wat sommigen
bij hem onzedelijk noemden , was in ieder geval meer
romantiesch en sentimenteel dan onedel en onkiesch , en
het wil er bij mij niet in, dat zijne denkbeelden over
vrijheid , humanisme en opvoeding verwerpelijker waren ,
dan die van uw hedendaagsche litteratoren. Zijn gevoel
voor de natuur dunkt mij wel zoo frisch en gezond als

128
dat der huidige naturalisten. Ik zou u eenige bladzijden
uit de Hawse en de Reveries du promeneur solitaire over
het Zwitsersche landschap kunnen voorlezen , waar Sietske
van zou zijn opgetogen. Gij dweept met Sterne; alleen van
zijn Sentimental Journey houd ik veel , de jongeren weten
niet meer,, dat er bij Rousseau tafereelen te vinden zijn
van hetzelfde gehalte als de Sentimental Journey. Ik kan
het niet laten u een paar bladzij den uit de Confessions
over te schrijven. In de 9e promenade du promeneur
solitaire, dit :
„Tetois a la Chevrette au temps de la fete du maitre
de la maison ; toute sa famine s'etoit reunie pour la celebrer ;
et tout reclat des plaisirs bryuants fut mis en oeuvre .
L'on n'avoit pas le temps de prendre haleine , et l'on
s'elourdissoil au lieu de s'amuser. Apres le diner on alla
prendre fair dans l'avenue , on se tenoit une espece de
foire. On dansoit ; les messieurs daignerent danser avec
les paysannes , mais les dames garderent leur dignite. On
vendoit la des pains d'epice. Un jeune homme de la compagnie s'avisa d'en acheter pour les lancer l'un apres
l'autre au milieu de la foule , et l'on prit tant de plaisir a
voir tous ces manants se precipiter, se battre , se renverser
pour en avoir,, que tout le monde voulut se donner le
tame plaisir . . . Je fis comme les autres par mauvaise
honte . . . Mais bient& ennuye de vuider ma bourse pour
faire ecraser les gens , je laissai la la bonne eompagnie, et
je fus me promener seul dans la foire . J'appercus entr'
autres cinq ou six savoyards autour d'une petite fine qui
avoit encore sur son inventaire , une douzaine de chetives
pommes dont elle auroit bien voulu se debarasser. Les
savoyards de leur cote auroient bien voulu r en abarasser,
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mais ils n'avoient que deux on trois liards a eux
tons .. .
Cet inventaire (de pommes) etoit pour eux le jardin des
Hesperides . . . . Cette comedie m'amusa long-temps ; j'en
fis enfin le denouement en payant les pommes a la petite
fille , et les lui faisant distribuer aux petits garcons . . . .
En comparant cet amusement avec ceux que je venois
de quitter, je sentois avec satisfaction la difference qu'il
y a des goats sains , et des plaisirs naturels , a ceux que
fait naitre l'opulence , et qui ne sont guere que des plaisirs
de moquerie , et des gaits exclusifs engendres par le mepris.
Ziehier jets even treffends :
Un pauvre vieux invalide dans un bateau attendoit
compagnie pour traverser. ') Je me presentai , je dis au
batelier de partir. L'eau etoit forte et la traversee fut
longue. Je n'osois presque pas adresser la parole a l'invalide de peur d'être rudoye et rebute comme a l'ordinaire ;
mais son air honnete me rassura. Nous causames . . . .
Je fus surpris et chartne de son ton ouvert et affable .. .
Je compris qu'on ne lui avoit pas encore montre ma figure
et donne ses instructions. Je profitai de cet incognito pour
converser quelque moment avec un homme . . . En sortant
du bateau it preparoit ses deux pauvres liards. Je payai
le passage et le priai de les resserrer,, en tremblant de le
cabrer. Cela n'arriva point; au contraire it parut sensible
a mon attention, et sur-tout a celle que j'eus encore,
comme it etoit plus vieux que moi , de lui aider a sortir
du bateau. Qui croiroit que je fus assez enfant pour en
pleurer d'aise ? Je mourois d'envie de lui mettre une piece
de ving-quatre sous dans la main pour avoir du tabac ; je
1) d. w. z. „L'eau pour m'aller promcner n !Isle aux Cignes."
9
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n'osais jamais . . . (pour ne pas méler) aux choses honnetes un prix d'argent qui degrade leur noblesse et souille
leur desinteressement.
Dien man kan ik niet hard vallen. En verwondert het u
dan, dat ik oude boeken liefheb ?
Het gebrek van Rousseau was , te licht bewogen en
zonder genoegzame tegenstand en tegenwicht , een overgevoelig speeltuig te zijn voor alles en alien, die de
snaren er van beroerden. Hij zuchtte over vervolgingen
der menschen, en vergat te bedenken of hij er ook zelf
oorzaak van was. Hij werd een heautontimorumenos ,
anders dan die van Terentius , maar toch een zeltkweller.
Als hij zoekend naar „ een mensch " , dien nergens vond
en toen , zijn Diogenes-lantaarn uitdoovend , niet Langer
zocht en zich opsloot , et se vit seul sur la terre , zag hij
mis. De grootste Atheensche menschenkenner,, scherpzinniger dan hij , heeft anders gehandeld. Naar dezen moeten wij
zien om echt gezond over de menschen te leeren oordeelen.
Laat u deze uitweiding niet verveeld hebben ; ik keer
nu tot ulieden terug. Hoe anders reisden wij in onzen
tijd ! Gij gaat nu eerstdaags als een mormeldier door den
Mont Cenis heen ; ingeniosius quam pulchrius , dat is
meer voor een ingenieur dan voor het schoone ; ik ben
er te paard over getrokken. 1k bladerde laatst in mijn
reisjournaal van 't jaar 1830. Wij hadden gezelschap aan
eenen Hollander en eenen Engelschman met zijne vrouw.
Wij, heeren , te paard en de lady en mijne vrouw op
draagstoelen met vier dragers , die dikwijls in draf liepen,
en met de grootste vastheid en gewisheid. Met de vier
ezels om het goed te dragen , was dit een heele stoet.
Gij zult het sneller doen , maar ziet in den zwarten rots-
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gang nets. Wij hadden de treffendste uitzichten. Op de
hoogvlakte , van steile gebergten omringd , hielden wij
halt ; in de herberg aten wij mooie forellen, welke in het
meer gevangen worden. Dan daalden wij naar Novalese
af,, en zigzag. Links en rechts afgronden en waterstortingen , bruisend over ontzaglijke steenklompen. Hier was
het, dat Hannibal op een voorsprong van den berg de
standaards liet verheffen en, aan zijn weifelende soldaten
het vruchtbare Italie wijzende , hun toeriep : hier moet gij
de muren van Italie en ook van Rome overstijgen.
Hier voerde later Caesar, blootshoofds om het voorbeeld
van gehardheid te geven , zijne legerbenden over deze bergstreken. Hoe leven die bladzijden van Livius en Caesar als
de plaatsen zelve , die hen zagen , hen ons voor oogen
brengen. Aan het Corsikaansche monster, dat aan zijn horden
Italie tot buit en plundering aanwees, wil ik hier niet denken.
Vroeg in den ochtendstond vertrokken , kwamen wij ,
s' avonds om half zes te Novalese, in het Piemonteesche ;
daar overnachtten wij. 's Anderen daags om kwart voor
vijfen zaten wij weer te paard en reden dus naar Susa , waar
ik den Romeinschen zegeboog ter eere van Augustus zag.
Dien zult gij met uw huidige wijze van vliegen , niet zien.
En thans gaat gij het gerimpelde Noorden verlaten en
het altijd jonge Zuiden te gemoet ; eerst moet gij den inwijdingsberg door, en zijne duisternis zal u voeren tot het
Licht. Aan de andere zijde zult gij het Licht zien en het Leven.
Nu , kinderen , divertisseert u en geniet , en schrijft
mij uitvoerig uw eerste uitdrukken in Italie.
Uw hartelijk liefhebbende
Grootvader."

XVI.
Te Turijn schreef Frank aan zijn grootvader:

„Uw brief is vol van tegenstellingen van het oude en
nieuwe. Ik houd wel veel van het nieuwe, maar heb
steeds van u geleerd, dat die zich in het nieuwe bij het
schoone wil houden, zich laven moet aan het oude.
Wij moeten wel aan de voordeelen van het nieuwe niet
te kort doen, maar zeker is het, dat wij, om in het
schoone ingewijd te worden, een poos aan het nieuwe
den rug moeten toekeeren. Gij noemdet den Cenis den
inwijdingsberg, dien wij door moeten om het licht te
aanschouwen, en toen wij den tunnel instoomden kwam
mij dat beeld zoo sterk voor den geest, dat het zich
geheel van mijne fantasie meester maakte.
Geneve was verdwenen en achter ons lag nu de gansche
tramontaansche wereld, met onze Noordsche beschaving.
Wij gingen de „line passeeren". Wij trokken nu door
dat geweldige stuk natuur , dat de scheidingslijn is tusschen
Noord en Zuid. Nu kwamen wij te midden der reusach.
tige Jura- en Alpenwereld, waar de geschiedenis der aarde
in steenschrift en fossilen-runen geschreven ligt. Scherpe
koude; een kille zonneglans; hemelhooge rotsgevaarten,
van onder begroeid met stugge pijnbosschen, daarboven
lange, heentrekkende sluiers van nevelen, waaruit de
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blinkende ijskoppen uitsteken. Geen oord voor menschen,
maar voor Rijpreuzen en IJsmaagden en gieren. Het
gemoed voelt zich verheffen, maar kan niet; om zich te
verheffen, moet de mensch eerst van dezen ontzettenden
druk bevrijd worden. Eindelijk Modane, een rustpunt,
en dan maakt de baan een grooten zwaai , stijgt langzaam
en v6or ons ligt de geweldige, besneeuwde Col de Frejus.
In de verte ziet men daarin eene kleine opening, als een
marmottenhol; daar moeten wij in ! De kleine opening
wordt grooter ; stijgend nadert men, en zie , het is een
groote poort met klassieke zuilen. Vuur, , rook, een geweldig gekletter tegen de van vocht glinsterende wanden,
en dan is alles op eens duister.
Aan den voorhof had ik nog even een visioen van
een eerwaarden grijsaard in een wit kleed; hij gaf ons een
mirtetak in de hand en legde den blinddoek op onzen
oogen en hij sprak :
— „„Laat achter de mythen van het Noorden. Door
ijs en sneeuw zijt gij voorbereid om in te gaan. Legt uw
profane opperkleed of en dos u in het wit der nieuwelingen. Geeft mij uw hand, ik zal u geleiden. Ik vaag
uwe Noorsche runen weg, en uw wereld van Azen,
Reuzen en monsters , en de menschen door den beer
uit het ijs gelikt. Idoena , de zachte gade van den lichtgod Braga is geroofd en de vreugde is met haar verdwenen.
De Noorsche godenverduistering is voorbij ; een nieuwe
dag zal voor u lichten. Ik vaag ze weg, uw middeneeuwsche spoken en duivels ; ik vaag ze weg, uw lauwe
zon en nevelige landen ; uw mateloos denken en vormeloos
doen; uw bloedige godsdienst ; uw vernietigenden analyses ;
uw romantische monsters ; uw raadselvormig wijsheid-
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droomen ; uw kille kasplant-kunst en poezie ; al wat uw
jeugd en vreugd en schoonheid drukt. „ „
Al om ons heen ratelde en kletterde het ; en toen deed
de leidsman onze rechterhand door den vuurgloed heengaan en sprak:
„ „ Zoo zuivere u eerst het vuur van alle onreinheden ,
het vuur, dat een kind is der zon. " "
En wij voelden een lauwer lucht en hoorden eene
melodie zacht ruischen in de verte. Toen traden wij
door ruigten struweelen en onze voeten wankelden en wij
klemden ons vast aan de handen van den mystagoog.
„ „ Vreest niet , " " sprak hij ; „ „ eerst hebt gij nog dit
te doorworstelen , want zonder inspanning en volharding
geven de goden niets. ""
Nadat wij dit waren te boven gekomen , hoorden wij
een samenspel van fluit en cither,, totdat de schrille fluit
eindelijk door het snarenspel werd overwonnen en een
heerlijke eenvoudige melodie in ons hart stroomde.
Toen nam de priester dezer mysterien ons voor een
poos den blinddoek af. Wij hoorden een zacht golvengeklots en langzaam ontdekte onze blik de lazuurblauwe
zee, waar de dolfijnen in hupten , en de schemerige toppen van den Olumpos.
Thalatta! Thalatta! riep ik, dat is de zee van Hellas !
En de oude sprak :
,, ,, Stil , mijn zoon , en betoom uw tong. Wat ik
u toon is niet meer voor den mensch; het leeft alleen
als ideaal , als uw hoogste leering. Dit en de natuur
zijn eeuwig , maar zij zijn niet meer te verwezenlijken.
Die beiden zijn slechts voor uw eeredienst. De mensch
moet er naar zien als naar de hoogste idee , maar
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het leven heeft andere eischen. Ziet , zwijgt en leert ! " "
En wij zagen de Horen de wolkpoorten des hemels
openen en de roosvingerige Morgen er opstijgen. In gouden
gloed volgde de zonnewagen van Helios. Apolloons Tier
verheerlijkte Zeus en Hera, de macht der natuur,, en
Athene , de macht van den geest. De bontgevleugelde
Iris beschreef een zevenkleurigen boog in haar vaart van
den hemel naar de aarde der menschen. Demeter bezaaide de akkers en Dionysos rijpte de wijnvrucht , de
Chariten vlochten slingers van bloemen en gouden vruchten , en gansch het aardrijk lachte : ..... gyiiacrs
(ye take.

Toen leidde hij ons door de Elyseesche velden, en
wees ons Homeros , Aischylos en Sofokles ; — Feiciias ,
Iktinos en Apelles en een stoet van de groote geesten
van weleer. Hij nam ons den mirtetak af en gaf ons
een palmtak , en uit de heilige bron sprenkelde hij een
drop op ons voorhoofd en sluierde op nieuw onze oogen.
Weer kletterde het en ratelde het om ons heen , een
langen tijd , en er was niets dat wij zagen, geen stem dien
wij hoorden.
Eindelijk klonk de priesterlijke stem weer tot ons :
„ „Ik heb u in uw zelven doen inkeeren , nadat gij het
ideale hebt geschouwd. Thans, mijn zoon en dochter,, zijt
gij ingewijd. Eerst zult gij schouwenden zijn , dan arbeidenden , dan genietenden. Onthoud : het schoone is het
eerste; dan het goede, want het goede is zelfs niet goed ,
als het niet schoon is; en als het hoogste zult gij zien ,
dat het schoone en goede ten slotte een worden. Kus mij
de hand, ik zegen u. Thans neem ik uw blinddoek af en
breng u aan den drempel van het land, dat een afglans

136
is van het hoogste , dat gij zoo even geschouwd hebt. Ziet
nu het Licht!""
De blinddoek viel , de heilige priester van Eleusis verdween van voor onze oogen ; een schelle fluittoon weergalmde , het licht stroomde ons zonneglanzend te gemoet
met de lauwe lucht.
Bardonecchia! Wij waren in Italie! „ „ Pane, yin' arancie !" " was de eerste Italiaansche klank en het eerste
wat een zwartlokkig kind ons bood. Wij staarden verbijsterd rond ; mijne Zoe greep mijne hand ; zie, verre
achter ons lagen de reusachtige woeste berggevaarten in
wolkensluiers en sneeuw en de klassieke poort van den
uitgang. Om ons been lachende bergen en kastanjebosschen ,
platte daken en campanile. En toen wij weer ophielden ,
zie, daar stond een bloeiende deem met een bonten doek
om de donkere lokken en zij vlocht ijverig stroohalmen ,
die zij in een bundel onder den arm hield , te samen , en
lang hing het vlechtsel van haar handen op den grond
af. En het was mij alsof de Noorsche Norne eene Parke
geworden was , en het eerste Italiaansche meisje , met
hare diepe oogen ons doorborend , onze zielen meevlocht
in den band , die ons aan haar land zou verbinden.
Frank v. A."

XVII.
De breede Alpenmuur ligt achter ons: wij dalen in
een uithoek der Valle aurea , zooals Lombardije in de
middeneeuwen genoemd werd, komen in Piemonte en
weldra to Turijn. Torino is nog niet ten voile Italic
als men orn hoort in plaats van uome , plassa voor
piazza, Mason voor raggione, voelt men den overgang
tusschen Fransch en Italiaansch. Maar Turijn is een goed
gymnasium, eer men de Italiaansche hoogeschool bezoekt.
Daar krijgt men voorbereidend onderwijs : Egypte ontrolt
er honderden beschilderde papyrussen; de Sfinxen en
Amenofis van graniet , de zwart marmeren Ra-men-ter,,
en Ramses, met zijn fijn profiel , de spent op het hoofd
en den kromstaf in de vuist , zijn typen , die wij nooit
vergeten. Van Grieken en Romeinen leert men vazen ,
mozaieken , borstbeelden van Keizers , filosofen en dichters
kennen. Van de Italianen: Donatello , Bellini , Mantegna ,
Botticelli, Bazzi , Veronese. En men brengt zijn hulde
aan het beeld van Cavour,, die streed voor zijn ideaal:
„libera chiesa in libero stato."
In Genua voelt men zich eerst recht in Italic. De
laatste sneeuwkoppen der Alpen zijn verdwenen uit het
gezicht; bij Asti verrees de naam van eene der latere
Italiaansche dichters, Vittore Alfieri, dien zanger der
vrijheid ; bij Marengo zagen zij een blad uit het Boek der
slagvelden. Dan komt men in de Apenijnen ; door
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rotsdalen en tunnels, in een grootsch landschap , met
koorn en wijngaard op de hellingen. De lucht is zoeler ;
Boreas blijft achter den bergmuur. Tegen de rotshelling
ligt Genova la Superba en breidt in halven cirkel haar
marmeren armen uit om de golf, van waar de trotsche
schoone met haar galeien de zee beheerschte ,
En als haar boezem klopte, trilde mee
De gansche kust tot aan Amalfi's ree,

Ja eenmaal zelfs de Nieuwe wereld , die haar zoon
Columbus ontdekte.
Hier is de zuidelijke kleur,, marmer,, bloemen , nauwe
bergstraten, schilderachtige typen ;
Ahi Genovesi, uomini diversi
D'ogni costume .. .

gelijk Dante er zag. Welk eene beweging in de straten en
bij de markt; zeelieden, sjouwers , venters van visch en
ooft. En welke paleizen , van Doria, Spinola, Brignole,
Durazzo , wier gevels men in de enge straten nauwelijks
kan overzien , wier zalen vol zijn van Italiaansche schoonheid en van van Dycks elegantie.
Hoe verrassend werkte die eerste aanblik van zuidelijke levendigheid en levensweelde, toen zij in de open
lucht zaten onder oranjeboomen , cypressen en rhododendrons. Sietke's gemoed was van nieuwe indrukken
overstelpt.
De eerste aanblik van de Riviera di Levante zal voor
de bewoners van het Noorden altijd even verrassend en
betooverend zijn.
Dat is een andere zee, en een andere grond , en een
andere lucht ; en gansch verschillend zijn de menschen ,
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planten en beschilderde woningen. Langs den rotsigen
kustweg is het al olijven , wijngaarden, laurieren , citroenbosschen , ongewone cactussen , en duizenden agaven ,
waarop , als bij ons in de zeedorpen op de duindistels ,
waschgoed to droogen hangt. Wat bij ons sier- of kasplanten zijn, groeit hier in ongekende grootte in het
wild, en de laurier,, die bij ons slechts een symbool is
en eene eere voor enkelen , wast bier in het groot en als
voor ieder. De zee, nu zilvergrijs , wordt , naar de invallende richting van het zonlicht , dan weer zeegroen , dan
diep blauw,, maar is altijd fijn en tintelend. Hier is het
Etruskenland ; tusschen Sarzama en Avenza de plaats waar
het oude Luna lag, candentia moenia Lunae , en haar
marmergroeven; en tusschen de groen-blauwe zee en den
blauwen hemel, Carrara met zijn scherpgetande , fijngrijze
rotsen , waaruit de pracht der bouw- en beeldhouwkunst
haar schatten dolf. Van Genua tot hier is de kustweg
vol verscheidenheid. De Apenijnen naderen het Tyrrheensche meer ; telkens door tunnels afgebroken , vertoonen
zich rechts de zee met haar wisselende kleuren , kleine
vaartuigen met driekant zeil en havenplaatsjes; links de
nu glooiende dan rotsig gebrokkelde oevers , bezaaid met
stadjes ; oude kasteelen en nieuwe lusthuizen , tusschen
olijf- en oranjebosschen en enkele hooge palmen.
Te Pietrasanta verlieten onze vrienden , volgens opgaaf
van Sir Ralph , den trein. Spoedig had de koetsier van
den „lordo" de twee vreemden in het oog en wenkte
hen met de zweep. Hij kwam niet van den bok , daar de
twee kleine, maar sterke paarden ongeduldig trappelden ;
maar toen Frank en Sietske waren ingestegen, keerde hij
zich om en reikte met den innemenden glimlach der
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Italianen , der jonge vrouw een grooten ruiker namens
zijn meester.
Vlug reden zij Tangs de oude muren van het stedeke
heen , tot zij op een steigenden weg kwamen. Na eenige
kronkelingen van den rijweg bereikten zij de hoogte ,
waarop de villa lag, met citroenbosschen aan haar voet
en twee breedgepluimde palmen aan den ingang.
Daar ontving hen een Nubier met bronzen kop , en
gaf hen weer over aan een breeden Engelschen lakei , die
met onverstoorbaar gelaat hen naar hunne vertrekken
bracht en hen verliet met de dagorder : „ Luncheon , Sir,
at half past two, in the gallery."
Had de lakei gezien met hoeveel naieve nieuwsgierigheid Sietske de rijke vertrekken rondzag, en de keur van
geriefelijkheden der weelde , de psyche, de dos4-dos , de
pouffs , de crapeauds , en hoe al die zitmeubels, lastig
van gemakkelijkheid , heeten , en de glazen luchters van
Venezia Murano — hoe zou hij op haar hebben neergezien. Op een tafeltje van Florentijnsch mozaiek , bij het
raam , lag een bijbel.
Ten bestemden tijde gaven de galmen van een gong
het teeken. In de galerij verwelkomde hen Sir Ralph
Stanford en stelde hen aan de gasten voor. Daar waren
een jonge Griek , een abate uit Rome, twee bejaarde
Engelsche dames en twee jongere , met hun broeder,,
kolonel Brinsley,, wiens haar naar het onderste deel van
zijn rood gelaat was afgezakt en daar een langen , geelwitten baard vormde , waarschijnlijk niet om de reden,
die de kerkvader Tertullianus opgeeft : dat den baard te
scheeren een leugen is tegen de natuur en een zondige
poging om des Scheppers werk te verbeteren. Eindelijk
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waren daar ook Melzi , Wybrand en tot hun verwondering ,
ook Mrs. Hudson. Stanford bood Sietske zijn arm en
plaatste haar naast zich aan tafel; aan zijne andere zijde
zat de Amerikaansche schoone.
— Het verheugt mij zeer, zei Stanford tot Sietske, dat
u mij gunt u eenige dagen te gast te hebben.
— Ik dank u zeer, antwoordde de jonge vrouw op
hoffelijken toon ; ik vind het zeer interessant uwe villa te
zien , die zoo heerlijk schijnt.
— Ik hoop dat Schifa-noia zal blijken haar naam te
verdienen. Toen ik dit goed kocht had de naam mij al
toegelachen. Is het niet de groote kunst van het leven
d'esquiver l'ennui ?
— Tegen verveling heb ik zelden te strijden gehad ,
zei Sietske glimlachend ; mij dunkt het is een spook, dat
even als andere spoken , alleen een gewrocht van ons
zelven is.
— 0 zeg dat niet ..... er z ij n spoken ..... trots
al onze verlichting en ons scepticisme ..... En de verveling, ik bedoel niet de alledaagsche , maar die spokende
vampyr,, die aan de tevredenheid van den tegenwoordigen
mensch knaagt ..... Doch zoo mag ik niet spreken ,
waar ik u aanzie en tot gast heb. Ik vraag u verschooning
als ik meer ronduit spreek dan gebruikelijk is ; maar ik
ben dat gewoon , al brengt het mij dikwijls in last. Wel ,
Mr. van Arkel moet een gelukkig man zijn, dat hij zulk
een genius in zijn huis heeft. Als mijn gasten weg zijn,
komt het spook ook hier weer, en dan moet ik weer wat
anders zoeken.
— Mij dunkt, het zou u toch zoo moeilijk niet vallen
ook een goeden genius in uw huis te bezitten.
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0, zeer moeilijk. 1k haat het hazardspel en ik houd
niet van puzzle's — en het huwelijk is beide.
— Zeer waar , zei Mrs. Hudson ; en toch, misschien is
het ook maar het ei van Columbus.
— Ah , er zijn meer eierbrekers dan Columbussen , zei
Stanford lachend.
— Nu, zei Sietske, Columbus' voorbeeld leert , dat er
een Amerika was en is ; de kunst is maar er in te gelooven en dan vindt men het.
Het lag niet in Sietske, om iets met een scherpe bedoeling te zeggen , maar Mrs. Hudson voelde een steek
en zij wierp een snellen blik op haar. Stanford zag haar
even aan met een fijnen glimlach op de lippen. Doch ,
onverstoord , hernam zij gevat :
— 1k houd ook niet van puzzles ; maar wat het hazardspel aangaat , er zijn ook goede kansen. Het is daarbij
als in het geheele leven ; de kunst van het leven bestaat
alleen daarin , voor de kwade kansen op zij te gaan en
de goede beslist en stout te beheerschen. Ilc heb nooit
lust gehad om ongelukkig te zijn, en ik heb daar ook
volstrekt geen geschiktheid voor. Als mij iets in den weg
komt, loop ik er nooit bot tegen aan, zooals zoo velen ;
ik ga even ter zij en laat het voorbijgaan. Dat is zeer
gemakkelijk te doen. Het leven is als uw bergtochten ; als
gij daarbij niet goed uitkijkt waar gij uw voet zet , en niet
wijkt voor een sneeuwval , rolt gij of liever wordt gij naar
beneden gerold. Gij hebt dat op uw gevaarlijke bergtochten
goed gedaan ; en zoo doe ik in het leven.
— Een houdbare theorie, zei Sietske ; maar waar toch
een gletscher — mijnheer Stanford heeft het pas ondervonden — of een rotshelling wel eens mee spot. 1k heb
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ook wel eens gelezen , dat het gemakkelijker is er goed
op, dan goed of te komen ; is dit zoo?
— Dikwijls , ja , zei Stanford. Maar wij spraken van
spoken ; weet gij wel, dat er op de hoogten een werkelijk
spook bestaat , in ernst ?
De beide vrouwen zagen hem aan , ieder op hare wijze ,
Sietske met haar heldere verbaasde oogen en Mrs. Hudson
met een wiekslag harer wimpers.
— Het is de fascinatie van den afgrond. 1k heb daar
zonderlinge gevallen van bijgewoond ; moed helpt daarbij
niet , maar alleen geharde en geoefende wil.
— Wil is alles , zei Mrs. Hudson. Vouloir c'est pouvoir.
Een van onze Staten, Nevada, heeft tot spreuk Volens et
patens, willend en kunnend , en dat devies heb ik aangenomen. Volo et po . . . . po . .. . poto , of hoe is het?
— Op mijn eer,, zei Stanford lachend , al mijn Latijn
is met mijn college-baret verdwenen.
— Possum, waagde Sietske op te merken.
— Hoe ! riep Mrs. Hudson , kent gij Latijn ook al?
Gij zijt knappe lieden in Holland ; daar zit uw man met
den Griek diens taal te spreken !
— Mijn man is in Griekenland geweest.
— Mr. Kontos, zei Stanford, is een jong advocaat uit
Athenen , een knap man ; die jonge Grieken zijn zeer *beschaafd. Hij heeft mij veel dienst bewezen op mijn reizen
in Griekenland.
Ten slotte zei Stanford: Nu moet ik u verzoeken ,
Mrs. van Arkel -- Mrs. Hudson kent onze Engelsche gebruiken — u hier geheel tehuis te gevoelen. leder doet wat
hem goeddunkt; alleen de after-noon-tea en de tafel vereenigen ons alien. Mag ik u thans mijn tuinen eens laten zien.
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Sir Ralph leidde de jonge vrouw,, voor welke hij steeds
vol oplettendheid was, langs de rozenperken , gaf eenen
arbeider,, die er werkte een wenk , en toen zij een dicht
met wijnranken begroeide pergola waren doorgegaan , stond
daar de man, die haar een ruiker van Roses-de-France en
Gloire-de-Dijon's bood. Van daar kwamen zij op een open
terras , omzoomd met hooge cactusstengels , en waar zich
over de lagere citroenbosschen en nog lager liggende
kastanjewouden , plotseling een prachtig vergezicht opende ,
met de zilverig blinkende zee en de ingeschulpte kustbochten , waartegen de golven slechts een kleinen rand
van schuim aanspoelden. Links en rechts in de verte de
amethyst-kleurige bergen langs de kust. Geheel in de
diepte beneden hen wees Stanford haar een mast met een
Engelsche vlag ; het was zijn stoomjacht , dat in de baai
voor anker lag. Over dit alles tintelde het hooge zonlicht ,
trilde het krekelgegons , en de lucht was gebalsemd van
geuren. Sietske uitte hare naive verrukking „ een paradijs !"
— Ach , zei hij , mijn waarde mevrouw , er is een
diepe en fatale zin in die bladzij der Heilige Schrift.
Het paradijs ! Het is dit alleen zoolang wij onbewust zijn
en niet „ kennen. " Zoodra als wij kennen , is de nieuwheid en daarmeé de heerlijkheid weg. Vandaar de betoovering , de charme van al wat nieuw is en het verwelken
van al wat wij kennen. Dit is een melancolieke ervaring —
en er zit niet anders op dan telkens iets nieuws to zoeken.
— Mij dunkt , ieder jaar moet zich dit nieuwe voor
u verjongen , als gij Londen verlaat en bier komt.
— Interdaad ; ik voel daar iets van, maar voor korten
tijd. Daarom kom ik alle jaar hier. O, ik haat Londen.
Ik erken al de kracht en grootheid er van, maar ik haat
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Londen , om zijn eentonige straten , zijn rook, zijn unhappy
looking yolk, met zijn koortsige haast en inspanning ,
waarbij gij nooit een tevreden gezicht ziet. Ik ga 's zomers
rechtstreeks , zonder tusschenbeide naar iets te zien , naar
de Alpen; herstel mij op de hooge toppen wat van de
ellende der Londensche samenleving , en kom dan hier
in Italic, waar men ten minste zon ziet en menschen,
die tevreden zijn, of er althans tevreden uitzien. En
toch is het ook hier niet lang uit te houden; ik denk
weer naar Egypte te gaan. Zoudt gij niet met mijn jacht med
willen gaan? Zou Mr. van Arkel daar niet toe te bewegen
zijn ? Ik zou mij verheugen in uw weldadige nabijheid. Er
zijn menschen, die eene frischheid en natuurlijke gratie
hebben , die een ander gezonder en beter kunnen maken;
en zulk eene bevoorrechte is u; dit is geen courtoisie ;
ik heb maar eene deugd: de waarheid te durven zeggen.
Stanford zag haar aan met zijne donkere oogen , die
beurtelings iets zeer aantrekkelijks , maar ook iets onduidelijks hadden. Hij mocht zich roemen om de deugd,
die hij noemde, en toch was het moeielijk te zien , wat
hij was. Met de forsche kracht en de rustige stoutheid
van den beroemden Alpinist, had hij iets zachts , soms
vrouwelijk zachts , misschien het gevolg van eene diepe
melancolie. Sietske was geene voor vleierij gevoelige ijdeltuit ; maar de sympathie oefent toch altijd hare kracht
uit. Zij, of liever haar verbeelding , gevoelde den invloed
van zijne schoone distractie, zijne rondheid , zijne vrijmoedige , maar fijne manieren; maar zij had toch een
instinktmatige vrees. Zij was niet op haar gemak en wist
niet wat te zeggen. Doch eene natuurlijke vrouw vindt
altijd onbewust iets dat het juiste is.
10
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— Uw aanbod is zeer vriendelijk ; maar wij hebben
een ander reisplan. Wij vinden er ons geluk in, samen
het begin van ons leven te wijden door het schoonste
en dat denken wij in Italic te vinden.
Zij voelde zich verlicht toen een derde dit onderhoud
kwam afbreken ; Mrs. Hudson, die hen tusschen de slippen
harer donkere pinkers door had bezien , naderde hen.
Een lakei bracht een briefje op een zilver blad aan
Stanford, en deze verontschuldigde zijn heengaan.
— Isn't it a charming spot? zei Mrs. Hudson terwijl
Stanford heenging.
Sietske gaf een dergelijk adjectief ten antwoord.
— Een schoon man en een merkwaardig man , zei
Mrs. Hudson, Stanford met zijn veerkrachtigen gang
naziende ; jammer dat hij zulk een doelloos leven leidt.
Al dit schoon hier kan hem niet bevredigen. Hij is een
van de tallooze slachtoffers van het moderne leven.
— Welk doel zoudt gij hem willen geven?
— Geen ander dan te genieten. Dat is ook een doel.
Het is wonderlijk , dat menschen met alle gaven van
natuur en fortuin ze niet weten te genieten. Men suit
over allerlei onmooglijkheden, of over men weet zelf niet
wat , in plaats van eenvoudig fysiesch te genieten. Zoo
lang men jong is, schoon en krachtig , geniete men er
van in volheid. Alles in de natuur geniet , de bloem ,
de boom, de dieren ; waarom zou de mensch die natuurwet niet opvolgen?
— Ik zou u gelijk geven, als gij in de eerste plaats
den geest noemdet.
— Geest ? Phoe ! Nu ja , natuurlijk in zekere mate.
Geesteloos willen wij niet zijn. Maar de geest, ei ! daar
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ligt tegenwoordig de adder in 't gras ; die geest doet
sullen en mijmeren en maakt ziek. Geest , ja , maar hij
moet geen pijnbank worden ; geen monnikspij , geen boetegeesel ; hij moet geen martelaars , geen asceten maken ,
zooals hij gewoonlijk doet. Wij hebben het gezien , ginds ,
hoe die geest Salvationisten gek maakt, aesthetics warren
doet van kunst , geemancipeerde blauwkousen tot sexelooze onwezens . . . .
— En het gebrek aan geest, die Hollaerts tot leege
poppen maakt, zei Sietske lachend.
— Ei , wat zouden die met geest doen ! Werkelijk er
is veel te veel geest in uw peinzend Europa; dat stremt
de actie. Waar komen uw pessimisten , uw nihilisten , uw
mystici , uw pietisten , zelfs uw naturalisten van daan ?
Uit de holen en spelonken van den broedenden geest.
Al die geestsoorten zijn spoken , die zelfs een krachtig
man als onzen gastheer ontrusten.
— Is u al eenigen tijd hier ?
Die vraag , zonder eenig verband met het gesprek ,
was eene van die onbewuste gedachtenreeksen , waarmede
men eene andere gedachte verraadt. Dit ontsnapte niet
aan Mrs. Hudsons scherpzinnigheid.
Onnoozel — of een slangetje ? dacht zij , Sietske ditmaal met opene oogen aanziende. Is het een gezegde
omdat gij er op het oogenblik geen ander bij de hand
hebt , of intrigeert het u hoe ik hier kom ? Ik zal u de
voile maat meten.
— Het verwondert u mij hier te zien ; eene vrouw
die alleen reist , bij eenen vrijgezel. Nu — gij behoeft er
geen kwaad in te zien. Ik zal u zeggen , dat ik hier ben
gekomen met de dames Crowley , de twee oude dames ,
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weet u, bij wie ik op haar villa te Spezzia was; oude
bekenden van mij en ook van Sir Ralph.
— 0, ik bedoelde volstrekt geen aanmerking, zei
Sietske blozend.
— Ik geloof het; maar de schijn is boos in deze wereld;
u is te novice in de wereld om te weten , dat er uitzondering is in boozen schijn. 1k ben getrouwd , niet zoo
gelukkig als u, dunkt mij ; enfin , er zijn verwikkelingen ,
die gij nog niet kent. Maar eene jonge vrouw, die ....
en die ook niet tegen „geest " is (zei ze glimlachend),
en die het ons toekomende deel levensgenot wil hebben,
die vrij wil zijn om de wereld te zien — gij oordeelt
daar anders over in Europa; wij bij ons voelen ons vrijer.
1k wil alleen maar, dat gij geen verkeerd denkbeeld van
mij hebt.
Sietske voelde iets alsof zij eenig onrecht had gedaan
of gedacht. Zij voelde, dat zij wel eenigen argwaan had
gehad jegens die vrouw. Voor dat zij het wist , had zij,
of ze aan een boete voor schuld behoefte had, Mrs. Hudsons
hand gedrukt.
— Gij hebt een edelen aard , zei deze met iets ernstigs
en bijna gedrukts in haar toon. Het is niet geniakkelijk
edel te blijven in de wereld. — En toen veranderde
weer op eens haar toon en zei ze, met de innemende
stem, die zoo zacht kon zijn als het waas van haar ooglicht: — Het interesseert mij hoe gij het leven opvat ,
hoe gij het zult leiden en volhouden. Gij zijt iemand ,
die nog een ideaal heeft.
— Mijn ideaal is de eenheid van man en vrouw ; een
slinger,, die altijd met een harteklop de lijn beschrijft , die
het mannelijke en vrouwelijke verbindt.
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— Gij zijt een edele ziel. 1k zou misschien moeten
waarschuwen, dat in uw vergelijking de gang en de klop
het gevolg zijn van opwinden ; — dat veel zelfverloochening
noodig is , en schoon is , maar ook zelfvernietiging kan
worden ; doch ik mag zoo niet tot u spreken, en uw
ideaal ontkleuren. Hebt u zelfverloochening?
— Hoe zoo ?
— Wel, daar zie ik ginds uw echtgenoot komen. Zoudt
gij mij met hem alleen willen laten? 1k wenschte hem te
spreken. Gij hebt toch geen vrees ?
Zij zei dit laatste met een gullen lach.
— Oh! zei Sietske met een uitdrukking van fiere gerustheid.
Oh! zei ze — en toch..... Zeker,, geen flirtation,
geen alledaagsche zaakjes van ontrouw of verliefdheid
vreesde zij van Frank. Maar die vrouw beschikte over
eene zeldzame kracht van te bekoren. Frank bewonderde
hare buitengewone schoonheid, dat wist zij; voor gezichten
met zekere soort van schoon was hij uitermate gevoelig.
Zij wist, dat zij zelve ook die soort van schoon bezat —
maar was het nochtans jalousie of ijdelheid, of een zwakheid te noemen , als zij toch soms iets duchtte van zulk
eene mededingster in zijn bewondering ? Bij beelden of
schilderijen, als eene Charmeuse van Gleyre, va! Maar
eene Charmeuse als Mrs. Hudson, die als levensdoel erkende haar schoonheid te doen zegevieren en daarvan te
genieten ......
Het spreekt van zelf, dit waren geen gevormde gedachten , maar louter schimmen van vlottende denknevels ,
van wier opdoemen en heengaan de mensch geen meester
is. Zonderlinge verschijnsels in onze hersenen, en onver-
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klaarbaar. Zij rijzen, buiten onzen wil, autokratiesch, als
dingen die ons niet toebehooren, en wij verafschuwen ze
dikwijls en verbazen ons hoe en van waar zij in ons opkomen.
Mrs. Hudson sloeg het pad in , waarop Frank haar
moest ontmoeten. Hij had het gezelschap van Melzi en
den abate verlaten om naar den uitersten rand der villa
te gaan, waar eene balustrade haar afsloot en hij bezag
vandaar het landschap en de zeebocht. Hij had zijn
schetsboek op den rand gelegd; hij gebruikte dat dikwijls , niet om zoogenaamde teekeningen te maken , maar
om zich rekenschap te geven van wat hij zag, om zich
te oefenen in het zien en het weergeven van de juiste
maten en hoe alles juist op zijne plaats stond; een oefening , die hij zich had aangewend, omdat hij had beseft
hoe het A-peu-prês de klip is voor alle dilettanten. Hij
mat met zijne oogen de verhoudingen der vormen en
deelen, toen hij het ritselen eener vrouwenkleeding hoorde
en de schoone vrouw ontwaarde, die hem naderde en
wier bevalligen gang hij niet onopgemerkt liet.
— Ik stoor u niet, Mr. van Arkel? Verschoon me als
ik u aftrek van het schoone gezicht.
— 1k verlies niet bij den ruil, zei Frank met een lichte
buiging.
Gij spreekt als een man van de wereld, zei ze met
een glimlach en de schalke neiging van het hoofd, die
haar zoo lief stond. Uwe vrouw is nog ongeleerd in die
kunsten onzer samenleving.
— Hoe zoo?
— 1k verliet haar zoo even, toen ik u zag en haar
vroeg mij even met u alleen te laten, en ik zei schert-
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send : gij zijt toch niet bang? Een vrouw van de wereld
had mij of een scherpheid Of een compliment gezegd. Zij
zei alleen , op de natuurlijkste wijze: Oh! Die fierheid staat
haar zoo goed; a noble mind. Maar zij had gelijk , zij
behoeft geen vrees te koesteren , dat ik haar honeymoon
voor een oogenblik zal zoeken te eclipseeren. Ik houd van
ronduit te spreken , en daarom zal ik zoo vrij zijn u iets
te vragen.
Met een wip ging zij op de balustrade zitten , kruiste
haar voetjes over elkander, en Frank zag de met rood en
goud gestikte Milaneesche schoentjes met elkander spelen.
Franks schetsboek opnemende , bladerde zij daarin , achteloos , en zei :
— U is een artist, Mr. van Arkel , en daarom vond u
Wybrands portretstudies van mij mooi; ik had er geen bezwaar in, toen Mr. Wybrand u die eene op uw verzoek gaf;
maar gij zoudt mij nu toch genoegen doen mij die teekening te geven. Dat wilde ik u vragen.
Frank wist niet wat hij zeggen zou , en hij keek naar
de schoentjes, die tegen elkander klapperden, tot er een
afviel en hij het opraapte ; hij had wel lust het aan den
mooien , molligen voet te schuiven , die roze door de opengewerkte kous heenscheen, maar hij vond het voeglijker
het schoentje aan hare hand aan te reiken. Het op zijn
vingertoppen balanceerend , gaf hij het haar en zei :
— Zoo klein , en toch nog te groot ?
Zij nam het aan, knipte er met duim en vinger een
stofje of en deed het aan haar voet glijden.
— Ik zal natuurlijk doen wat u verlangt , maar het spijt
mij. U is toch niet bang voor eenige indiscretie van mij ?
— Geen oogenblik; bij mijn schoentje, neen ! maar, ik
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wenschte toch liever dit portret te hebben. Als gij behagen
hebt in vrouwenkoppen , er zijn er genoeg van professional
beauties te krijgen.
— U kan scherp zijn, Mrs. Hudson. Gij zoudt misschien
ook weer zeggen, dat ik u een compliment van een man
der wereld maakte , als ik zei, dat geen der beauties en
vogue bij dezen kop haalt. Gij spreekt ronduit , en ik ben
daar ook niet bang voor, en ik zou u dat dus toch wel
durven zeggen. Evenwel , het zou geen compliment zijn,
maar een ware meening. Ik hecht zeer veel aan Bien
kop . . . . ja , omdat . . . . het is zoo lastig , dat u nu
eenmaal gewoon is zulke dingen als complimenten te
hooren — omdat het een van de schoonste is, die ik ken.
Ik erken , dat ik gevoelig ben voor vrouwelijk schoon ;
maar als ik u zeg , dat ik evenzeer dweep met de Juno
Ludovisi en een dochter van Palma Vecchio, dan begrijpt
gij misschien beter den aard van dit gevoel.
— Gij zijt een vreemd man ; en dit heeft iets aantrekkelijks. Ik haat die gewone wezens , die heeren zijn en
geen mannen. Gij zijt een man: — maar dan zult ge mijn
verzoek ook zonder verklaring toestaan.
— Wat dat onderscheid aangaat in den aard van het
gevoel — daar begrijp ik niets van. Ik ben' geen artist ;
ik ben maar een vrouw van de wereld en ik ken niets
bovenzinnelijks.
En toen van de balustrade afwippende , zei ze : Dus :
ik krijg dat, niet waar ? Ik dank u en het blijve onder ons.
— En mijn vrouw.
— Uw vrouw — goed, Dat is a noble mind; zij heeft
geen booze verbeelding , uw vrouw ; en nu, Mr. van Arkel,
laat ik u verder met rust teekenen
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Terwijl zij het schetsboek weer op den steenen raid
legde , wilde zij heengaan , en toch was het of zij nog iets
wilde zeggen , doch weifelde . . . .
— Dat onderscheid bij de beschouwing van een vrouw,
Mr. van Arkel . .. . zoudt gij denken , dat anderen dat
ook maakten ?
— Wat meent gij ?
— Iets dat gij zelf moet voelen. Als iemand het gezicht
van uw vrouw ook eens zoo bewonderde , zoudt gij dan
gerust zijn, dat hij dat ook deed als een Juno Ludovisi
of een van die artisten-idolen ? Bij voorbeeld . . . . Sir
Ralph , of de abate , of wie ook ? Antwoord niet noodig.
Good bye — ik moet gaan crocketen , zoo insipide , he ?
In groepen waren de gasten aan het crocket en lawntennis. Al die soort van vereenigingen vielen weinig in den
smaak van Wybrand , die na de after-noon-tea de gelegenheid aangreep om Frank en zijne vrouw mede te nemen
naar een kleine loggia daar buiten , waarvan de zoldering
werd gedragen door twee vrouwelijke Karyatiden , om
welke zich klimmende rozen heenwonden. Zij waren weldra in gesprekken van gezonder en belangwekkender aard
dan onze vrienden 's middags hadden moeten voeren met
den rood-witten kolonel en van de salon-praat levende dames.
Zij spraken over kunst. Wybrand gaf hun inlichtingen ,
hoe het best hun verblijf te Florence te besteden.
Gij moet niet zoo reizen als gij doet , zei Wybrand, in
zijn familiare en koutige wijs van spreken. Deze streek is
zoo belangrijk ; maar z6o ziet gij er niets van. Op plaatsen
als hier vindt gij niets dan wat gij overal kunt zien :
wereldschen onzin , intrigues, worsteling om de verveling
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te dooden , die niets minder vervelend is dan de verveling
zelf; geen stukje voedsel of lafenis voor den geest ; armoede
in grootheid. Ik zou hier ook niet zijn gekomen als ik
niet beloofd had de oude teekeningen van Sir Ralph te
onderzoeken ; hij heeft daar geen verstand van; hij kreeg
ze met het oude meubilair van de villa, dat tusschen twee
haakjes , oud Florentijnsch is, en duizendmaal mooier dan
zijn moderne luxe-prullen.
— Ik verlang naar die teekeningen , zei Frank.
— Morgen ; 't is niet veel. In de Uffizzi , daar zult ge
uw handen vol werk hebben. Er is in Italic zoo ontzaglijk
veel, en iedere plek is belangrijk. Ge moet daarom een
plan de campagne maken en u niet laten verwarren en
afleiden. Wil toch volstrekt niet alles zien. Nu, in Florence
gaat ge eerst naar de Biblioteca Laurenziana en laat u
eenige oude handschriften en miniaturen toonen , dan naar
S. Maria Novella om de fresco's van Cimabue de Orcagno's
en Ghirlandajo .....
— Scusi , zei de abate die met Melzi aankwam , wij
storen u wellicht ?
De abate was een kloek gebouwd , zeer gedistingeerd
man, met een innemenden glimlach over zijn blozend gelaat en vrouwelijke manieren. Zijn Italiaansch klonk helder,,
rythmiesch en muzikaal.
— 0 neen , neem plaats , zei Frank , wij zullen ons gesprek in uwe taal voortzetten ; vergeef ons alleen, dat wij
haar zoo gebrekkig spreken.
— Gij spreekt haar zoo goed als een onzer,, zei de abate,
met die ongekunstelde wellevendheid , die den Italiaan
eigen is.
— Ik gaf mijn landgenooten eenige aanwijzingen , zei

155
de schilder,, om Florence goed te zien. Zij zijn geen toeristen ; zij willen goed zien. Ik zei hun eerst de fresco's
in S. Maria Novella te bezien.
— Zeer, zeer juist , zei de abate Candini, gij zoudt
ook kunnen beginnen met den Dom , de S. Maria del
Fiore . .. .
— Scusi, zei Wybrand , daar komen wij straks.
Welnu , daarna gaat gij naar het klooster San Marco;
daar zult gij uw berouw toonen over uw vroegere uitdrukking , tegenover de fresco's van Fra Angelico; voorts
Ghirlandajo zien en Fra Bartolommeo. Dan naar buiten
u verfrischt , want de natuur moet uw kunstindrukken afwisselen en verfrisschen ; — daar San Miniato gaan zien;
daar hebt gij een kleiner dus begrijpelijker staaltje van
Florentijnschen bouw.
Candini lachte en knikte , zich welgevallig de handen
wrijvend : — E, nu begrijp ik u.
— Later gaat gij naar het Battisterio.
— In mio bel San Giovanni , als Dante zong , zei
Melzi.
— Daar beziet gij de oude mozaleken en de bronzen
deuren van Ghiberti. Als gij dat alles hebt gezien , hebt
gij genoeg Florentijnschen geest opgedaan om de cattedrale der leliestad te waardeeren; dat is ook een heel museum voor de rode, r5de , r6de eeuw.
— E, zei Candini , telkens van genoegen zijne handen
wrijvend, — it Signor pittore is een goede cicerone ; hij
wil u eerst de primitieve kunst en de vroege renaissance
leeren kennen.
— Zoo schikt het zich het best. Als men begint met
de groote musea , waar de werken van vijf, zes eeuwen
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door elkaar hangen , raakt men in de war en moet telkens
zijn standpunt en waarneming veranderen. Ik geef u dus
eerst nog de collecties in de Bargello en Michelangelo in
San Lorenzo, en dan kunt gij Uffizi en Pitti bezien en
in den Boboli-tuin uitrusten. Na die eerste verkenningstochten , gaat gij aanvullen , herzien , schiften. Afgezien is
het nooit ; maar dat hoeft ook niet.
Mag ik hier nog iets aan toevoegen , zei Melzi ; hebt
gij Dante gelezen ?
— De Commedia hebben wij geheel gelezen, zei Sietske.
- Dat zal u Florence te belangrijker maken ; hij en
Boccaccio en Petrarca teekenen , even als de kunstenaars ,
het oude Florence. In den Bargello vindt gij • het beste
portret van Dante; het is van Giotto. En verzuim niet in de
Laurenziana de portretten van Petrarca en Laura te zien,
die Simone Memmi teekende in het handschrift van zijn
Canzone.
— Van Laura? Werkelijk ? zei Sietske verrukt. Welk een
leven krijgen hier die personen , die wij bij ons alleen als
dichterlijke figuren , soms haast als mythen , beschouwen.
Is er ergens een echt portret van Beatrice?
Dat zou ik u niet kunnen zeggen , zei Melzi ; is er
u een bekend , Signor Candini ?
Neen ; die is nu wel een klein weinigje wat de Signora
een mythe noemt.
— 0 , verschooning , zei Melzi , gij zijt toch niet op de
hand der allegoristen onder de commentatoren, die Beatrice
voor de Theologie en de schoone „donna pietosa", die uit
haar venster Dante zoo medelijdend aanzag , voor de
Filosofie houden?
— , Dante zelf heeft dat gezegd in zijn Convito. Ik
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wil niet zoover gaan om Beatrice Portinari voor een loutere
allegoric te houden , maar als Dante zelf zegt : „ in zulk
een zin heb ik mijne poezie geschreven , en in dien zin
moet zij opgevat worden ," meen ik toch , dat wij niet
gerechtigd zijn die ontmoetingen voor gewone liefdesgevallen te verklaren.
— Ik kan Dante geen gelijk geven, zelfs tegen hem
zelven. De allegoric laat ik gelden voor de Commedia ,
maar wat de sonnetten aangaat , zulke als :
Amor, dacchd convien pur ch'io mi doglia,

en andere , zijn mij te vurig en te reeel om aan louter
zinnebeelden te denken. Gij weet daarenboven , dat Dante ,
toen reeds in den Inferno verkeerend , bevreesd was voor
geen ernslig dichter te worden gehouden , voor niets meer
dan een minnedichter , en dat hij er daarom in de Convito
op uit was, om zich een poco di gravezza te geven, per
la quale paia di maggiore autorita ; daarom gaf hij die
allegorieke verklaring aan zijn vroegere liefdessonnetten.
— Ebben', die gravezza lag al in die sonnetten ; een
getrouwd man maakt geen gewone liefdesverzuchtingen
over een rneisje , dat hij eens als kind van acht jaar zag ,
dat hij nauwlijks meer sprak , en dat toen, later, ook al
gehuwd was. Dat is louter fantasie en een mengsel van
idealen vrouwendienst en wijsgeerige speculatie. Wat denkt
signor van Arkel ?
— Tusschen twee landslieden van den dichter mag ik
mij geen beslissing veroorloven .....
— SI, SI, gij moet scheidsrechter zijn.
— Wel, zei Frank, zich even bedenkend , het dunkt
mij natuurlijk , dat de schim van Dante hier voor ons
verrees ; heb ik het wel , dan heeft hij hier rondgedoold
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in zijn verbanning , misschien wel op deze plaats zelve
— Zeker,, hier in de Lunigiana was hij bij den marchese Molespina ; dat is ginds tusschen Spezzia en Carrara; hier doolde hij rond .....
..... Portava la mia fronte
Come colui the l'ha di pensier carca ,
Che fa di se un mezzo arco di polite ;
zong de abate met zijn klankvolle stem.
— En ginds, zei Melzi, bij Fosdinovo , is het klooster
Santa Croce, waar Dante eens kwam en op de vraag
van den prior Ilario , wat hij verlangde , het bekende:
pace antwoordde.
— Welnu , zoo zie ik hem hier mijmerend rondwaren ,
en zooals zijn gedaante was als die van een gebogen
zwerveling en zijn geest die van den altissimo poeta
— Bravo ! riep de abate.
— . . . . Zoo geloof ik, dat zijn schim ons wenkt en
zegt : pace ! In mijn podzie is de werkelijkheid en de
verbeelding, het stoffelijke en het ideale versmolten. Ik
heb de werkelijkheid ondervonden en haar gemaakt tot
beeld en gedachte. Zoek ze niet meer to scheiden. Pace!
— Acquiescamus oraculo! 1 ) zei de vroolijke abate.
— Maar Laura? vroeg Sietske , wat is er nu werkelijks
in Petrarca's betrekking tot haar ?
— Dat moet de signora aan vriend Melzi vragen , zei
Candini, hij is een specialiteit voor Petrarca.
— Laura, zei Melzi, is zeer zeker geen allegorie ;
Laura kennen wij uit Memmi's portret; het ovate gelaat
met de licht blonde vlechten langs de slapen , de oogen
t) Laten wij in het orakel berusten.
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Non fur giammai veduti si begli occhi ,
Vaghe faville angeliche , beatrici
Della mia vita, ove '1 piacer s'accende ,
Che dolcemente mi consuma e strugge.

Die oogen als voor dien lof neergeslagen , maar toch
een lichten glimlach om den mond.
— E, zei de abate , hij noemde haar ook
L'aura serena,
L'aura soave
L'aura celeste,

en idenfieerde haar met de lucht waarin zij ademde ,
zoo etheriseerde hij haar, en haar oogen zijn het, wier
licht
mi mostra la via ch'al ciel conduce.

Ziedaar louter eene mystieke vereering , la Celeste Venere.
Plotseling stonden Mrs. Hudson en Stanford voor hen.
Zij hadden in levendig gesprek den hoek der loggia omgeslagen en vielen midden in het gezelschap , eer zij het
bespeurden. Mrs. Hudson sprak geanimeerd en zag met
blinkende oogen Stanford telkens aan ; hij zag v6or zich
naar den grond en sloeg haar waaier open en dicht Op
eens hadden zij de anderen bemerkt en veranderde hun
gelaatsuitdrukking. De half gesloten oogleden van Mrs.
Hudson namen hun zacht waas weer aan, Stanford stak
een cigarette op.
— Met uw verlof, mijn waarde abate, zei Melzi , dat
kan ik niet onweersproken laten . . . .
- Wat is uw discussie? vroeg Stanford.
— Please, zei Mrs. Hudson, vertel het ons in het
Fransch.
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Wij spreken over den aard der liefde van Petrarca
en Laura.
Wonderlijke Europeanen ! zei Mrs. Hudson lachend,
gij zijt toch alien verstokte antiquaren. Wat gaat u Petrarca,
wat Laura aan ? Het doode heeft altijd meer belang voor
u dan het levende. Er zijn nog Petrarca's en Laura's genoeg in moderne kleeding , zou ik denken. Maar gij,
gentlemen, houdt meer van doode Laura's dan van levende.
— Ah, zei Frank, dat zou ik niet toegeven ; maar wij
spreken gemakkelijker over de doode Laura's dan over de
levende. Overigens , wat ze interessant maakt , is het gevoel, dat van alle tijden is.
— En wat was dan dat gevoel?
— De liefde.
— Mystieke vereering , zei de abate, celeste Venere.
— Scusi , terrestre , zei Melzi , tutto tremar d'un amoroso
gielo.
— Dat was juist ons punt van verschil, zei Frank.
- Dat alles is mij iets onbegrijpelijks, sprak Mrs.
Hudson ; — ik heb de eer niet Laura van nabij te kennen ,
maar in een ding had zij zeker gelijk , gebruik te hebben
gemaakt van haar schoonheid. Schoonheid is een gaaf,
evenals een talent van zang of andere kunst ; men heeft
ze te gebruiken ; en zoo zal ook Laura gedaan hebben.
— Met reserve en met eerbied voor zich zelve , zei de
abate, en het had den schijn alsof hij dat met eenige
scherpte zeide.
— Dus zonder eerbied voor de toewijding en opoffering
van een minnaar ? Zulk een deugd krijgt een leelijke tint
van zelfzucht. Maar ik zou eer denken , dat Laura wel
bemerkt heeft, dat Petrarca meer met concetti schermde
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dan met projetti. Het was, geloot ik , de tijd van wat gijlieden platonische liefde noemt , dat is een locomotief zonder
wielen.
-- De liefde der veertiende eeuw was jets anders dan de
tegenwoordige , zei Melzi , daar was nog vrouwendienst en
vrouwenvereering in ; het was liefde, getuigen vele sonnetten , maar met ideale vormen.
— Het was een Touter ideale bespiegeli ng , zei de abate,
die wij niet met liefde mogen verwarren ; Petrarca zong :
fit ben de laurierboom
En alle mijn gedachten zijn de blaadren ,
Die smachten oni op Laura's slapen
Den krans te winden van den roem en 't schoone.

En de liefde voor Laura loste zich ten slotte op in een
hymne aan de Madonna.
— Onnatuurlijk en ziekelijk , zei Mrs. Hudson. Laat
dat spel varen. Geen vrouw is daar meer mee gediend.
Wij lachen er hartelijk om. De moderne liefde is niet meer
etheriesch ; zij is reeel en natuurlijk geworden. Mourir me
font vos yeux , belle Marquise ! Ha, ha, ha! 1k tart u,
heeren , dit in een salon te durven zeggen ; gij stondt den
volgenden dag in de Pall Mall of de Figaro.
De abate wreef zijne fijne witte handen en zei met een
zoetzerpen glimlach :
— 't Kan zijn, mevrouw ; evenwel , mij dunkt , niet
omdat een galantuomo dan belachelijk zou zijn, maar
omdat er geene Marquises meer zijn, die dat met decorum
en gratie zouden kunnen aannemen.
Voor Sietske was eene vrije taal als die der Amerikaansche schoone jets geheel nieuws, dat weerzin bij haar
II
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wekte. Zij wist nog niet, dat veel erger zaken onverbloemd
worden besproken , zelfs door zoogenaamd fatsoenlijke
vrouwen in het gezelschap van heeren. Zij had nog geene
kennis gemaakt met de taal en manieren eener wereld,
die, zoo zij al of niet aan pudeur morale doet, althans
geen pudeur physique kent. Zij rook aan haar bouquet
rozen, als om iets reiners te voelen, en haar wantrouwen
in Mrs. Hudson nam toe.
Aan het diner verscheen deze haar in geheel nieuwe
pracht. Gedecolleteerd is geen bruikbaar woord meer.
Kuischer vond zij de Charmeuse van Gleyre , vestita di
niente, dan deze charmeuse, wier bovenhelft geen half el
stoffe had noodig gevonden. Soms maakten de schouders
kleine bewegingen, alsof de Afroditische buste zich zelfs
van die geringe bedekking wilde bevrijden. Schoon was
zij, onbetwistbaar,, in de hoogste mate; bedwelmend waren
die vormen en die huid als een camelliablad, en de theeroosgeur , die haar omgaf.
's Avonds kwamen er nog eenige jongelieden; er werd.
wat gepolitizeerd in den zin van diplomatiegebeuzel — de
vervanging van den Russischen gezant in Italie, gevolg
van eene min welwillende verhouding ter zake van
vrijen handel, en van eene al te welwillende verhouding
der ambassadrice met zekeren Conto , ook ter zake van
vrijen (minne-) handel; er werd gehangen op een pouff, geflirt
om een causeuse , gekeken in Punch en Figaro , gefluisterd over nieuwtjes uit Parijs en Rome ; kortom,
er gebeurden al zulke belangrijkheden, die samen high-life
stoffeeren.
— Zie Stanford eens , zei tot een landgenoot eene der
misses Brinsley, eene knappe maar wat forsche , rossig
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blonde dochter der Venus en Adonis van Rubens , hij
heeft voor niets oog dan voor die Dutch lady.
— Wel, zij is mooi, en, ge weet , dat is een zwak
van Stanford.
— Pouah! een kinderjuffrouw; wat een toilet ; zij is
zoo stemmig gekleed als wij zelfs in de kerk niet.
— Nu, een weinigje ouderwetsch , zooals gijlieden voor
drie , vier jaren, toen eenvoud en strengheid mode waren;
maar zij is zeer gedistingeerd , zij heeft stip; en zij laat
toch juist genoeg van haar hals zien om te toonen hoe
mooi de attache du cou is.
— Welk een smaak hebt gij mannen toch! En die
Stanford! Gijlieden zijt toch ondankbaar ; wij tooien ons
voor u, en gij wilt altijd wat anders.
— Pardon; gij toiletteert u voor elkander , niet voor
onzen smaak. Wij houden van het schoone en dat is
nooit extravagant. Gij houdt onder elkaai een wedstrijd
van overdrijvingen, nu zus , dan zoo. Wij vinden dat niet
mooi, maar daar stoort gij u niet aan. Gij doet het
alleen omdat eene toongeefster bet doet, onverschillig of
zij uit de nobility of uit de Zola-ity is.
— 1k dank u. De heeren zijn galant, tegenwoordig.
— My dear Miss Brinsley,, galant zijn is iets dat gijlieden ons al lang hebt afgeleerd. Ook dat is uwe schuld.
— Als wij slechte manieren hebben , is het alleen om
te behagen aan de heeren, die hun smaak daarvoor uit
zekere wereld hebben meegebracht. Die Stanford is quite
ridiculous. Ik dacht, dat hij gesponnen was in het rag
van Clara Hudson. Kent gij haar?
— Ik heb haar eene season te Londen gezien.
— Zij is zeer rijk, is zij niet?
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— Geweest. 1k las juist in de Boston Gazette, dat
zij gescheiden is van den ouden Hudson, en dat zij er
met een schrale toelage is afgekomen.
— Dan kan Sir Ralph haar te stade komen. Maar
dan moest zij niet zoo flirten met den Dutch gentleman.
— Een krijgstaktiek , my dear Miss Brinsley. Een vesting nadert men door loopgraven en die gaan nooit recht
op het doel af.
— Altijd was hij zoo excentriek , die Stanford. Na
zijn dolheden voor het Koptische bazarmeisje in Alexandria, kreeg hij het op eens beet door eene Sennerin bij
Chamounix. De Alpen maken iemand duizelig, schijnt het.
-- Ah! Duizelig wordt die vermetele Alpinist nooit.
Maar hij heeft sterker zenuwen en spieren dan karakter.
En dan, wat zal ik u zeggen, hij zoekt, zoekt; het leven
is tegenwoordig zoo verward en zoo moeilijk.
— Zonderlinge mannen zijt gij tegenwoordig. Altijd
overal zoeken, behalve waar het te vinden is.
-- 1k ben toch ook nieuwsgierig naar die Hollandsche
vrouw; ik ga haar eens opnemen.
— Pas maar op, dat zij u niet double dutch maakt;
zij schijnt iets fascineerends voor ulieden te hebben. By
the bye, zend mij Sir Ralph.
Frank en zijne vrouw waren verheugd , toen zij zich
met voeg uit den kring konden terugtrekken.
— Oef! zei hij, de kleppen van zijn rok been en weer
waaiende, dat is alles heel fraai, maar lang zou ik het
niet uithouden.
Sietske zette hare rozen in het water; de naive; alsof
men bloemen van een dag bewaart en ze niet in een
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hoek werpt , om morgen weer andere te krijgen. Al wat
zij gehoord en gezien had , wat haar 's morgens Mrs.
Hudson had gezegd , wat deze wel aan Frank ter zijde
had te zeggen gehad , dat alles gaf haar een gevoel van
onbestemden aard , maar dat verre van bevredigend was;
iets onrustigs en twijfelends , iets zwoels en vreemds. Zij
had wel aan Frank willen vragen: wat had zij u te
zeggen, apart ? Maar zij was er nog niet geheel aan
gewend altijd haar diepste gevoelens te openbaren. Zij
leunde in een sofa, de oogen neergeslagen , en er waarde
een zweem van onvoldaanheid over haar gelaat.
Toen bemerkte zij, dat Frank de studie van Wybrand
voor Mrs. Hudsons portret voor zich legde en er met de
hand in zijn haar een wijle naar zat te turen. Het was
haar een verlichting , toen Frank er zelf over begon te
spreken.
- Weet je wat Mrs. Hudson mij van ochtend vroeg?
— Hm ? klonk het vragend geluid.
— Zij vroeg mij deze teekening terug. Wat drommel
of haar hiertoe bewoog. Zij zal toch niet gelooven dat
het mij om het afbeeldsel van het origineel te doen was.
— Was het dat dan niet? Je vindt haar zoo mooi.
Zeker vind ik haar mooi ; maar 't is me niet om
haar, 't is me om het schoone zelf te doen.
— Een fijn onderscheid ; dat vat ik niet.
— Wel , het is toch duidelijk , zei hij met zekere
driftigheid , die hij had als men zijn bedoeling niet begreep.
— Jets a la Dante en Petrarca . . . . ?
— Hoegenaamd NIET. Het is de schoonheid , die mij
in zulke dingen aandoet ; niet de persoon. 1k denk ,
welk een heerlijke marmeren buste Aetous daarvan zou
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kunnen maken, welk een camee een Pyrgoteles er van
zou snijden. Artistieke verrukking heeft niets met zinnelijke
to maken — dan alleen, nu ja , in zoover zij het zintuig
tot voertuig heeft. 1k begrijp niet, dat je dat niet
begrijpt.
— Wees niet boos, maar, zou je even verrukt zijn als
het de teekening van een paard of een hond gold ?
— Misschien. Maar een paard of een hond is niet zulk
een edel voorwerp als een mensch. De mensch is de
schoonste vorm , en de vrouwmensch de allerschoonste ,
zei hij , haar met vriendelijke scherts toeknikkend.
— Frank, zei ze met haar lieve stem, toen wij den
louteringsberg zijn doorgetogen , ben ik ook wel ingewijd
in het schoone, maar ik sta toch pas aan den ingang ;
wees niet boos als ik nog niet alles begrijp. Als ik het
zeggen mag , hecht je niet wat veel aan het uiterlijke ?
— Beeldend schoon kunnen wij niet anders voelen dan
door het zien , dat is het waarnemen van het uiterlijke.
— Ja , maar dat is toch alleen het middel voor het
hoogere , het inwendige , het ontastbare , het ideale.
— Ja ! dear, daar raak je nu juist een van de moeielijke raadselen in de beeldende kunst. Zoo lang als men
over het zichtbaar schoon gefilosofeerd heeft, is dat een
punt van verschil geweest. 1k zou je niet graag moeten
vertellen alles wat ik daar al over gelezen heb ; dabei
geht's einem wie ein Mnhlrad im Kopfe herum. Ligt het
genot in het ons bewust worden van het schoone, louter
zooals wij het door de zinnen waarnemen, of in een tweede
stadium door de ideeen , daarmee verwekt ? Ligt het
schoone in de perceptie der vormen zelve van het voorwerp , of in de ideeen en eigenschappen , die zij voorstellen ?

167
In hoever is een voorwerp of een kunstwerk schoon om
de wijze waarop het gemaakt is; in hoever door de reeks
van gedachten en gewaarwordingen, die het verwekt ? Is
het schoone reed of ideaal; is het objectief of subjectief ?
Of is de oplossing : reeel-ideaal , objectief-subjectief . . . .
gut, lieve kind — zei hij met een gullen lachbui — ik
raak zelf al in de war. Maar ik geloof toch , dat dit laatste
het meest waar is — en dat het de grootste kunstenaars
zijn, die de twee hebben vereenigd. In de beeldende kunst
is dit heel anders dan in de litteratuur ; het stoffelijk voorwerp, de wijs hoe het is afgebeeld , gedaan , dat is dan
toch het uitwendige, is daarin onmooglijk van het inwendige, van het gedachte , gevoelde , te scheiden. Vraag het
maar aan Wybrand.
— En ik nu , zei ze , haar schoon gelaat verheffend ,
want vrouwen willen altijd bij redeneering een concreet
voorbeeld als bij mij ook die twee zoo samenhangen ,
hoe dan als het uitwendige u door de gewoonte of
door de jaren niet meer zoo zal treffen , dan moet ook,
volgens uw theorie , daar het inwendige door lijden en
afnemen.
— Dat is nu weer een heel ander geval , mijn schat ;
dat is een zaak van het hart, niet van aesthetiek. En
daar wordt het inwendige allengs zoo zeer hoofdzaak, dat
het steeds het uitwendige meevoert of op zijn hoogte
houdt. De liefde voor zijn vrouw transfigureert voortdurend
haar uiterlijk voor den man. Denk eens aan die twee
oudjes , die wij te Baden op de hoogte zagen ; die vonden
elkaar niet veranderd of minder gevallig.
— Een curieuse man ben je toch ; maar mijn beste ,
wat zal je met dat portret doen ?
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-- Kind , ik scheid met smart van de teekening - -- maar
daar gaat ze.
En hij pakte haar in, adresseerde het en liet het aan
Mrs. Hudson brengen.
— Begrijpt gij iets van haar? zei Sietske. Is zij eene
fatsoenlijke vrouw,, of e . . . .
— Dat onderscheid is in zekere wereld moeilijk te
maken; dat woord falsoenlijk krijgt weer zijn eigenlijke
beteekenis en geldt het uitwendige; de „ dehors" moeten
maar „ gesauveerd " zijn, dan gaat de rest zooals het
gaat.
— Hoe komt een man als Stanford aan zoo iemand ?
Ik dacht, dat hij een man was, die meer van natuur
en geestvollen omgang hield ; ik had mij ook voorgesteld,
dat wij hier van het land en de natuur zouden genoten
hebben. Hij heeft in zijn doen en spreken iets opens en
natuurlijks , dat mij innam.
— Och , ook al een slachtoffer van de samenleving.
Met al zijn kracht en moed, heeft hij geen kracht en
moed om zich boven den sleur van zijn wereld te
verheffen.
-- Weet je wat hij mij voorstelde , van ochtend ? Dat
ik je moest overhalen om met hem mee te gaan naar
Egypte , met zijn stoomboot.
— Phoe ! ik dank je, ik reis liever met mijn Zoe
alleen.
Zoe viel hem om den hals.
's Avonds laat , toen Mrs. Clara Hudson op haar
kamer kwam, vond zij de teekening, die Frank haar
had gezonden. Toen zij het rolletje geopend had, glim-
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lachte zij en bezag zich even in den spiegel, die een
trek van sluwe voldoening weerkaatste, zij pakte het portret weer in en voegde er een brieije bij , waarin enkel
stond:
Ter uwer voldoening.
Clara Hudson (doorgehaald) Vamberg.
Het pakje liet zij door haar cameriera naar Stanford
brengen.

XVIII.
Er was in de villa een groote zaal, overblijfsel van
vroegere weelde, doch nu verlept en vervallen , en ook
om deze te herstellen had Stanford de hulp van den
schilder Wybrand ingeroepen. Deze betoogde hem echter,,
dat de moderne restauratie bijna altijd het oude bederft,
omdat onze hedendaagsche smaak steeds gevaar loopt
iets te doen , dat , bij het oude vergeleken , hetzij ploertig, hetzij een werk van dillettantisme is. Al dagteekende
de zaal uit een tijd van verval, Italiaansch verval was
volgens hem altijd nog belangrijker dan menige bloeitijd
elders en zeer zeker dan moderne zwakheid en ondegelijkheid. Daar was nog een fraaie ingelegde vloer,, een
zoldering beschilderd met een open lucht en een rondgaande balustrade , waarover elegante figuren leunden en
waarachter eenige muzikanten de oude Italiaansche instrumenten bespeelden , de viola, de viola di gamba, de
oboe en de fluit. De wanden bestonden uit vakken , gevat
in hout met het lijst- en loofwerk , barok in den smaak,
die rinds Francesco Borromini heerschte , en beschilderd
met groote beelden in landschappen, allegorische cornposities in den geest van Petrarca's trionfi d'amore ,
waarvan enkele deelen hadden geleden en koppen half
waren vervuild of geschonden. In die galleria stond de
kist met teekeningen, en Frank en Sietske verheugden
zich , eindelijk eens eenige uren daaraan te kunnen be-
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steden in plaats van aan de zoutelooze verstrooiingen ,
waarmede de anderen de verveling verdreven.
De kist was een van die oude cassoni, Florentijnsche
huwelijkskisten uit de Ise en 16e eeuw,, zooals Dello
Delli en zijn navolgers hebben gemaakt, met verguldsel
en schilderwerk , dat bruid en bruidegom met dansers en
speellieden, Amors en bloemen vertoonde. Melzi was bezig
met de oude handschriften , Wybrand met de teekeningen ,
die er sinds vele jaren in hadden bewaard gelegen. Onze
jongelieden voegden zich eerst bij Melzi, die de oude
geschriften , contracten , pachtboeken , rekeningen , met
kennersoog doorzocht. Hij vond er dingen bij , die hij
voor oekonomie of landbouw belangrijk vond, waar hij
papiertjes bij legde , om ze later na te snuffelen. Hij deed
Frank vaak vragen over den landbouw, de voortbrengselen
van den grond van zijn land.
Melzi had , wat velen Italianen en , bedriegen wij ons
niet, Nederlanders eigen is. In zijn uiterlijk , en oppervlakkig gezien , niets dat in het oog valt of een bizondere
beteekenis doet vermoeden. Hoogst eenvoudig in alles en
geheel zonder vertooning , blijkt zoo iemand allengs , of
soms op eens, in hooge mate belangwekkend. Zijn juridische studien had hij gemaakt om in het staatsleven werkzaam te kunnen zijn. Edelman en landman door geboorte
en opvoeding , had hij de beoefening van letteren en
landbouw gepaard. Zoo werd hij eens een aangewezen
man , toen de groote inchiesta agraria de aandacht vestigde op hen , die zich met landbouw bezig hielden en
deed omzien naar mannen, die dit vraagstuk in de Kamer
konden oplossen. Zijne Latijnsche gedichten hadden hem
niet, als in sommige andere landen het gevolg had kunnen
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zijn, een brevet van ongeschiktheid in staatszaken gegeven.
Trouwens hij was reeds lang op zijn landgoed bij Frascati
praktiesch werkzaam en zijn gedichten waren geen nugae ,
maar de in schoone vorm gegoten uitkomsten van zijn
kennis en ervaring. Hij had in zijn Rusticus , evenals
Poliziano , dien hij hoog vereerde, het landleven bezongen, zooals hij het zelf kende. In zijn Georgica had hij
het oude thema van Vergilius vernieuwd in modernen
geest. Ten tijde der inchiesta, het kolossale en voor den
landbouw zoo gewichtige staatswerk , had hij zijne kennis
in populaire vlugschriften verspreid, en deze hadden hem
in de Kamer gebracht. Thans, over de veertig jaren, was
hij tijdelijk uitgevallen; een radikaler man had hem vervangen, maar als de waan zou verdampt zijn, zou hij
zeker weer gekozen worden. Voor een tijd de algemeen
erkende leider der reformpartij , de rechterhand des ministers, was hij, afgetreden , als Cincinnatus naar zijn akker
en ploeg teruggekeerd. Van dit alles vertelde hij een en
ander met den grootsten eenvoud , en eerst later , in
Florence en Rome, hoorde Frank welk een gewichtige
persoon die om zijn oud-Romeinsche integritas beroemde
afgevaardigde was. leder kende Melzi. 0, Melzi ! klonk
het altijd , die moet eens aan het bestuur komen.
Doch thans leefde hij stil, met zijne zuster, , meest op
zijn landgoed, en werkte onderwijl aan de voltooiing van
zijn Sylvanus , een onderhoudend verhaal, waarin hij de
boschcultuur aanprees. Hij vroeg Frank met belangstelling
naar den toestand der bosschen in ons land. Bewaar uw
bosschen als goud, zei hij; afwatering en bosschen zijn
twee levenskwesties voor een landstreek.
Een warme sympathie rees er tusschen deze twee man-
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nen, den eenen, bij wien de landjonker en litterator
begonnen saam te wassen , en den ander, bij wien die
twee reeds sterk vereenigd waren. Een verwant onderwerp
van studie vermeerderde die sympathie , toen Frank bemerkte hoe Melzi te huis was in sommige dichters onder
zijne landgenooten , een Poliziano , Poggio , Pulci , en
Melzi op zijn beurt was verwonderd in den Nederlander
iemand te vinden, die de natuurbeschrijvingen in Petrarca's
Epistolae en Aeneas Sylvius' Commentarii kende. — Als
gij daar belang in stelt, zei hij , kom dan bij mij; daar
zult gij stof vinden. Ik durf zeggen, dat ik de volledigste
verzameling van die schrijvers heb. Kom ze buiten bij
ons zien.
— Wat de teekeningen aangaat, die hen dan boeiden,
het waren schetsen en studies , die altijd leerzaam en
aantrekkelijk zijn. Meerendeels uit de r7e eeuw ; sommige
licht te herkennen , als de roodaard schetsen voor plafonds ,
van Carlo Maratti; de pen-studies van Guercino; een
blad van Lanfranco; sommige niet zoo licht te benoemen ,
en andere wel in ouden geest als Lionardo of Raffaele,
maar blijkbaar niet van die meesters zelven ; goede kopieen
van later tijd. Wybrand schifte ze en gaf den vragers
zijn redenen en bewijzen , zoodat het bezichtigen een les
werd in goed zien en begrijpen. Eerst met de kunstzaken
v6or zich , valt er met vrucht over te spreken.
Zoo brachten zij genotvolle uren door, totdat Sir Ralph
binnentrad met Mrs. Hudson.
Wat zegt ge er nu van, vroeg hij aan Wybrand,
prulleboel zeker ?
— Dat niet; hier is niets van de groote meesters,
wier namen op sommige bladen staan ; het zijn deels
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kopieen , deels eenige origineele , maar niet van eersten
rang. De kist is veel ouder en de oude paperassen ook.
Hoe komt die boel bij elkaar ?
— Dat weet ik niet, zei Stanford lachend; ik vond
die kist hier op den zolder.
— Hier heb ik toch iets van belang , zei Melzi, een
vergeeld blad papier met eenige meetkunstige figuren en
wat fijn spiegelschrift ontvouwend, dat is voorwaar een
blaadje Lionardo. Je suis paye pour le savoir,, helaas.
In mijn familie berustten vroeger veel handschriften van
da Vinci , die ik nu in openbare verzamelingen moet zien.
Een van mijn voorvaders was een vriend van Lionardo,
als ge weet.
— Mijn waarde heeren , ik houd de kist, die een
curieus meubel is, daar onze dilettanten van zullen watertanden ; maar neemt gijlieden de paperassen en teekeningen , daar ik niets om geef. Maar nu moet gij mij nog
eens helpen, Mr. Wybrand ; die schilderwerken aan de
wanden moet gij wat opflikken , dat het er zindelijk uitzie.
En dan , komt eens hier, dames; ik wil daarvan een
album maken van de schoonen , die mij met een bezoek
vereeren en zal Mr. Wybrand vragen uw portretten er in
te brengen. Mrs. Hudson was zoo goed mij dit al toe
te staan; die Venus, waarvan het gelaat zoo bedorven is,
zal hij met haar portret versieren. En u, Mrs. van Arkel,
kies u waar u wilt geschilderd worden.
Sietske was er niets op gesteld op een dier trionfi
d'amore in Sir Ralph's galleria eene rol te vervullen en
stribbelde aarzelend tegen.
Maar hij fluisterde haar zacht toe en zag haar zoo
vriendelijk vleiend aan, dat het niet langer aanging den
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hoogen gastheer, die het zoo smeekend vroeg , to weigeren ,
en half verlegen zei de jonge vrouw ten slotte :
— Nu, daar dan , die vrouw met een nest vogels in
de hand, daar zou ik het best bij passen.
De figuur stond in een weinig in 't oog vallenden
hoek en daar zou Wybrand den half afgesleten kop der
donna — de ruineerende tijd tast altijd bij voorkeur de
koppen der kunstwerken aan doen herleven met het
bloeiend schoone gelaat der Geldersche roze.

XIX.
Toen Sietske den volgenden morgen volgens afspraak
naar de galleria ging, vond zij er Wybrand al bezig om
op het doek van den muur de plaats voor haar portret
te bereiden en er met wit krijt eenigermate de omtrekken
van te bepalen.
— Wij zullen maar gauw beginnen , zei hij; ik wil u
niet lang ophouden. Ik zal aan den gril van den Heer
Stanford niet meer tijd geven dan hij verdient. Wat u
aangaat , ik zal wel eens een serieus portret van u maken;
dat vroeg uw man mij ook ; en daar is iets moois van te
maken, dat beloof ik u. Ga daar zitten , zoo; neen zoo;
een weinig meer naar dien kant , zoo, ho, niets meer ;
stil zoo.
Hij begon te werken, en Sietske zat in dien lijdelijken
toestand, waarin een mensch zich bevindt , als hij het
voorwerp der scherpe beschouwing van een portretteur is.
Dan verplaatst zich alle beweging en leven van buiten
naar binnen , en zoo sterk pleegt die verplaatsing te
worden, dat er met de hersenen hetzelfde geschiedt als
in den droom. De bewegingloosheid van den slaap onttrekt ons aan het uitwendige; de werkeloosheid buiten
ons, controleert en regelt niet meer de handeling der
hersenen, en in dien toestand hebben de snelle opeenstapeling en verwarring van indrukken plaats , die wij
droomen noemen. Ditzelfde geschiedt bij dengene , die
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voor zijn portret zit; ditzelfde heeft in zijne hersenen
plaats. Vandaar dat zonderlinge , droomerige , half gebiologeerde , dat dan het uiterlijk van een zittend model
gaat aannemen. De schilder moest dan ook soms iets
zeggen om haar weer levend en wakker te krijgen.
In Sietskes hoofd waarden allerlei voorstellingen , die,
eveneens als droomen , tot het gebied der gedachten behooren , maar automatische verschijnselen zljn. Het wonderlijke , dat zij daar zat voor een portret, ter wille van
een vreemde , dien zij nog maar zoo kort kende; de
wensch van dien man om haar beeltenis te hebben ; eene
kleine streeling van ijdelheid ; eene onnaspeurlijke twijfeling of zij het had mogen toelaten ; gedachtenschimmen
over dien man, dien zij niet recht begreep ; die in zijn
uiterlijk en gedistingeerde manieren iets had, dat haar
aantrok , dat haar tevens ontrustte en afstootte ; zekere
fijnheid en zachtheid in hem, die bekoorde en vleiend
insloop , waardoor die man zeker een groote charme op
vrouwen zou moeten uitoefenen ; zekere schroom voor zijn
denkbeelden , die altijd zweefden tusschen mystiek en
zinnelijkheid , tusschen goede trouw en zinneloosheid ;
haar Frank, die scherp en Licht driftig was , maar zoo
rond en zoo eerlijk ; het haar nog ondoorgrondelijke van
zijn onverdenkbare liefde voor haar en zijn onverholen
bewondering van het schoone in Mrs. Hudson; de vreemdheid en nieuwheid van alles wat haar bier wedervoer,, haar,
zoozeer novice van het huwelijksleven en de wereld
— O 1 o ! riep Wybrand op eens, zijn palet op zijn
knie latende rusten, niet zoo vreemd kijken alsof gij
droomt, en een kwellenden droom ; uw trekken vallen alle
naar omlaag; alle lijnen zinken. Laten wij wat praten
12

178
onderwijl. Toen da Vinci de schoone Mona Lisa del
Giocondo schilderde , liet hij muzikanten spelen, om haar
in opgewekte stemming te houden en dien goddelijken
glimlach te bewaren , die ons nog verrukt. Gij hebt twee
bizonderheden : het licht in uw pupillen — Vinci heeft
dat goed uitgedrukt — en de nauw zichtbare zweempjes
om uw lippen, die zoo aardig doen ; het eerste zoo serieus
en het andere zoo minzaam. Su! su! ik wou, dat ik
zingen kon ,
Gli occhi sereni e le stellanti ciglia,
La bella bocca angelica, di perle
Piena e di rose e di dolci parole,

Zoo neuriede hij schertsend. Kom , su! su! glans mij
wat inspiratie toe:
La forza d'un bel volto al ciel mi sprona .....

En Sietske kwam als uit een droomenland weer in de
werkelijkheid en het laatste woord trof haar :
— He, zegt gij dat ook? Dat zei mijn man mij meermalen. Is dat heusch zoo ?
— E, twijfeldet gij daaraan ? Natuurlijk.
— Is dat dan het artistieke gevoel alIeen ?
— Wel zeker,, zei Wybrand lachend; dacht gij soms ,
dat ik er u het hof mee zat te maken ?
— Zoudt gij dan denken , dat die verrukking over een
mooi gelaat — 't is gek, dat ik dat zeg A propos van
het mijne, maar ik bedoel in andere gevallen — dat die
verrukking iets anders dan verliefdheid is ?
— Hoe komt ge er aan ! Ben ik een jonge vuur-envlam ? En toch een schoon wezen kan mij tot aandoening
bewegen. Ik zal u eens iets vertellen uit mijn jeugd
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zoo, nu begint gij weer goed te worden — ik was te
Parijs en werkte op het atelier van een ouden schilder,,
een man haast zoo oud als ik nu. Wij zaten te werken ,
toen er werd geklopt. „Entrez !" Er kwam een meisje ,
bedeesd, armelijk gekleed , dat verzocht of zij als model
kon dienen. Hij keek even: neen , zei hij ; de eerste blik
had hem niets bizonders doen opmerken. Toen aarzelde
het meisje , zuchtte diep en drong aan. Ontkleed je dan,
zei hij kortaf. Het arme schepsel ; maar enfin , ge begrijpt , wij zijn over zulke dingen heen ; wij sloegen weinig
acht op haar. Op eens zie ik, toen zij daar ontkleed
stond, dat mijn meester zijn palet en penseelen neerlegde.
1k zag hem gebogen zitten op zijn stoeltje , voorover,,
met de ellebogen op de knieen , en lang zitten kijken.
Toen vielen zijn armen langs hem neer en hij bleef staren
naar het model, en op eens zag ik, dat er tranen langs
zijn wangen liepen. „C'est bien", zei hij toen , „ reviens
demain de bonne heure." Hij veegde de tranen of met
zijn mouw : „je suis bete ," zei hij tot mij , maar, mijn
God, zoo iets moois heb ik zelden gezien. Toen was ik
heel jong en dacht : wonderlijk ! tranen om een paar mooie
lijnen van een heup ! Later heb ik het begrepen , en ik
heb het nooit vergeten en het zelf ondervonden. Gij beseft ,
dat die man, oud, en veertig jaren gewend aan modellen ,
iets anders voelde dan . . . niet waar ? Ha! nu komt er
weer gloed in de begli occhi stellanti en dat is weer de
bocca serena ! Braaf! nu gaan wij weer voort.
Er lag inderdaad sereniteit over Sietskes gelaat ; nu
begon zij te begrijpen wat het schoone is voor den aesthetiesch -sensitive.

XX.
Weer werd het alle dag hetzelfde op Schifa-noia —
luncheon, tea, lawn-tennis, billarten , couranten lezen in
de bibliotheek , rijtoeren , en 's avonds het gewone farniente, maar zonder het dolce. Zoo was een week verstreken en Stanford wilde hen nog niet laten vertrekken. Hij
was zoo op het gezelschap van Sietske gesteld , dat hij
haar telkens zocht. Er was een raadsel in dien man. Hij
was onder den charme van Mrs. Hudson, en had men
in zijne ziel gezien , men zou er gloeiende vlammen in
hebben zien dpslaan , als uit een Aetna, wanneer hij aan
die vrouw dacht en zijn hartstochten geen hinderpalen
zou achten. En tegelijk werd hij onweerstaanbaar aangetrokken door die andere jonge vrouw, wier edele en
hooge beminnelijkheid daartegen zoo afstak. In hem stond
het zelfde tafereel dat Tiziaan heeft gevoeld , het wonderwerk van de galleria Borghese : aan den rand eener waterput zitten twee vrouwen; beide heerlijk schoon , maar de
eene naakt, de andere in aanzienlijke kleedij. Aardsche
en hemelsche liefde heeft men het stuk genoemd. Of het
dit zij — de beschouwer heeft indrukken daarmed verwant. Doch in Stanford was het toch geen strijd tusschen
lage en hooge liefde, tusschen zinnelijkheid en geest ;
tusschen de Venus van Pafos en de Venus Urania. Zijn
beide gevoelens waren zinnelijk ; alleen was het eene een
lava, het andere een zonnegloed; het eene uit de diepste
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fornuizen der aarde, het andere een tinteling en glans in
de open lucht.
Daartusschen slingerde de man, niet zoo verdorven om
het onderscheid niet te voelen , maar niet hoog genoeg
om het onderscheid te erkennen, als dat tusschen dubbelzinnig en rein. De man , die zoo sterk was van kracht en
zenuwen, maar zoo slap van karakter; niet goed, niet
slecht, gelijk zoo talloos velen zijn. Een karakter van
den nieuweren tijd, gedesillusioneerd, en toch geprikkeld
en gejaagd door aspiraties; een man voor daden, die
niets had te doen ; een millioenenrijke , arm aan den
eenvoud van een leven met een doel; pessimist uit ongeloof aan het goede, dat hij toch wist te bestaan; nihilist
door die oppervlakkigheid, die het nietige voor het zijnde
aanziet. Sceptiesch door het zien van de ontreddering der
maatschappij , waartegen niets schijnt te baten, omdat
men het eenige middel niet aan wil, inkeer tot eenvoud
en natuur ; zoo gekomen tot volslagen ontgoocheling en
doelloosheid. Een man met eene van aanleg goede ziel,
die braak lag, met een goed verstand, dat een onbeheerde
boedel was.
Voor Sietske was zulk een man iets opmerkelijks. Zij
kende de nieuwere zenuwzieken als Nerval, Musset , Flaubert en hun helden; zij kende de oudere , wettelooze en
ontredderde gemoederen als de trias Harold-Juan-Byron.
Maar van die nieuwste wezens , in welke het eeuwige en
natuurlijke proces tusschen geest en natuur van den Faustmensch is overdreven en overspannen en ontwricht; in
welke het veelzijdig streven van onzen tijd niet tot evenwicht en harmonie is gekomen ; voor welke de Furien
der kranke ziel nooit Eumeniden worden , omdat de
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godlijke Apolloon en de reine Athene haar niet verzoenen, — van dezulken had zij nooit een levend voorbeeld
ontmoet. Het wekte haar belangstelling en haar mededoogen , omdat zij in Stanford ook de goede eigenschappen
zag, een oorspronkelijke edelheid , door de tijden bevlekt
en verdoofd. Zijn wellevende aandacht voor haar mishaagde haar niet , omdat zij verre was er onedele neigingen achter te vermoeden; zij gaf er zich ongewapend en
onbevangen aan over, zich zelve geen kwaad bewust en
in anderen nooit kwaad argwanend.
Toen zij op een morgen de villa dieper ingewandeld
was , stond zij op de uiterste grens , met een prachtig
berglandschap , in den ochtendzon glanzend, voor zich. De
lucht was noel voor dezen tijd; de kruiden geurden , de
vogels floten. Een stil, onbestemd welbehagen verhoogde
haar besef van natuurlijke gezondheid en kracht , en gaf
haar die soort van opwinding door gevoel, verbeelding
en moed , die da Costa zoo juist als de eigenschappen der
dichtgaaf erkent , maar die het merk van iedere verheven
stemming zijn.
Op eens werd zij gewekt door de komst van Sir Ralph.
Zij wilde verder gaan , maar hij bad haar te blijven , en
zijn oogen zagen haar zoo zacht en vriendelijk aan.
— Vergeef mij, dat ik u stoor,, maar laat mij in uw
ochtend-devotie deelen; iemand als gij voelt daarbij zeker
.
gebeden in zijn gemoed , even schoon als de natuur
— Gebeden niet, maar toch gedachten van gelijksoortige stemming; het is hier een natuur, , die een mensch
goed maakt; er is heiligheid in de lucht. Welk een
goddelijk schoone pick!
— Ach , ja!
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— Ach ? Waarom een zucht ? Is dat niet een geluk
zoo lets altijd ter zijner beschikking te hebben?
— De voorwerpen zie ik , maar zij hebben voor mij
die taal niet. Uw gemoed leent hun die taal, en ik heb
uw gemoed niet, helaas. Maar dat is ook een uitzondering ; de meeste menschen hebben geen gemoed . . . .
— Laster het gemoed niet; ieder heeft het en kan
het laten spreken , het ligt in onze macht . . .
— In onze macht ? 0 , er is niets , dat wij zoo weinig
in onze macht hebben. Ja , als men tot de zeldzamen
behoort die , als gij , van binnen onbewolkt zijn ; die
uitwerking voel ik op mij zelven als ik met u omga.
Welk een bevoorrechte zijt gij toch , in een tijd al de onze?
Sietske werd daarbij een weinig verlegen ; de blos , die
altijd snel over haar gelaat kwam bij alles wat haar bewoog , vloog even als een rozig dageraadswolkje over haar
gezicht. Zij wendde het ter zijde en keek naar de violette
bergen. Het zwijgen en de spanning dreigden belemmerend
te worden. Zij sprak spoedig over eenige onverschillige
zaken , ontleend aan het landschap voor hen. Stanford was
afgetrokken en zwaarmoedig , en telkens viel hij weer in
den vorigen tbon. Sietske zag geen anderen uitweg mogelijk dan in het ruiterlijk aanvaarden van den toestand.
— Vergeef mij , zei ze , maar waarvoor steeds die zwaarmoedigheid ? Waarom, in uw positie , met uw macht, niet
gelukkig en tevreden !
Het was meer een uitroep dan eene vraag. Stanford
vatte het op als eene vraag.
— Waarom ? De mensch , die meer is dan een daglooner,, moet tegenwoordig ongelukkig zijn. Kijk , het
meisje , daar beneden ons op het pad; zij gaat aan haar
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harden arbeid , steenen op het hoofd dragend ; zij heeft
nauwlijks kleeren en eten — en zij zingt ! Wij , die alles
hebben , kunnen niet zingen.
— Welk een onzin — vergeef het woord ! Wees natuurlijk en gij zult gelukkig kunnen worden als dat kind daar.
Het faalt menschen als u aan doel en overtuiging; daarom
worden zij onnatuurlijk en zielsziek.
- – Natuurlijk ?! 0 , als ik dat kon zijn — dan was ik
nog veel ongelukkiger. Natuurlijk ? Natuur is een demon,
die ons betoovert , maar waarvoor in onze samenleving
geen plaats is ; als men haar toch zou willen volgen , zou
zij ons gek maken. Als ik natuurlijk mocht zijn — ik
greep .... in mijne armen en preste haar tegen mijn borst
Sietske zag zijne oogen en verschrikte , en half bedwelmd
door iets , dat zij begon te begrijpen , legde zij hare schoone
hand op den lagen muur om zich vast te houden. Toen
vloog er een bliksemstraal van woesten hartstocht door
Stanfords brein , die hem meèsleurde en voor een oogenblik verbijsterde ; hij bong en drukte een gloeienden kus
op hare hand.
Zij was geheel onthutst. Zij kon geen woord uiten , geen
daad doen.
Vergeef het, zei hij, zelf verward ; ik wist niet wat
ik deed. Veracht mij niet ; ik deed het niet uit laagheid ,
maar uit vereering. Had ik een vrouw als gij kunnen
hebben, ik was beter geworden ; maar zulke heb ik niet
ontmoet , v6or u. Wij zijn gedoemd tot de modepop , die
in het winkelraam staat eu waarin toevallig deze of gene
soort van vrouw kruipt , evenveel waard als de rieten vorm
waarover het pronkkleed voor de glazen hangt.
Nog wist zij niet wat zij moest zeggen of doen. Zijn

x85
daad was jegens haar eene beleediging — en toch als zij
er iets anders in voelde , het was geene zwakheid , geene
ijdelheid, geene slechtheid in haar , doch een feit was
het , dat zij iets anders ondervond dan eene krenking
alleen. Medelijden , medegevoel had zij , die haar eergevoel
vermurwden. Een sympathiek gevoel had zij gehad voor
den man met zijn moed , zijn ridderlijke galanterie , zijn
aristokratische fiinheid ; mededogen had zij met hem, die
een der geslagenenen was dezer eeuw , een der gevallen engelen en dergenen wien men vergeeft , al ziet men hun vergrijp.
Zij wilde spreken. Al wat zij doen kon, was hare hand
op haar voorhoofd te drukken en een afwijzend gebaar
te maken.
— Wat verlangt gij , dat ik doe om u te verzoenen ,
zei hij somber.
— Niets — dan zwijgen en vergeten. Laat mij alleen.
Eerst toen zij alleen was, zeeg zij op de rotsbank en
wischte den rug van haar hand af. Toen eerst verrees de
verontwaardiging en was zij ontevreden op zich zelve ,
omdat zij deze niet scherper had getoond. Zij had eene
gewetensknaging ; niet alsof zij iets onedels had gedaan ,
maar reeds daardoor dat de schijn van iets laags haar
geweten kon rimpelen. Zij werd beklemd als oordeelde zij
zich schuldig. Dat iemand in den geest tegen haar had
gezondigd , was haar reeds eene kreuk en een smet. Hij
moest er haar dan toch voor hebben aangezien , dat hij
zoo iets straffeloos kon doen , en dit reeds was haar een
kwelling. Hoe zou een man zich in het omgekeerde geval
gevoeld hebben ? Zou zijne kieschheid door eene vrouwenkus op zijn hand zijn gekrenkt ? Zijn de gevallen anders ;
heeft de natuur zelve het anders ingericht , of — moet de
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man hieromtrent bekennen een minderen adel te bezitten
dan de vrouw ?
Het spooksel van dien kus waarde op haar hand en het
was alsof zij de vlek , als lady Macbeth, niet vermocht
of te wisschen. Het was alsof zij nu een geheim had voor
haar geliefden man, schoon zij wilt, dat zij geen fout had
te verbergen.
Langzamerhand kwam het besef van de noodzakelijkheid
het toch te verbergen. Wat zou er kunnen gebeuren , als zij
het aan Frank zeide ! Hij was opvliegend. De angst gaf haar
moed en de kracht om te verbergen. Zij greep zich zelve
aan , overmeesterde haar gelaat en keerde huiswaarts. Er
was veel drukte, nieuwe gasten kwamen ; rijtuigen en
paarden stonden gereed voor een rijtocht naar een kerk
en klooster in de buurt. Afleiding en drukte hielpen in de
omstandigheid ; Mrs. Hudson hield Frank bezig met haar
geest en levendige innemendheid , en belette hem te bespeuren , dat zijne vrouw iets had, dat haar praeoccupeerde.
Na den middag keerde men terug. Sietske kon met voeg
beweren , dat zij moede was van den tocht en hoofdpijn
had. Zij ging op de sofa liggen , en Frank zei :
— Liefste , wat is er ? Ben je niet wel?
— Neen; niet heel wel.
En regenachtige gedachten befloersden haar en daalden
in enkele druppelen langs haren wang.
Eindelijk zei ze :
— O Frank, ik wou zoo graag, dat wij dadelijk weg konden.
— Hoe ! zoo op eens ! dat gaat toch niet.
— Och ja . . . . kunnen wij van avond niet weggaan ?
1k kan toch niet aan tafel komen.
— Wat is er toch ? Ge zijt in eens zoo veranderd ?
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In haar angst, dat zij iets zou verraden , dwong zij
hare oprechtheid zich te verloochenen. Zij zei hem in
afgebroken woorden , dat dit leven haar tegenstond.
Jonge mannen , die meenen kennis van het vrouwengemoed te hebben , denken menig voorval te verklaren uit
zekere eigenzinnigheid der vrouwen. Zoo dacht ook Frank.
Een oogenblik meende hij weder,, of Sietske toch jaloersch
ware en bevreesd voor Mrs. Hudson , die zich dien morgen
zoo veel met hem had bezig gehouden. Zij liet hem , bij eene
lichte toespeling daarop, in dien waan. Liever dat, dan erger.
— Welnu , zei hij een weinig ontevreden , dan zullen
wij morgen ochtend gaan ; ik dien het toch eerst behoorlijk
te zeggen.
— Ik dank je , Frank-lief; och , vind mij niet wispelturig;
maar ik smacht er naar om weer samen, alleen samen te zijn.
Na het diner, waar Frank de afwezigheid zijner vrouw
verontschuldigde door eene lichte ongesteldheid , nam hij
een vluchtig afscheid van de gasten. De minzame abate
bood hem aan , in Rome hem met zijne antiquarische kennis
alle hulp te verleenen. Wybrand en Melzi , met wie hen meer
en meer eene sympathieke vriendschap had verbonden ,
zouden hun den volgenden morgen nog een vaarwel en
tot weerziens zeggen.
Toen hij in zijne kamer kwam, sliep Sietske reeds. Hij
ging aan het inpakken , bleef nog eenigen tijd in gedachten
verzonken , tot ze hem begonnen te hinderen en hij eenige
fotografien van het museum te Turijn ging bekijken. Daaronder was een Sfinx. — Ja , de Sfinx is vrouwelijk , zei
hij bij zich zelven , met de ironie , die hem eigen was;
het is toch eene heele kunst ze altijd te begrijpen.

XXI.
Sietske schreef aan grootvader :
„Fiorenza.
Sints vijf dagen zijn wij in de stad wier gebloemden
naam ik met trots voor het eerst aan het hoofd van een
brief schrijf, met zoo mooie letters als ik maar kan! Wij
hebben goede kamers aan de zonzijde van den Arno.
Pisa hebben wij even gezien, of liever alleen den dom
en zijne mij vreemde bouwwijze met wit en gekleurd
marmer ingelegd en al die reeksen van galerijen met
zuiltjes en bogen; en den schuinen Campanile, en het
Battisterio , die daar alle liggen als op een stille wei;
zoo zonderling. Toch vind ik het jammer en minder
mooi, dat hij scheef is. Ik heb gelezen , dat het een
type is van den Italiaanschen vroegen bouw en een
volledig beeld levert van den nieuwen stijl na de eenvoudige basilica's. Frank is er van opgetogen en ik leer
allengs begrijpen en genieten. De indruk is zeer groot.
Maar ik moet mij nog leeren losmaken van de gothiek.
Frank wijst mij op het bizondere in deze gebouwen en
doet mij zien. Over al die kunst , mij zoo nieuw, zal ik
u maar niets schrijven ; mijn indrukken zijn nog to onbepaald. Wij zagen ook het Campo Santo, vol opmerkelijke schilderwerken en beelden; dit doet mij denken
aan het Campo Santo alhier,, waar wij gisteren zijn
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geweest en waar ik een treffend opschrift copieerde :
qui dorme in pace it pin bel bambino the mai si vedesse. Gli
era la maraviglia di tutti e le madri lo invidiavono . . . .
9 mesi.

Een jongetje van negen maanden ! hoe aandoenlijk en
tevens curieus. Dat is wel Italiaansch , dunkt mij ; zoo iets
zou men in 't Noorden niet vinden. Men kan wel zeggen ,
dat op al die Campi Santi , als te Genua , Pisa, Florence,
veel vertooning wordt gemaakt met de dooden maar het
is ook waar, dat de dood er iets van het afschuwwekkende verliest. Hier hebben wij ons , na al de roezemoes
in de villa Schifa-noia , waar ik blij ben uit te zijn, voor
het eerst een tehuis gemaakt. Frank , die altijd mooie
dingen om zich heen moet zien , heeft heerlijke fotografieen aan den muur geprikt ; vooreerst een groot portret
van Dante -- alles is hier Dante , Dante ! — dan , alsof
wij tot den Madonnadienst waren overgegaan — de geweldige van Michelangelo, de naieve van Rossellino en
Mino da Fiesole , de hemelsche van Fra Angelico, de
moederlijke (della sedia) van Rafael ; en ik heb de kamer
met bloemen en huiselijke voorwerpen gezellig gemaakt.
Terwiji Frank in zijn fotografieen en den Cicerone zit te
studeeren en mij vertelt of voorleest over de oude Florentijnen , over de Vita Nuova of van het eenvoudige Florence
in het Purgatorio , zit ik met mijn werkmandje of knap
een hoed op. 0 zoo gezellig. Aan kunst is hier geen
einde ; overstelpend, maar wij kijken ons op gemak. En dan
gaan wij naar buiten. Laatst naar boven langs den Viale
dei Colli tot het plat, van waar men heel de stad en
omgeving ziet. Een van die betooverende gezichten , die
te dieper treffen omdat het schoone van het landschap
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de achtergrond is, waarop zich een eenig stuk geschiedenis en beschaving afteekent. In de Uffizi is een juweel
van Rafael, de Madonna del Cardellino. Daarmee vergeleek ik Florence. Zooals in Rafaels schilderij in het
Toscaansche landschap de Moedermaagd met de twee
gewijde kinderen zit, zoo zie ik de Maagd Fiorenza in
het val d' Arno , met haar twee heilige kinderen , poezie
en kunst. V6or ons het rijke bebloemde dal, omringd van
groene en in de verte zacht, violette gebergten , Fiesole
in de hoogte rechts; en beneden, de breede blonde rivier,,
waar de stad zich omheen groepeert. En welk een stad ,
als men de uitstekende punten gaat noemen ! Een Palazzo
Vecchio, een dom , de Campanile en de doopkapel, die
„ Giotto , Brunellesco Ghiberti, " weergalmen; een Santa
Croce, Florence's pantheon ; de Ponte Vecchio, die
Uffizi en Pitti verbindt , dat is uren gaans door een
wereld van heel de kunst; en zooals boven eene andere
stad zich een gegons verheft en men denkt aan het
bezige leven daar beneden, zoo murmelt hier in dat opstijgende gegons en muziek , die de grootste namen en
daden doet klinken. Daar omheen een krans van ronde
boomgroepen, met de opgaande lijnen der cypressen ,
met blauwe spichtige agave's. En eindelijk over dat alles
de matelooze blauwe hernelkoepel , met fresco's van witte
en roze wolken , waarbij de koepel van Brunellesco een
hazelnotendopje is.
Veel hebben wij al van de primitieve en oude Florentijnsche kunst geleerd: Giotto, Orcagna , Fra Angelico,
Benozzo Gozzoli , Ghiberti , Mino da Fiesole , Donatello ,
della Robbia , Verrocchio , dat is mij alles nieuw. Hoe
anders zijn de middeneeuwen hier dan in 't Noorden !
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Hoeveel minder gruwelijkheden en hoeveel meer schoonheid. Te Keulen had ik een museum vol middeneeuwsche
kunst gezien -- wat al griezeligheden en lijken en bloed —
dat ziet men hier niet. De fa ntasie is met meer schoons
gevuld en de hand heeft meer gratie.
Hier geeft de kunst de nog naieve schoonheid en denkt
er niet aan , door het afschuwwekkende de zinnen te
schokken. Duizendmalen komt het mij voor, dat Bela en
Bellezza bij ons geacclimateerde planten zijn, die hier uit
den grond zelf overal ontluiken. Zachtkens aan begint voor
mij hier de openbaring van die drievuldige schoonheid, het
land en de geest van Italic en die der oudheid ; het onderscheid tusschen het Noorden en Zuiden en de noodzakelijkheid voor het eerste om van het tweede te leeren. Het is waarlijk geen wonder, dat Europa in alle eeuwen hierheen is
gegaan om zich te beschaven en te veredelen , en het verwondert mij veel meer, dat er oogenblikken zijn geweest ,
3vaarin dit ophield en er nog menschen zijn , die het tegenspreken. Die zelfde wedergeboorte , die het Italic der 14e,
15e eeuw door de herleefde oudheid onderging , wedervaart den mensch van het Noorden, die in Italic komt,
sinds dit de heldere bron van hoogere beschaving werd.
Van hier is alles vernieuwd en verhoogd. Geen plek of zij
spreekt , zingt en beeldt. En het gevoel , dat men ontvvaart ,
is rustgevend en lichtbrengend. „Es wird einem fromm
vor SchOnheit zu Muthe", schreef Mendelssohn na de
Tribuna in de Uffizi gezien te hebben , en zoo is het
hier telkens.
Onze portier heeft een beeldig meiske van acht jaren ,
met groote diepe oogen onder een ruigen , dikken haarbos
en een mondje met kantig gewelfde lippen , qui font une
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moue serieuse ; ik heb ze al eens een paar malen boven
gehad om haar te teekenen. Van ochtend kwam ze met
haar Rafaelbakkesje mij een bundeltje violen brengen.
Hoe, zei ik, nu nog violen, waar hebt ge die van daan ?
Die was ze ver buiten voor mij gaan plukken , omdat de
Signora zoo van bloemen en van de Madonna houdt.
Om daar boven te hangen , zei ze, op een der Madonna's
aan den muur wijzende. Een beleefdheid , verbonden met
een poetische vroomheid , waar elders zoudt gij die twee
zoo gracelijk vereenigd vinden ?
Zoo bemerkt gij , dat alles hier al op mij begint te
werken. Wat ik bij u gezien heb , is ook een goede
voorbereiding geweest , zoodat veel mij niet vreemd voorkomt ; maar als het oorspronkelijke van welbekende kopieen. Het is genot en zekere zelfvoldoening als ik vaak
roep : ah ! daar is dit, daar is dat. En in Frank heb ik
een goeden cicerone. Hij schrijft u dezen keer niet en laat
u hartelijk groeten.
Uw innig liefhebbende dochter S.
P.S. Ik bespeur,, dat ik u niets nieuws heb geschreven ,
noch iets van ons verblijf bij Sir Ralph Stanford, en alleen
mijn wijsheden over wat ik opmerkte. Maar ik was daar
ook zoo vol van. Meld ons gauw of het u goed gaat."

XXII.
Grootvader antwoordde :
„ Ja , lieve kind, het gaat mij goed en het verheugt mij
uit uw schrijven te ontwaren, dat het ulieden even zoo
goed gaat. Ik betreur geenszins , dat gij mij nets hebt
geschreven van uw verblijf op de villa van dien Engelschen
beer. Ik ben daar niet nieuwsgierig naar. Veel meer waren
mij uw indrukken van Florence welkom. Als gij uw teekening van dat mooie kind of hebt , wil haar mij dan vereeren en toezenden , en ik zal haar in mijn kamer ophangen. Bij ons is het najaar in voile pracht van kleuren ;
onze beuken zijn rood en geel en beginnen den grond te
bestrooien. Als ik 's morgens mijn gouwenaar stop en naar
buiten ga , geniet ik echter nog het aangename herfstweder.
Te huis wacht mij een licht houtvuurtje , ik spreek met
de pachters en den tuinman, en verder is er altijd eenige
goede bezigheid. Ik handel naar wat Bilderdijk in zijn
Buitenleven zei en gedraag mij naar zijn man ,
die in de rust van 't land
Niet slechts zijn akker bouwt maar tevens zijn verstand.

's Avonds zit ik met Juffrouw Barbara over mij , met
een of ander fiber amieus , als Horatius zei. Saturdags
komen de twee trouwe vrienden mij gezelschap houden
en soms een kaartje leggen , en om klokke half elf rijdt
Berend ze naar den trein. Als de couranten komen, lees
ik van sociaal-democraten , van oorlogen , van het gooche13
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len met kabinets-krisissen, hier en elders; van „bonden"
zooals die dingen heeten , want alles heeft tegenwoordig
zijn „bond" en zijn courant, die „orgaan" heet, een
woord, afgeleid niet van (3 qyc'eto, dat is bewerken, maar
van Oeyaivco, de hartstochten in beroering brengen. Dan
denk ik:
Beatus ille . . . .
Gelukkig bij, die vreemd aan ambtsbeslommeringen,
Den vaderlijken grond met eigen vee doorsnijdt.

1k ben verheugd, Frank , dat gij geen staatkundige allebemoei hebt willen worden; gij hebt beters in 't hoofd.
Ik heb eenige dissertaties of liever „Akademische proefschriften" voor u ontvangen. Alle over politiek en staatsrecht; geen enkele over een letterkundig onderwerp; alien
in slecht Hollandsch. Latijn schrijven, dat kunnen zij
niet meer. Men zegt: in eene doode en vreemde taal kan
men over de nieuwe onderwerpen zich niet juist uitdrukken. Gerechte hemel, is dan de taal, waarvan zich die
heeren tegenwoordig bedienen , levend en niet vreemd?
Hun Bargoensch , dat Hollandsch moet heeten, is een
lappendeken van allerlei vreemde talen, veel onjuister en
vreemder van uitdrukking, dan het goede Latijn van de
vroegeren. En de inhoud: zoo ergens dan is in het staatsbestuur ervaring noodig , geen holle theorieen van hen,
die nog niets hebben gezien. Het leven spot met leerstellingen; staatkunde is beide: regeling van het bestaande
en voorziening van het toekomstige. Daartoe is praktijk
vereischt. Thorbecke en Groen en Heemskerk begonnen
niet met theorieen, maar met litteraire steviging van hun
kennis. Mans ligt de letterbeoefening bij de zonen der
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akademies braak. Wilt gij de hand aan den ploeg slaan,
en letteren zaaien en schoonheid oogsten, ik juich u toe.
Gij zijt thans in Florence: wees den Florentijnen een
Florentijn, en daarna den Romeinen een Romein, om
later ons een Hollander te worden, ontwikkeld en verfijnd
door het schoone. In het museum der Uffizi moet een
afgietsel van Dante's gelaat zijn. Gij zult mij zeer gerieven
met mij daar een copie van te zenden, als die te bekomen
is. Ik erken het als een groot voorrecht van dezen tijd,
dat men al zulke zaken kan verkrijgen. Uw vizioen in den
Mont-Cenis zou mij waarlijk met de nieuwe wijs van reizen
kunnen verzoenen. Ik moet erkennen , dat gij ander den
grond ook belangrijke zaken hebt ervaren en gij mijn
initiatie-thema goed hebt uitgewerkt. Draaf maar door;
het kan geen kwaad. Italic verheft en verrukt, en uw
vuur verjongde mijne eigene herinneringen aan dat land.
Uw verblijf in Florence en Sietskes verwijzing naar Potgieters gedicht, deden mij dat boek weer eens opslaan. Ik
had dat vroeger wat duister en gewrongen geoordeeld;
thans , allengs over den niet altijd helderen zinbouw
heenkomende, begin ik het meer te waardeeren, ja zelfs
schoon te vinden. Hoofts veelgeroemde dichtbrief uit
Fiorenza dunkt mij zwak en onvolkomen, nog wat „hard
en groen", en „ongehavent". Desniettemin geef ik toe ,
dat er fraaie regels in zijn. Doch verre overtreft hier de
rijpere Potgieter den jongen Hooft. Er is een groote
rijkdom van gedachten in, een reeks van fraaie tafereelen, „gestevenheid", zou Vondel zeggen , van taal en
zegswijs. Bovendien, een geest geheel van Florence doordrongen , en een adem van Dante leeft er in. Ik erken
hierin ten voile de verdienste der nieuwe poezie. Her-

196
haaldelijk las ik de uitnemende beschrijving van het oude
Florence der „slecht-rechte" zeden en van den bloeitijd.
Vermeit u thans in die stad van oude en nieuwe heerlijkheden ; ik doe het in met ulieden mede te leven.
Toch zou ik u raden in Florence niet te lang te vertoeven. In Rome zal u de tijd te kort schieten.
Uw lief hebbende Grootvader."

XXIII.
Salve, d'Arno leggiadra antica figlia.
GUIDO BIAGI.

Rustig en geleidelijk ontvingen beiden nu de veelvuldige en groote indrukken van Toscana, het oude
Tusken- of Etruskenland, dat aan het oude, toen jonge ,
Rome en aan het Italie der renaissance zijne beschaving
gaf. Zooals Etrurie eens de leermeesteres was van de
Itali, werd Toscana door zijne hoofdstad Florence het
voor de tweede maal voor Italie. Van de hoogten to
Fiesole overziet men de landstreek , tot de blauwe en
violette bergen van Lucca in het verschiet en naderbij
de met boomen , hoeven en landhuizen bezaaide berghellingen , die uitloopen in
Lo spazioso pian fecondo e ameno
A cui per mezzo it biondo Arno si oggira.

i)

Hier was de groote heerweg naar Rome. Florence onderwierp allengs de andere Toscaansche steden , nam hare
beschaving in zich op en verbreidde die over Italie, van
Dante of tot de tijden der groote Medici, twee namen
die telkens , bij alles , voorop staan en tusschen welke de
bloeitijd van Florence gelegen is.
Ja , Florence werd de bakermat van het nieuwe leven,
1) Guido Biagi.
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dat, zich van de middeneeuwen losmakend, in heel het
Westen en Noorden van Europa sinds de 15e eeuw
begon.
Florence was de eerste moderne Staat. Sinds dat Dante
zijn jeugdige veranderlijkheid teekende :
. . . . che fai tanto sottili
Provvedimenti, che a mezzo Novembre
Non giunge quel che tu d'Ottobre fili.
Quante volte
Legge, moneta, e uficio e costume
Hai tu mutato; e rinnovato metnbre ! r)

heeft het alle staatkundige vormen doorleefd: feodaliteit,
republiek, oligarchie, alleen-heerschappij , theokratie. Het
geeft het eerste rekenschap van zijn doen in theoretische
geschriften en geschiedbeschrijving; als er mannen verrijzen gelijk Macchiavelli , Guicciardini, Nardi, Nerli.
Tegen een alleen-heerschenden kerkelijken geest verrijst
eene wereldsche; standverschil is geen belemmering meer;
de nieuwe mensch treedt op , de individu. En welke
menschen! Een Dante, die de middeneeuwen sluit met
de drie geweldige poorten, waarop hij Inferno, Purgatorio , Paradiso grift; een Petrarca, die den modernen
tijd opent, nieuw leven scheppend uit de antieken en
Door wie zoo fijne regels verzonnen,
Dat geenzins half November kan betreden,
Wat ge in October pas hebt afgesponnen.
Hoe dikwijls

zijn zeden

Veranderd: wetten, munt en magistraten?
Hoe vaak zaagt ge een vernieuwing uwer leden ?
[Vert. van Bohl.]
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uit de natuur; de eerste, voor wien de natuur een eigen
leven heeft , de eerste, die een hoogen bergtop bestijgt
om de emotie van het vergezicht , die met liefde een
landschap of een antieke ruble beschrijft , die als mensch
het stoute woord sprak :
Voor mijn vrienden beware mij God,
Tegen mijn vijanden weer ik mij zelf. I)

Een Cosmo , of Cosimo als de Florentijnen zeiden , koopman , Vorst en Maecenas, die onder alien, die denken en
kunst hanteeren , geldt als de eerste der Florentijnen en
de grootste der Italianen , die aan het humanisme de
bloem van Plato's poetische wijsbegeerte geeft , een Vorst,
wiens adjudanten de geleerde Griek Argyropulos en de
groote Marsilio Ficino zijn. Onder Cosmo bloeien de
vier grootste kunstenaars van zijn tijd : Ghiberti , de schepper der bronzen „deuren van het paradijs" ; Brunellesco ,
de koepelbouwer van S. Maria dal Fiore; Donatello , de
geweldige voorganger van Michelangelo ; Masaccio, de vader
der nieuwe schilderkunst. Bij hen behoort Albrati , l'uomo
universale , die Vinci voorgaat. En dan , nog stijgend , een
Lorenzo Magnifico ! Lorenzo sprak het uit: zonder het
platonisme kan men geen goed burger en Christen zijn.
Hij stichtte de vereeniging aan die idealistische filosofie
gewijd , stelde in den hof van San Marco wat er van antieke beeldwerken to vinden was , en deed naast zijn eerdienst der oudheid de Italiaansche poezie bloeien , die hij
zelf als een der besten beoefende.
De oudheid was voor dezen hoog begaafden niet dood ,
I)

Dagli amici guardimi Iddio,
Che da' nemici mi difando io.
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maar een levend deel van zijn eigen nieuwe leven.
Men leze zijn Altercazione , waarin hij Ficino over het
gelukkige leven laat spreken ; zijn Necia in vloeiende ottaven ; in zijn Ambra de schildering van zijn landgoed, van
het leven der boeren , antiek gevoeld , maar niet nagebootst , en echt Italiaansch naar de natuur geteekend. En
om hem heen zie men Battista Mantovano , Luigi Pulci ,
Poliziano , Pandolfini. Het is alles een lente van den
geest , en de vrouw deelt daarin als evenboortig met
den man.
Zoo was hij omringd van alles, wat groot was in letteren ,
kunst en fijne beschaving. Michelangelo en Lionardo da
Vinci verrezen. Dezelfde machtige man, die de teugels
van het scherpzinnige en wisselzieke Florence bestuurde ,
verheugde zich op zijn landgoed Carregi in gezellig verkeer,, in dicht en zang en wijsgeerige gesprekken onder
de schaduw der laurieren.
Met humanisten en kunstenaars pleegde hij een gemeenzamen en huislijken omgang; domesticanza, zegt Vasari.
Lorenzo en Poliziano , die bij hem woonde , verbindt een
vriendschap als die van August en Goethe.
Men heeft gezegd , dat hij een tyran was, die de oude
vrijheid doodde. Dat zei men ook van Ceasar en Augustus. Intusschen , alvorens over die vrijheid te doleeren ,
zie men wat zij was. Aanhoudende strijd van burgers,
edelen , gilden , handwerkers , kooplieden , een chaos van
volksoploopen , wraakoefeningen , wanorde , alien tegen alien.
Vrijheid is een woord ; er wordt mee gespeeld en het is
een ieder slechts te doen om de vrijheid zelf meester te
zijn. Waar eene hoogere beschaving begint , wordt eene
hoogere orde de levensvraag. Naijver van groote geslach-
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ten onderling, woeling van standen verwoesten elken
staat, als er geen ordenende geest komt , die met machtige hand ingrijpt. Zoo deed, moest Caesar doen; zoo
deden , moesten de Medici doen , vooral Lorenzo. Hij
heeft de edelen gesteund, het yolk aan orde onderworpen ,
den nieuwen staat gesticht. Geslepen was hij en eigenmachtig, maar wie zou anders de geslepen Florentijnen
hebben gedrild. Eerst zoo kon het Florence der Medici
de akademie worden , waar Italie en heel de wereld hare
beschaving aan hebben ontleend.
Maar nu zien wij over dit zonnig, bloemig landschap
een duistere stormwolk opkomen. Zij draagt Girolamo
Savonarola.
Uit datzelfde klooster San Marco, door Lorenzo begunstigd , waar zijne kostbare bibliotheek was, in welks
hof met antieken de jonge kunstenaars leerden, kwam
de verwoester der schoone kunsten , de asceet , de boetprediker ,. de man der nuchtere beschouwing , die, staatkunde en godsdienst koppelend, een bacchanaal van
godsdienstwaanzin aanricht. Verstandig laat Lorenzo hem
eerst alle vrijheid , maar Lorenzo wordt ziek , en de felle
prior van San Marco , Savonarola, kent geen grenzen
meer. Allengs neigt zich het yolk tot hem , zwicht de
geleerde Pico de Mirandola , de klassieke Poliziano, zwicht
Ficino en bluscht de lamp, die hij voor Plato's borstbeeld aanhield. Misschien zelfs buigt Lorenzo een oogenblik , schoon wij liever gelooven aan de voorstelling, dat
hij in de laatste ure zijn gelaat van den dweeper afwendde.
Heeft niet Poliziano zelf het bijgewoond , hoe hij stervend
een crucifix kustte , voor hem een zilveren kunstwerk
vol met antieke gemmen ?
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Een godsdienstige vrees kwam over de menschen. Er
waren voorteekens van Lorenzo's dood, evenals bij Caesar:
leeuwen verscheurden elkander,, een donderslag uit helderen hemel trof de spits van Santa Maria del Fiore. Lorenzo
sterft; zijn opvolger vlucht; Savonarola heerscht; Jezus
Christus wordt tot Koning van Florence verklaard; het
paleis der Signoria krijgt tot opschrift: Jesus Christus Rex
populi Florentini S. P. Q. decreto creatus.
Onder zijn woeste boetprediking stroomen de duizenden
naar de Piazza, en dringen elkaar bijna dood om hem
de handen te kussen en als reliek een stuk van zijn pij
of te snijden. Misericordia! gilt men. Hij leert: Monniken
moeten den Staat regeeren; mensch en wereld beduiden
niets zonder den godsdienst; vele boeken moeten vernietigd worden; hoe minder boeken, hoe meer geloof;
behalve Homeros, Vergilius en Cicero, die kunnen dienen
om de traditie der wetenschap te bewaren, moet de rest
verbrand worden; een oud vrouwtje weet meer van den
godsdienst dan Plato; met ketters valt niet te redeneeren
dan „col fuoco!" Lorenzo di Credi offert zijn schilderijen; della Porta wordt Fra Bartolommeo. Bedienden
moeten hun meesters bespieden om hun zeden na te gaan.
Zijn benden dringen in de huizen en eischen de voorwerpen van weelde op. Dan rijst de groote brandstapel
met muziekinstrumenten, kleederen, kunstwerken, tooisels,
boeken der Latijnsche en Italiaansche dichters, van Pulci,
Boccaccio, Petrarca , een kostbare Vergilius, kerkelijke
werken met miniaturen. Onder gezang en klokkenspel
gaat er de vlam in op en men danst er om heen met
de monniken en de priesters, met olijvenkransen gekroond.
Maar eens komt weer de terugslag; en, gruwlijke maar
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richtende ironie van het lot, uitgevoerd niel door de
Renaissance, maar door een nieuwen godsdienstwaanzin.
Savonarola sterft op diezelfde Piazza della Signoria , ook
„col fuoco" .

Doch de godsdolheid gaat voorbij en de schoonheid
blijft leven. Een Medici zet als Leo X de wereldsche
beschaving te Rome voort.
Dit alles , allengs uitgebreider in bizonderheden en
omvang , hield den geest onzer jonge lieden in Florence
bezig. De indrukken der eerste dagen hadden Sietske
geheel vervuld; doch toen zij bier voor het eerst , na de
verstrooiingen van hotel- en gezelschapsleven , eenigermate
een te huis vonden in hun gezellige eigen vertrekken ,
kwam zij tot rust en indenken , maar rees ook de een
poos verdrongen herinnering aan hetgeen haar met Stanford
gebeurd was.
Herinnering is, even als de voorverbeelding , soms sterker dan de werkelijkheid. Die aan een gevaar ontsnapt
is, ijst soms erger bij het herdenken, dan bij het voorval
zelf. De herinnering aan het oogenblik , dat zij met
Stanford had beleefd , begon haar te kwellen en zij werd
ontrust door het gevoel , dat zij iets op het hart had,
dat zij een geheim verborg voor haar man; zij voelde
een verwijt van onoprechtheid. Zij wenschte er zich van
te verlossen , maar er moest eene ongezochte gelegenheid
zijn. Zij wist niet , hoe zij het hem zeggen zou; zij
vreesde , als zij het zei , verward te zijn, de zaak te
licht of te zwaar op te vatten en een verkeerden indruk
te geven.
Zij zagen de kerk en het klooster van S. Marco. Ook
weer een geschiedboek van Florence, welks bladen ver-
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halen van de Medici, van de Dominicanen , van Pico della
Mirandola en Angelo Poliziano, die er begraven zijn,
van Savonarola; een boek , gebonden in de architectuur van
Michelozzo , geillustreerd door Giotto, Fra Bartolommeo
en Beato Angelico. De aandacht boeien vooral het fresco
van Bartolommeo , twee engelen , die de Dominicanerbroeders spijzen ; het Avondmaal van Ghirlandajo , vol
heerlijk schoone koppen en eene kleur, , die aan Michelangelo's Sixtina doet denken ; en de talrijke fresco's van
Angelico, waaronder de door adel en innigheid treffende
Christus als pelgrim , door twee Dominicaners ontvangen.
Boven zijn de gangen en cellen weder vol van Angelico's
schilderwerk. In eene dier cellen, welke Cosimo voor zich
liet inrichten , placht hij met den abt Antonius , Poliziano
en Fra Angelico saam to komen. Aan het eind zijn de
cellen, die Savonarola bewoonde.
Aan een indruk , door die plaats gewekt , toegevend ,
zei Sietske tot Frank:
— Ga gij maar door, ik wou een oogenblik hier gansch
alleen zitten.
-- Goed , zei hij lachend, nonneke ; ik ga in de cel
zitten waar Cosimo met Poliziano praatte ; ik houd niet
van Savonarola.
Zoo zat zij in de laatste cel van dezen en keek naar
zijne relieken en zijn portret , waarin Bartolommeo zijne
boersche , stroeve , ascetische trekken vereeuwigde. Met de
snelheid van een Broom ging haar alles door het hoofd :
de ommekeer in haar leven , haar zonnig geluk , de emoties
van haar huwelijk , twee maanden reizens , die twee jaren
geleken door volheid en verscheidenheid van ervaringen ;
dan, wat haar thans op het hart drukte. Zij deed iets ,
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wat zij zelve overdreven vond, iets wat als eene biecht
was aan den boetprediker, die reinheid en uitstorting van
het gemoed eischte. Zij voeIde , met haar geheim, nog
altijd de vlek op haar hand, en zij bedacht de woorden ,
die zij aan Frank zou zeggen.
Eindelijk kwam hij en zei lachend:
— Ben je klaar,, nonneke?
Zij rees uit haar overpeinzing en glimlachte, ofschoon
ernstig.
— Savonarola heeft mij gezegd, dat ik u iets moet
mededeelen, dat ik op het hart heb.
— Wel, Zoe moe, gij wilt toch geen non worden?
— Neen, in ernst, ik begrijp toch, dat er tijden en
gemoedstoestanden zijn, die de broeders het kalme leven
in die cellen deed zoeken.
— 1k benijd die monnikken maar een ding: dat zij
blootsvoet liepen; dat is een heerlijk gevoel.
Sietske keek hem aan, en kon niet nalaten to lachen ,
en het hoofd schuddend zeide zij:
- Je bent toch onverbeterlijk!
— Kindlief, ik heb bij Cosimo en Poliziano gezeten; dat
zijn aardige menschen. Kom nu mee, uit de cel van dien
vreugd en schoonheid doodenden dweeper. Kijk liever
naar Angelico, ook een broeder van dit klooster, maar
die zijn heilig gevoel in edele schoonheid openbaarde;bij
hem is het goede schoon en het heilige lieftallig; zonder
zachtheid en schoonheid is het goede niet goed en het
heilige niet heilig. Beato Angelico heeft meer gedaan voor
het gemoed, dan de donderende verwoester Savonarola.
Maar wat heeft hij u wijs gemaakt?
Zij wilde het gaan vertellen, maar zag er weer tegen
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— Van avond, zei ze.
— Goed. Maar . . . . ik vind, dat wij nu voldaan zijn.
Om je de waarheid te zeggen , ik word een beetje kloosterachtig unheimisch. Ik verlang naar de natuur.
Zij reden naar buiten, naar de hoogte waar Fiesole ligt.
De Mugnone was in den herfst weder met water gevuld
en verlevendigde het landschap. lets verder ligt de villa
Palmieri, waar het bevallige gezelschap van Boccaccio's
Decamerone de pest ontvlood en de zeven gentile donne
met de drie jongelieden hun hof hielden, onder wisselende
regeering van een uit het gezelschap. Ginds het klooster,
waar Angelico begon te schilderen; verder de villa Mozzi,
waar de lauwerboschjes weer van Lorenzo klappen ; dan
in wijde slingers hooger, tot men op de oude akropolis
van Faesulae en bij de plaats, waar eens een antieke tempel stond, het verruklijke vergezicht geniet over het dal
van Florence, met de bergreeksen van Casentino, den
Monte Albano en de rotsen van Carrara er om heen. In
de laagte ligt weder een klooster maar een klooster,
door Brunellesco gebouwd en door de Platonische akademie aan Lorenzo en zijn vrienden gewijd.
Nu geen oudheden en kunstwerken bekeken, had Frank
onderweg gezegd, maar de natuur genoten. Intusschen ,
wat men doe in Italie, altijd is de oudheid of de renaissance de achtergrond, of stoffeert zij met een beeld der
herinnering het landschap. Zij lagen op eene grazige belling, bezaaid met najaarsbloemen, in de schaduw van
een plataan — en hoe zou bier niet een gedachte rijzen
aan het Platonische gezelschap van Lorenzo ?
— Wat zat er toch , vroeg Sietske, in die werken van
Plato, dat zij de edelste geesten toen zoo vervulden?
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— De poezie , die zijn bespiegelingen over het leven
bezielt, en de hooge schoonheid , die ze omgeeft.
-- Maar hoe kwamen die Florentijnen weer in eens aan
dat alles ; hoe werd dat hun weer als levend en tegenwoordig ?
— Het gelijke zoekt het gelijke, zei Plato, en zoo
werd het voor hen weer levend, zooals het voor ons, als
wij gelijk gestemd zijn, telkens levend wordt. Hier hebben
Lorenzo en Pico en Valla en Poliziano van zelf zulk een
bladzijde van Plato opgeslagen , even als ik er nu aan
denk; die bladzijde uit den Faidros . . . . toen Sokrates
met dezen neerzat aan den oever van den Ilissos, onder
den plataan, bij de bron der Nymfen en Muzen.
— Wat was dat?
— Het is een bladzijde I die ik van buiten ken. Luister
eens.
— Waar,, zei Faidros, eens met Sokrates wandelend ,
zullen wij ons neerzetten en lezen?
— Hier, mijn Faidros, zullen wij afdalen naar den
Ilissos en ons te ruste zetten.
— Gelukkig ben ik juist ongeschoeid; gij zijt het altijd.
Zoo kunnen wij naar het stroomtje gaan en onze voeten
bevochten , wat aangenaam is op dit uur van den dag.
— Ziet gij daar dien plataan? Daar is schaduw en een
zuchtje van luwe lucht , en gras om te zitten , of, als wij
willen , er op te liggen.
— Zeg mij eens, Sokrates, moet Boreas niet hier ergens
Oreithuia geroofd hebben? Zeg mij, bij Zeus, gelooft gij,
dat dit waar is ?
— Als ik het niet geloofde , zooals de wijzen , ware dit
niets vreemds ; ik zou dan spitsvondig beweren , dat een
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rukwind het meisje bij het spel van den rotsigen heuvel
had doen vallen en dat de menschen, toen zij er den
dood vond , haar van Boreas geroofd waanden. Ik houd
dit voor iets zeer bevalligs. Doch wil iemand alle dergelijke dingen niet gelooven en ze tot iets natuurlijks herleiden, het zou hem met zijn boersche wijsheid veel tijd
kosten. Daartoe heb ik geen tijd, mijn vriend; ik kan
nog niet eens, volgens de spreuk van Delfi mij zelven
kennen. Belachelijk schijnt het mij dus, zoo lang ik
daartoe niet in staat ben, aan andere dingen te denken.
Daarom laat ik dat voor wat het is naar het gemeen geloof, en denk niet aan die dingen, maar daaraan of ik
misschien een slecht monster ben, of wel een zachter of
eenvoudiger wezen, door de natimr deelachtig aan een
godlijk en bescheiden lot. Maar,, mijn vriend, van iets
anders; is dat niet de boom, waar gij mij heen woudt
brengen ?
— Ja, dat is hij.
- Voorwaar,, bij Hera, een schoone rustplaats! Want
deze plataan is breedgekruind en hoog en hij is in zijn
vollen bloei, als om deze plaats tot de welriekendste te
maken. Het stroompje vloeit zeer lieflijk aan den wortel
des booms, met zijn koele nat, zooals wij aan onze voeten
bespeuren; en naar de beeldjes en wijgeschenken aan zijn
takken te oordeelen, schijnt dit een heiligdom van eenige
Nymfen te zijn. En hoe zoet en zacht waait de lucht in
dit oord, en zomersch en helder klinkt het koor der
krekels. En bovenal dit grasveld, dat in zijn zachte belling er zich toe leent , dat wij ons neder strekken en
heerlijk met het hoofd rusten, Hoe aangenaam hebt gij
mij hier naar buiten gevoerd , beste Faidros.
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— Hoe frisch en schoon van ziel waren die menschen,
zei Sietske. En dat is dan dat Grieksch , dat men nu
wil beweren , oud te zijn en stijf en akelig geleerd. Maar
het is al leven , frischheid en jeugd wat er aan is
— Is het niet een stuk van het beste , natuurlijkste leven ? Maar luister dan naar hun gesprekken , waarin die
vergelijking voorkomt van de twee rossen , die ons
voeren , waarvan grootvader ons schreef; en hoe alles
wat ziel is, waait over het onbezielde en het doordringt ;
en hoe de ziel volkomen en gevleugeld opstijgt en de
gansche wereld bestuurt ; — en Zeus, de groote leidsman
op den gevleugelden wagen vooraan , alles ordent. En hoe
het godlijke schoon , wijs en goed is , en zich daaraan
de vleugels onzer ziel voeden , waar dit door het leelijke
en slechte verdwijnt en te gronde gaat. En dan die heele
beschrijving van onze gewaarwordingen bij het schoone,
bij die weinigen , wien de herinnering er van overbleef uit
den vroegeren toestand , toen de schoonheid glanzend bestond ; hoe zij bij iedere afbeelding van het schoone hevig
bewogen worden en als geen macht over zich zelven hebben ;
hoe de ingewijde in het schoone eerst siddert en als een
angst gevoelt , dan schouwend het als een god vereert en,
vreesde hij niet voor waanzinnig gehouden te worden, er
als eenen god aan zou willen offeren. Zooals hij de uitstraling van het schoone door de oogen opneemt , wordt
hij verwarmd; het prikkelt en kittelt als het tan den krijgen
der kinderen ; het harde , dat zijn gevederte omsloot ,
wordt gesmolten , en zijne gansche ziel wordt bevleugeld.
— Frank, zei Sietske aangedaan , dat is verheven ,
daar is godsdienst in, al zij het met andere woorden .....
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-- Dat is het ook, en ik heb er niets tegen als gij het
zoo noemt.
— Waarom ? Omdat hij Zeus heet , en geen Jahve?
Wees billijk.
— Neen , omdat aan dezen god met eene kleine g geen
misdadige kerk , geen boeien van dogma's en geen verkrachting van de natuur verbonden zijn ; hij is alleen het
hoogste en schoonste.
— Zoo kunnen wij ons ook onzen God denken.
— Goed, maar een andere dan Bien der vulgaire menschen. Is het nu niet duidelijk , waarom in een frissche
herleving van den menschelijken geest , toen hij uit de
middeneeuwsche mufheid in de vrije natuur kwam , de
edelste geesten hier zich verjongd voelden en verwant
aan zulk eene beschouwing van het godlijke en het
schoone? En blijft dit niet voor ons dezelfde kracht behouden en ook onze zielen bevleugelen ? Sancte Socrates ,
ora pro nobis 1
— Weet ge er nog meer van ?
— Ik zal je nog een lief verhaal doen , dat er ook in
voorkomt.
— Ik geloof, zei Socrates, dat de cicaden boven onze
hoofden zingen en babbelend op ons neerzien. Zagen zij
ons, als de meesten in het middaguur,, slapen , zij zouden
ons uitlachen en voor werkslaven houden. Maar als zij ons
zien praten, deelen zij ons misschien de gaven mede , die
zij van de goden hebben.
— Wat hebben zij dan? zei Faidros , ik heb daar niets
van gehoord.
— Waarlijk , eenen Muzenvriend past het niet, daar
niets van gehoord to hebben. Men verhaalt dan , dat
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de krekels eens menschen waren, v6or den tijd der
Muzen. Toen deze en haar gezang geboren werden ,
waren die menschen zoo verrukt , dat zij om het gezang
spijs en drank vergaten en zonder het te bemerken stierven.
Uit deze nu ontstond het geslacht der Cicaden , die van
de Muzen de gaaf ontleenden van geen voedsel te behoeven , maar altijd zingen tot zij sterven en dan naar de
Muzen gaan , wie zij vertellen , welke onder de stervelingen
haar vereeren.
— Hoe frisch en opwekkend is dit alles ; hoe stemt
het bij deze plek en bij het liefelijke landschap om ons
henen !
Zwijgend zagen zij het stille vredige landschap aan,
dat nog hetzelfde is als dat waarin de heilige of heidensche
figuren van Botticelli , van Rafael , van Bartolommeo zaten ,
waar Lorenzo en zijn vrienden samen spraken. De zon
was al op haar helling naar het Westen ; waar het licht
viel , gleden de stralen schuin over de gronden , over een
boomgroep , een wit huisje en een kleine campanile ; de
bergen werden blauwachtig aan de schaduw- , en warm
getint aan hun lichtzijde. Grootschheid lag over alles ,
getemperd door bevalligheid.
— Dit Florentijnsche landschap, zei Sietske , toen zij
moesten vertrekken , met de Florentijnsche en Platonische
beelden , die ge er in geteekend hebt , zal mij iets onvergetelijks zijn. Zoo iets voelt men op weinig andere
plekken der aarde , dit begrijp ik nu duidelijk.
— Dan moeten wij heengaan, met de woorden van
Sokrates , zei Frank. Toen hij zijn gesprek met Faidros
eindigde , stond hij op en zei Voegt het ons niet , eer
wij heengaan, tot dezen hier te bidden ?
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0 vriendelijke Pans en andere goden dezer plaats ,
geeft mij , schoon te worden van binnen, en dat wat ik
uitwendig hebbe, in harmonic zij met het inwendige.
Hebben wij soms iets meer noodig, mijn Faidros?
— Neen, dit zij ook voor mij aldus gebeden.
— Laten wij dan gaan.
Zoo gingen ook zij heen. En terwijl zij haar hand,
die een takje van den plataan hield, op Franks schouder
liet rusten, was zij aangedaan en vervuld van een tinteling
van Florentijnsche gratie en Grieksche poezie, en over
haar kwam een zaligheid als die men in sommige gewijde
oogenblikken voelt , en welke Plato heeft genoemd : het
bevleugeld worden der ziel.
Frank voelde haar elektrische aanraking , en zijn arm
om haar middel slaande, daalden zij tot waar zij de
kleine osteria vonden. Ook hij was vervuld van de groote
beelden, die de herinnering bij hem had opgeroepen, en
van het bewustzijn, dat hij misschien eens iets zou kunnen
stichten als hij ze aan anderen vermocht met te deelen.
Onder eene pergola, beschauwd met bruinend wijnloof
en reeds warm getinte en zwellende trossen, die afhingen
van het ruwe latwerk, namen zij een landelijk maal, en
keerden bij het vallen van den avond huiswaarts.

XXIV.
De vroeger invallende duisternis begon de avonden met
huislijkheid te wijden, en deze bracht eene gezelligheid
en vertrouwlijkheid, die Sietske den moed gaven om te
spreken.
— Frank, zei ze, je moet niet boos worden; ik zal je
vertellen, wat mij op het hart lag. Weet je waarom ik
zoo plotseling van Schifa-noia weg wilde? Ik had hem
dien morgen ontmoet, . . . .
— Wien?
— Wel, Stanford. Ik was zoo eens gaan drentelen naar
het uiteind van de villa, je weet , daar dat mooie uitzicht
is op de bergen. Hij kwam daar ook; hij was melancholiek , afgetrokken; wij stonden te praten bij het lage
muurtje. Hij was altijd op mij gesteld, dat voelde ik
wel, en ik had geen reden om niet vriendelijk te zijn.
Hij uitte weer zwaarmoedige gedachten, zei mij eenige
vleiende woorden. Op eens zag ik tot mijn verlegenheid,
dat hij hartstochtelijk werd; eenige uitdrukkingen deden
mij schrikken — ik legde mijn hand op den rand van
den muur — op eens vergat hij zich en drukte een kus
op mijn hand.
— De vlegel! riep Frank, driftig opstaande en heen en
weer loopende. En wat heb je gedaan?
— Ik was te veel verschrikt om te weten wat ik moest
doen. Ik heb hem gewezen terstond heen te gaan en mij
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alleen te laten — en gezegd te doen alsof er niets gebeurd was.
— Waarom mij dat niet dadelijk gezegd ? . . . .
— Frank, zei ze , hem met haar opene, oprechte oogen
aanziende , je bent rasch en opvliegend; ik was zoo bang,
dat je driftig zoudt worden en iets gevaarlijks doen —
en dan , ik wil het bekennen , ik was ook bang, dat je
mij niet goed zou begrijpen en ook boos zijn op mij ; en
ik dacht , later zal ik het hem wel eens zeggen.
— Je hebt toch verkeerd gedaan , verkeerd, heel verkeerd; wat duivel , wat moet die vent nu wel van je
denken, — en van mu?
— Zwijgen en vergeten -- heb ik hem gezegd — hij
zal dus niets van u denken, daar is geen nood voor. En
van mij kan hij niets denken ; hij heeft te veel eerbied
voor mij ; ik ben vriendelijk voor hem geweest ; er was
iets in hem, dat ik sympathiek vond , maar hij heeft mij
nooit behaagziek kunnen vinden. 1k had medelijden met
den man, die zooveel goeds heeft, maar een offer is van
de ziekten van dezen tijd — zulk een man kon ik niet
behandelen als den eersten besten slechtaard.
— Je bent wel goed en vrijgevig ; phoe !
— Zie je wel, dat je boos wordt , dat je me niet begrijpt ! Dat vreesde ik.
Frank was geraakt en driftig, en hij verborg het niet.
Tranen welden in Sietskes oogen , en het roerde hem nog
niet. Van geen kwaad , van geen coquetterie verdacht hij
haar, maar toch was hij ontevreden op haar en kregelig.
Bij de drift van een driftige met een goed hart komt
gewoonlijk ook een wreveligheid tegen zich zelven.
— Waarom heb je hem geen slag in het gezicht gegeyen? Dat had je moeten doen.
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- Foei, Frank, ik ben geen straatmeid.
— Phoe! en dat wou je dien mallen vent wel doen ,
die Emilie te lijf wilde I
— Ah ! dat was heel iets anders?
— Anders, anders, wat anders?
— Toen had ik niet mij zelve te behoeden.
Sietske was, toen ze dit zei, op eens geheel veranderd;
zij verhief zich in haar fierheid en zei dit met waardigheid.
Frank bracht het plotseling tot inkeer. Zijn driftigheid
was nooit wrok; zij siste en vlamde als een korrel kruit
en dan was het ook gedaan.
Hij trok haar naar zich toe, vatte haar hoofd en kuste
haar wangen.
— Lieve , lieve kind, zei hij, och , ik ben wat gauw
driftig; maar je weet wel hoe ik het meen. 1k ben niet
boos op je; was dit het, wat je aan Savonarola hebt gebiecht ? Dan ben ik alleen jaloersch op Savonarola, dat
hij het 't eerst van je heeft gehoord. Kom, ik heb ongelijk
en gij hebt weer gedaan wat het verstandigste was. Vergeef
je het mij?
— Nu was het Sietske, die op haar beurt een gevoel
had van ongelijk, en zich verweet , dat zij te lang had
gezwegen.
— Frank-lief, je bent wel eens gauw driftig, maar dat
is niets ; je bent openhartiger dan ik ; dat is mijn fout,
denk ik ; ik ben misschien nog wel eens bang alles te
zeggen zooals ik het wil. De omstandigheden hebben mij
dat niet geleerd. Maar nu is het ijs voor goed gebroken ;
nu zou ik mij nooit meer schamen of ontzien om je altijd
alles te zeggen. Wij zullen nooit, nooit meer iets voor elkaar geheim houden , niet waar ?
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— Daar behoef je bij mij niet bang voor te zijn, zei
Frank, weer vroolijk lachend , ik zeg altijd eer te veel
dan te weinig.
— 0, Frank, die kus op mijn hand heeft mij zoolang
gebrand , als een vlek. Kus gij de vlek er af, , lang, lang.
Zij reikte hem haar hand en hij kuste ze lang en herhaaldelijk.
— Zoo, zei ze met een glimlach , is dat geen Grieksch
idee , meester ?
En toen , o Eva, Eva! zei ze met een schalksch kijkje :
— En heb jij niets op te biechten ?
— Wel , dat ik wel eens wat opvliegend ben, he?
En , en
als
niet boos worden hood —
als . . .. Mrs. Hudson je eens had geprovoceerd , om
haar een kus te geven -- zou je dan verontwaardigd zijn
geweest , of . . . . opbiechten , hoor !
Frank begon hartelijk te lachen :
— Een moeilijk geval. Een heel gek geval ! Ja, zie . . . .
maar in ernst , — dat is een vreemd probleem. Ik kan je
gerust zeggen , dat ik nooit positief zou gewenscht hebben ,
dat zoo iets gebeurde. En toch — zei hij nadenkend —
de verbeelding speelt ons parten , waarvoor wij waarlijk
niet aansprakelijk zijn. In droomen , extatische en demonische bezetenheid , in krankzinnigheid komen de afschuwelijkste dingen in een mensch op ; maar ook zelfs in normalen toestand. Dan controleeren en beheerschen rede en
zede den mensch, maar dit neemt toch niet weg , dat er
geheel buiten zijn wil heel gekke dingen in hem kunnen
opkomen. Ja, eerst heeft Mrs. Hudson's lachende mond
zulk een demonischen indruk , buiten mijn wil, doen rijzen.
Zulke dingen zijn louter natuur ; alleen in het bewustzijn
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wordt het slecht of goed. Daar ik weet hoe ik dat zou
beoordeelen, voel ik geen schaamte om het te erkennen.
Ik weet, dat zoolang rede en zedelijkheid een mensch
niet verlaten , hier geen vergrijp of gevaar is.
— Ik begrijp het volkomen en misduid het niet, wees
daarom niet bevreesd; toch is het een zeer merkwaardig
verschil tusschen een man en eene vrouw: wij zouden
huiveren bij zoo iets.
— Nu, wij zouden de daad ook niet goedkeuren; hier
is maar een verschil van maat in de afkeuring.
— Hm , en van daad, zou ik meenen. Maar dat doet
er nu niet toe ; wat ik zoo heerlijk vind, is je openhartigheid. En zie, Frank, ik ben zoo blij , dat ik er zelf toe
gekomen ben om zekere oude gewoonte van terughouding
te overwinnen. Dat lag zoo in de vroegere wijs van mijn
leven; maar nu heb ik op eens het gevoel van verlost te
zijn van alien schroom en schuwheid. Hoe gelukkig is het
als men elkaar alles kan zeggen; als dat van zelf gaat.
Verlost van mijn geheim , dat mij erger pijnigde dan gij
vermoedt , en tegelijk mijn laatsten zweem van geslotenheid , o hoe vroolijk voel ik mij nu en hoe lacht mij het
leven toe !

XXV.
Frank aan grootvader:
„Welk een geluk als men ontvankelijk is voor kunst ;
dubbel leeft, die daarme6 leeft. Wij smaken hier ten voile
dat genot. Eerst loop ik altijd als een bez. etene, d. i.
enthousiast rond in een museum , getrokken naar links
en rechts , en alles willende zien. Als ik zoo ben, en
mijn voorhoofd begint te paarlen en ik mijn hoed in mijn
nek zet, gaat Sietske mij intoomen. Maar nu beginnen
wij maat en wat methode in acht te nemen. Het een en
ander van onze indrukken wil ik u vertellen. Florence
is als eene geillustreerde kunstgeschiedenis, maar voor
prenten staan er de werkelijke kunstwerken in. Het is
wel de voornaamste stad van de renaissance, het rinascimento , de wedergeboorte van den schoonheidszin. Hoe
veel opmerkelijks men er van de antieken ziet , overweldigend in aantal en beteekenis is er de vroege en de
volbloeiende renaissance. Hier „spreken de steenen". De
oudste herinneringen zijn aan het Battisterio verbonden,
met zijn oud-Florentijnsche kunst, zijn koepel en mozaieken , en die wonderschoone bronzen deuren van Ghiberti,
waarin het verbaast zoo vroeg, zoo frisch de studie van
het leven te zien. Van 't begin van 1 400 — en reeds volkomen ! En Italiaansch , en zonder te trouwe navolging
van antieken, zooals Pisano nog heeft.
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Op een morgen zagen wij er een kind doopen bij de
groote doopvont. Na afloop schoven twee geestelijken er
het deksel op en gingen daarbovenop zitten. De een gaf
den ander een snuifje en zat hem iets te vertellen, zoodat
deze zijn buik vast hield van 't lachen. Curieuse godsdienst, hier.
De dom, vol werken der jonge kunst, van binnen
mysterieus van toon, getuigt van de 13e en 14e eeuw;
in grondgedachte oud-Toskaansch , met gertalianiseerde
gothiek en de nieuwe vinding van Brunellesco's koepel;
en daarnaast de hooge Campanile van Giotto. Alles in
kleurige mengeling van marmer,, rosso di Siena, uit Carrara, donkere verde di Prato.
De gothiek, door Duitschers ingevoerd, vervormt zich
terstond in Italiaanschen geest ; hier geen overdreven
vertoon van het constructieve organisme als hoofdzaak ,
maar de schoone gestaltenis door schoonheid van stof,
van bekleeding, van verhoudingen en sier,, geen torens
bepalen den bouw,, maar de campanile staat afzonderlijk
en de gevel heeft zijn eigen beteekenis als facciata , als
't gelaat des gebouws.
Geen stap of men leert geschiedenis eener kerkelijke
architektuur,, gansch anders dan in het Noorden: Or San
Michele, S. Croce, S. Marco, S. Maria Novella, S. Lorenzo; Florentijnsch, met gothische toespelingen, maar
meer hart voor de antieken.
De Piazza della Signoria, met Cosimo's beeld, is een
tooneel der Florentijnsche historie, een Forum; in dien
vestingbouw van het Palazzo Vecchio, met wachttoren ,
machicoulis en schaarsche ramen, zetelden de heerschers;
op het plein vergaderde het yolk, of liep te hoop en te
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wapen , nu eens om de regeering omver te werpen , dan
als de vijand voor de poorten stond; even goed wanneer
de prior van S. Marco den brandstapel der wereldsche
ijdelheden deed vlammen , als wanneer hij zelf er den
vuurdood leed. Thans gaat men in het gebouw om de
zolderbeschilderingen van Ghirlandajo en van Michelozzo ,
de fresco's van Bronzino , de werken van Vasari en Luca
Giordano , en in den kleinen hof de bevallige fontein met
Verrocchio's knaapje. Het ronde fonteintje is van mariner,
met bronzen voet; de schaal porfier,, rood; het gevleugelde
ventje van brons , houdt lachend een dolfijn in zijn
armen , die water spuit. In de deur van dien hof staande ,
ziet men op de Piazza en de Loggia dei Lanzi. Welk
een groep daar te zamen ! Welk een omgeving! Op het
plein de fontein met Neptunus en Tritons van Ammanati
en vier Nereieden van Giov. da Bologna; voorts het
ruiterbeeld van Cosimo , ook van Bologna.
Naast de stoere vesting van het Palazzo Vecchio, de
gratieuse Loggia dei Lanzi , half gothiesch , half renaissance ,
met beelden uit verscheiden eeuwen : de antieke groep
van Ajas en Patroklos ; de nog stroeve kunst van Donatello's Judith; hier heft de vermaarde Perseus van Cellini,
(die zelf zijn wording zoo plastiesch en met hartstocht
beschreef), Medusa's hoofd omhoog; de Hercules, Nessus
dooddrukkend , en de roof der Sabijnsche vrouwen , van
Giov. da Bologna ; het voortreffelijke moderne werk van
Fedi, de roof van Polyxena. Geen hek sluit die beelden
buiten het straatleven ; de wandelaar en de werkman
zitten aan hun voet of op hun trede; de facchino zet
zijn mand tegen Cellini's bronzen reliefs. Maar het yolk
is dan ook vertrouwd met zijn monumenten , het kind
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kent ze van kindsbeen, men leeft er mede; de kunst is
niet iets vreemds , maar wordt hun gemeenzaam.
Gansch anders, dan , wat wij een paleis noemen, zijn
de Florentijnsche palazzi. Hun tijd vorderde in de eerste
plaats weerbaarheid. Van daar die geduchte kolossen, van
onder met groote ruwe rustiekblokken en getraliede lichtopeningen; met meer krachtige muurvlakte dan vensters;
grootsch en monumentaal en zonder ander sieraad dan
de bekleeding der vensters, de rijke en sterk voorspringende beschutting der kroonlijst en het fraai gehamerde
ijzerwerk om vanen of fakkels to dragen. Zoo zijn het
palazzo Quaratesi (Pazzi), van Brunellesco; het palazzo
Riccardi , door Michelozzo voor Cosimo gebouwd , waar
Lorenzo werd geboren. Hier denkt men zich de Medici
in hun bezieling voor kunsten en wetenschappen, in hun
beschaafd gezelschapsleven. De hof gevuld met antieken ;
de huiskapel en de galerij door Gozzoli en Giordano
bemaald met de beelden der Medici. Verder het palazzo
Rucellai door Leon Battista Alberti, den eersten uomo
universale, gebouwd; het palazzo Strozzi van B. da Majano , en het palazzo Guadagni van Cronaca.
V6or alle het geweldige palazzo Pitti, Brunellesco's verheven bouwwerk. Reeds zijn Egging , op een hoogte en
geheel vrij, is indrukwekkend. Trotsch versmaadt het
alien sier en blinkt alleen door grootheid , verhevenheid
en verhoudingen; denk eens, een facade van 200 meters!
Als op een rots verheft zich op zijn reusachtige onbehakte steenblokken (sommigen meer dan een meter lang)
de muurvlakte, alleen in het midden der schaarsche
vensters een weinig vermenschelijkt , een bouw,, die het
grootste karakter heeft. Van binnen is weelde en keur

222

van rijke kunst, uit later tijd. Wanneer men overstelpt
is geworden door al zijn schatten , geeft de Boboli-tuin
er achter ons rust en afwisseling.. De aanleg van Tribolo
is een honderdjarige voorlooper van LenOtre : terrassen
met hagen , grotten , fonteinen en vazen ; ilex-lanen met
beelden ; en de isolotto met bloemen en den Oceanus
van Giov. da Bologna ; en zwanen er orn heen. Hier
„ wachst der Lorbeer hoch " , (hierbij gevoegd een takje
er van) en myrthe en oranjes.
Nieuw is voor u de Bargello , waar sinds de Dantefeesten van 1865 het nationale museum is ingericht. Hier
zag ik weer veel van oude Florentijnsche kunst: Giotto's
fresco's, waaronder het Paradijs met Dante's portret ;
reliefs van Ghiberti en Brunellesco ; een muziekmakende
engel van N. Pisano ; Donatello , met zijn jongen David,
Johannes den Dooper ; en reliefs met dansende genii.
Verocchio's David; Lucca della Robbia's tien reliefs van
zingende en dansende jongens en meisjes, heerlijk van
leven en actie ; de naive Madonna van Mino ; die van Rossellino , enz. In dit alles is nog een zoeken , bij dezen een
nog hard en stroef gevoel bij het weergeven van de
natuur, bij genera naietheid en idealisme , dat de natuurlijke vormen ook nog niet geheel meester is. Cellini's
kleine modellen in was en brons voor ' den Perseus ; de
wassen boots van Perseus is slanker en reiziger, , bijna
zou ik zeggen mooier dan het voltooide beeld in de
Loggia. Men ziet den vooruitgang der kunst, bij Sansovino ; dan Michelangelo verrijzen met zijn vroege werken :
de Overwinning , de dronken Bacchus, de Apollo, de
Heilige Familie , meest onvoltooid en hoogst belangrijk om
het aanleggen en aanpakken van het marmerwerk.
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U van de Uffizi en Pitti te vertellen is een onbegonnen
werk; het zijn honderden meters gaans door een dicht
woud van kunstwerken. Komiesch is er de wanhoop der
toeristen , waarvan dezen als veroordeelden hun lijdensweg
afwandelen ; genen in hun Guide nakijken of alles uitkomt
en meer in het boek dan naar de voorwerpen zien ; anderen versuft staan als een verdwaald kind, dat door vele
menschen tegelijk wordt aangesproken.
Een onkundige doet het best met eenige zalen door te
loopen , zooals hij eenige straten zou doen en alleen te
zien naar een kern van het beste. Dat is eene nuttige
schikking in een museum ; zoo is hier de Tribuna ; daar
heeft een gewoon sterveling genoeg aan. De antieken , die
hier zijn, kent gij : de fijne Appolino , de Slijper,, de
Worstelaars , en de beroemde Venus der Medici, elegant
en vrouwelijk lief, maar onttroond door de Capitolijnsche
en die van Milo. Zeker , zij is mooi , maar wij hebben
een ander en hooger ideaal van Grieksche sculptuur leeren
kennen.
In de andere zalen en corridors zijn nog merkwaardig:
eene zittende Agrippina, een buste van Julia, een zeer
mooie Doryforos , een Bacchus met Ampelos , eene Venus
Genetrix ; een voortreffelijke Faun, torso en een laat
werk, een goede Homeros-kop , een meesterlijke Senecabuste, en onder dat alles, op eens heel iets anders : een
bas relief met Victoria's , die een stier offeren , onmiskenbaar Grieksch en voortreflijk.
Nauwlijks durf ik u bekennen wat mijn indruk van de
Niobiden is. Wezenlijk , hun roem is slechts een nagalm
van een tijd , toen men de beelden van het Parthenon,
om niet van het later gevondene te spreken , nog niet
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of niet algemeen kende. In de gezichten is geen leven,
geen uitdrukking ; er is die macht niet in, die de stof
beheerscht. Ik was gedesillusioneerd , en om billijkheid
over wrevel to doen zegevieren , herdacht ik, dat het kopiecn zijn, waarin de groote gedachte flauw weerklinkt ,
maar van eene onhandige hand.
Maar oneindig is onze verrukking in de Tribuna, in
in de tallooze zalen , tot in de Pitti toe! Welke een
openbaring van schilder- en teekenkunst ! Dazzled and
drunk with beauty , als Byron zei, komt men daar uit.
Als glanspunten in de Tribuna noem ik u slechts de twee
Venussen van Titiaan , zoo malsch en dommelig gedaan ;
een rond van Michelangelo, de Heilige Familie , zeer
ongemeen en kunstig van schikking , van plooiing ; Maria
bizonder schoon ; alles kantig en vast. Rafaels heerlijke
Madonna del cardellino (distelvink) zit in een Umbrisch
landschap. Edel , smaakvol ; fijn gemodelleerd , het vleesch
gedommeld en gescharreld met het penseel. Zij heeft beeldige slanke handjes , en mooier kindje bestaat er niet.
De Fornarina is geen Fornarina ; of zij van Rafael is ?
Men zegt van neen ; toch heeft zij er zeer veel van Van
del Piombo kan zij zeker niet zijn, dunkt mij.
Als met handenvol zijn hier verder de edelgesteenten der schilderkunst gezaaid 1 Botticelli's naief bevallige
Maria ; Ghirlandajo's Aanbidding der Koningen ; een juweeltje van Mantegna , de Maagd in een rotsig landschap ;
Bartolommeo's tronende Maria, in grisaille (niet alleen aangelegd , als men zegt, maar voltooid); Bazzi's prachtige S. Sebastiaan ; Correggio's Rust op de vlucht naar Egypte; Luini's
Herodias, met dat verleidelijk sfumato in de behandeling,
Bronzino — ik houd veel van Bronzino — wordt hij soms
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bleek in de vleeschkleur,, soms wat droog aan den kant , hij
is altijd edel van stijl en voornaam. En Titiaans Flora! met
haar rood haar, het schilderig contrast van het witte hemd
en de rose-achtig paarse japon , haar rose-gouden vleesch ,
donker bruine oogen, een bloeiend vrouwelijk ideaal , —
mollig en malsch gedaan , en een kleur,, een feest voor
het oog. Vinci's Aanbidding der Magi is een aanleg , hij
schetst in vasten omtrek , spaart zijn geheel uit en veegt
het wat aan met bruin; vreemde , maar grandiose cornpositie , die trap, die paarden , palmen en olijven ; buitengewoon interessant. In de teekenzalen is een schets van
hem , naar deze schilderij ; en . . . . en . . . . maar .. .
dan al die teekeningen !
Tal van Michelangelo, van Mantegna , Bartolommeo,
del Sarto , Correggio , 24 van Vinci, 37 van Rafael. Een
onuitputtelijke bron om de meesters to zien in hun studies
en ontwerpen , in hun zoo verschillende manier. Hoe
krachtig teekent Mantegna's forsche hand; hoe rein en
waar en schoon Rafael en welk een malsche, lenige , gevoelige lijn van het roode krijt ; hoe zeker en scheppend
zet Michelangelo het er op; en Vinci, geen fijner en
tevens vaster hand; welk een macht in iedere lijn, welk
een heimelijk sfumato in de zachte schaduwen , die een
uitdrukking tooveren als niemand in zulke mate heeft als
hij, en die oogen, waarvan de licht gehouden pupil zoo
wondervol glanst , en die glimlach , als van Afrodite , in
de wemelige schemertjes aan de hoeken van den mond!
In de zaal der portretten is veel onbeduidends : Rembrandt zoo valsch als een oud dubbeltje. Maar ook veel
belangrijks: Rafaels schoon portret, een zeer mooie beeltenis , vermoedlijk van en door Masaccio ; de bevallige
15
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Mad. Vigee le Brun ; en Ingres ! zijn portret is waar,, schoon
geschilderd , zoo vast als een muur ; hoe wordt die meester
miskend ! Telkens verheug ik mij als ik door veel zien
vooroordeel afleer.
Wij gaan thans telkens enkele schilderijen of groepen
zien. Zoo ook in Pitti. Nu eens nemen wij de 12 Rafaels
de Madonna del Granduca — daar zit een oud mannetje
voor, ach , de smerige sukkel met een vet boordje , zwijmend
over een vette das , die met harde kleuren zwoegt om dat
edele fijne, zedige , zalige beeld te copieeren. De Madonna
della sedia , — daar zit ook al, op eene hooge stellaadje ,
een juffer voor met een neus , wiens rood en een japon,
wier groen hindert tegen de kleuren der schilderij.
Desirez-vous acheter une bonne copie , Monsieur?
— Merci , Madame.
— Un prix modique , Monsieur ; trois cent francs.
Merci , Madame.
-- Deux cent, Monsieur — ah ! cent francs.
Toen daalde zij van de trap om mij vrij te laten zien,
en fluisterde mij toe : Ah ! Monsieur , je suis dans une
detresse horrible — cinquante francs.
Boos was ik — en onmiddellijk daarop sneed mij het
medelijden door de ziel. Ik gaf haar een lire of tien ,
twaalf en verwijderde mij beschaamd. 0 miserie vernedering beide in kunst en mensch. Zij trok het gevaarte
op zij, om mij het stuk van Rafael goed te laten zien.
Maar ik kon niet; mijn geest was afgetrokken. Maria met
haar gebogen hoofd zag mij aan; maar ik begreep ze niet.
Het moet toch pleizierig zijn wonderen te kunnen doen.
Later heb ik de Madonna vrij kunnen beschouwen; de
japon is blauw, de mouw is rood, de halsdoek groen
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met streepen wit en rood, zooals men ze nog vindt; de
hoofddoek geel met kleurige streepen; het haar blondbruin; het kind in warm geligen toon. Vaste omtrek of
liever buitenkant , dien de kwast met de verf nooit overschrijdt , breed gedaan , gemakkelijk; vrije toets hier en
daar zichtbaar ; maar het vleesch gedommeld , smeltend
greinig. Als schilderwerk , als aardsche moeder en kind
meesterlijk; maar Vinci en Michelangelo geven toch meer
diepte en ontroering. Dan de Madonna del baldacchino ,
de Madonna dell' impannata; zijn Julius II; Ezechiels
visioen; en Angelo en Maddalena Doni. Van Giorgione
is hier een meesterlijk Concert ; van Bartolommeo een
grandiose Opstanding. De Bella van Titiaan is niet minder
heerlijk dan zijn Flora; blauw,, violet, good en wit vormen een symfonie van kleur; welke vrouwen heeft die
man gezien of geschapen 1
Titiaan's portret van den lagen Aretino is opmerkelijk:
een vulgaire kop met groven neus en gemeenen mond.
Rembrandt's Oude man van 1657, breed en vet in de
verf; dommelig; de kop zeer stout in elkaar gezet met
vleeschkleur en bruin. Zijn studie van zijn eigen
kop, uit vroeger tijd, is een voortreffelijk stuk: het
haar breed, vlak; het licht op het gezicht sterk geempateerd; oogen meesterlijk in den kop gezet; mond en neusvleugel leven , en de wijs , waarop kin en onderlip verbonden zijn — alles is meesterlijk. Rembrandt houdt het
hier best uit : Rubens niet. Men moet Rubens niet in
Italic zien, daar legt hij het af; de losse kwabben
vleesch zijn onedel; de Vlaamsche ostentatie is bij hem
hinderlijk.
Van Canova is hier een zeer fijne en edele Venus
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en een prachtige kop van Bonaparte, meer dan tweemaal
levensgrootte. Hoe wordt Canova toch tegenwoordig zoo
miskend. Kan men dan niet zien?
Doch — met een kleine variant zeg ik als Huygens :
Al duurden uw gedult, nu loopt tt papier ten ende.

Alleen nog iets aardigs: wij hebben den Barbier van
Paisiello gezien. Dezelfde aard van luchtige muziek , dezelfde opvatting als Rossini, die veel aan hem ontleend
heeft; b. v. de aria der Columnia. Maar het is ook waar ,
dat Rossini het oneindig schooner heeft gemaakt.
Duizend groeten; Zoe omhelst u.
Uw Frank.
N.B. De beste gravure van de Madonna della sedia
is van Giovita Caraviglia ; de anderen zijn droog en
onvolkomen ik heb ze in de Uffizi vergeleken. Heeft u
die prent ?"

XXVI.
„ Lieve kinderen.
Uw uitvoerige brief over Florence's kunstschatten was
mij welkom , zoo om het bekende , dat hij in mijn her
innering verlevendigde , als wegens de vele voor mij nieuwe
zaken , die gij aanroert. Veel zien en goed bezien is eene
voorwaarde ter ontwikkeling van oog en geest. Doch
laat ik u vertellen , wat er hier al zoo omgaat. Franks
vriend George is bij mij geweest met . . . . dat is het
nieuwtje I met zijn . . . . verloofde. Ja ille , qui quondam,
hij die zoo placht te beweren , dat men daarbij te veel
gevaar loopt, want, Of men is verliefd en begaat een onbezonnenheid , of men is niet verliefd en loopt de kans van
het later op eene andere te worden. Hij doet , als men
zegt, eene „goede partij”, en wel, wat u zal interesseeren ,
met de dochter van Pronk, eene zuster van den Pronk,
den man van Hollaerts dochter, dien gij hebt ontmoet.
Hij heeft het meisje aan mij voorgesteld , toen zij hier
was om met hare aanstaande Geldersche familie kennis
te maken , en mij verzocht u mededeeling te doen. Ik
heb hem geluk gewenscht , oprecht , al ben ik niet zeker
of hij eene degelijke vrouw krijgt. Immers ik keer het
spreekwoord: nil melius coelibe vita, juist om en zeg:
niets is droeviger dan het echteloos leven , voor een man
althans. Peter laat dan niet. Tegenwoordig doet men het
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laat; de behoeften zijn, heet het , zoo groot. Alsof in
onzen tijd de eischen, betrekkelijk , niet eender waren.
Ik trouwde twintig jaren oud zijnde, en Franks vader
op zijn twee-en-twintigste. Dat is beter. Is men zeer jong ,
dan is het blad papier nog wit en man en vrouw vormen zich gezamenlijk, wassen gelijk samen. Later heeft men
reeds een plooi gekregen, en eigen regel en stelsel, en in
het huwelijk is het groote geheim van geluk toch hoofdzakelijk dit, dat de twee eene eenheid worden , en zonder
eenzijdig verbuigen de beide levens, met behoud van
zekere individualiteit, elkander harmoniesch vormen en
opvoeden. Het meisje kwam mij voor, vrij onbeduidend
te zijn, maar een verstandig man, gelijk hij is, kan
daarin betering brengen. Zij heeft door hare familie veel
over ulieden gehoord en allerlei loffelijks van Sietske, dat
toch de waarheid nog niet bereikt.
Onze dominee gaat ook weldra trouwen; met de freule
van Bergen, de oudste. Zij placht vroeger zeer wereldsch te
zijn, maar was allengs , bij iederen stap naar de dertig , naar
den fijnen kant genaderd. Zij is zeer werkzaam in de zendingszaak , die de „ zegeningen des christendoms" overbrengt aan de Taboeloes. Of zij veel van die lieden kent,
weet ik niet : ik ken ze ook niet. Maar toen dominee mij een
inschrijvingsbillet bracht, waardoor ik tot mijn schande voor
het eerst van die Taboeloes en van hun heilbegeerte hoorde,
heb ik hem ronduit gezegd, dat ik mijn lieden altijd vrijheid heb gelaten in hun opvatting van godsdienst, zoowel
juffrouw Barbara, die nu den nieuwen dominee aanhangt,
als de keukenmeid, die bij den baron oefent , en dat ik
er een gewetensbezwaar in vind den Taboeloes hunnen
godsdienst te ontnemen. Hij is een overtuigd en een vurig

231

en werkzaam man, dat erken ik, maar ik was weinig
gezind, op zijne soms wel wat meesterachtige aanmaningen
in to gaan. IJdel is de strijd over zaken van gevoel. Hij
hield mij blijkbaar voor een ouden Voltairiaan , doch kon
allengs bemerken , dat ik niet geheel novicius ben in de
kennis van den tegenwoordigen stand der kritiek. Het is
een vreemd slag van geloof, , dat hij heeft. Kritiek , historiesch en letterkundig , past hij ruim toe; de reeele
werkelijkheid laat hij vaak varen , maar stelt , wat hij
noemt de zedelijke en wijsgeerige waarheid voorop. Al
vallen de feiten weg , hun waarheid blijft bestaan. Dat
klinkt mij alsof men zei: al heeft Napoleon niet bestaan,
de Napoleontische wetgeving blijft onaangetast. Van het
eene woord komt het andere , en zoo werd ik tot den strijd
overgehaald. Vooral toen hij beweerde , dat de christelijke zedeleer geheel nieuw en eenig is. Mijn waarde
meneer,, zei ik hem, Egyptische hymnen op god deden
mij al hooren : „ Eeuwig zijt gij , en zonder gelijken , gij ,
schepper van alles , wonend in het allerheiligste. " De
Veda's wisten al van „ Hem , die onder alle deva's alleen
god is." Voordat de priesters haar bedierven , was Zarathustra's leer zuiver , en v6or Mohammed waren er al
verheven denkbeelden bij de Arabische wijzen. Anaxagoras
wist reeds, dat Zeus slechts een vorm is voor de hoogste
Intelligentie. Epicurus leerde : „ niet hij is ongeloovig, die
de meeningen der menigte over de goden ontkent , maar
die op de goden de meeningen der menschen overbrengt ".
Anaxagoras , dat god de menschen kneedt als de pottebakker het leem. Homeros predikt , dat, boven geweld ,
zachtmoedigheid het beste is. Aristoteles , dat men het
goede moet doen om der wille van het goede : dat men de
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hartstochten niet moet verstikken en de rede ze niet, als
een meester den slaaf, moet beheerschen , maar als een
verstandige regeerder den vrijen burger. Edeler dan Sokrates hebben weinigen gedacht. Houd mij ten goede ,
dat ik hem stichtelijker vind dan Jezus zelven. Als Plato
het geluk stelt in de deugd , als zijnde rechtgeaardheid,
harmonie en gezondheid der ziel , zoodat zij haar loon
medebrengt , onaf hankelijk van eenige beweegreden , is er
geene godsdienst ter wer.eld, die een edeler begrip dan dit
heeft gegeven. De Stolcijn zegt : de geest wil, het lichaam
moet. En een Epicurist zei : goed doen is aangenamer
dan goed gedaan te worden. Cicero, Seneca en Marcus
Aurelius leeren een begrip van zedelijkheid waaromtrent later
niets nieuws of beters is gezegd. Kent u Themistius? vroeg
ik. Hij wilde geen neen zeggen ; maat het bleek mij toch.
Lees eens wat hij met keizer Julianus verhandelt : gij zult u
verbazen over de nederigheid van zulk een keizer, over zijn
verheven dood , als die van Socrates. Wie heeft beter dan
Themistius de vrijheid van geweten geformuleerd ?
Laten wij alle aanmatigingen toch varen — ik werd
een weinig warm — de beste menschen van alle tijden
hebben zeer goed geweten wat goed en deugdzaam is, en
over God en onzen plicht hebben zij altijd hetzelfde gezegd. Maar dat alles was te klaar en te gezond , en men
wil mystieke ziekelijkheid. En , den Phaidon nemende ,
zei ik : ik lees nooit zonder aandoening op die laatste
bladzijden het uiteinde van Socrates, van dien edelen
man : „Met liefde had hij over alles gesproken. Geen
bitter woord over eenigen mensch. En hij dronk den
giftbeker. Reeds werd alles van het onderste gedeelte zijn
lichaams koud. Toen zeide hij , en het waren zijne laatste
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woorden : 0 Krito , wij zijn aan Asklepios eenen haan
schuldig; ga , en verzuim dit niet."
Wel mocht die man den god der gezondheid een offer
wijden; geen menschengeest had meer dan de zijne aan
dien god te danken. Doch ik voelde nu, dat ik den
dominee ook iets schuldig was en daarom zei ik tot hem:
Mijnheer,, ik ben misschien bitter geweest; vergeef mij
en bewijs het door mij de hand geven. Nu zag ik, dat
hij een goed mensch is, want hij wischte met zijn vinger
een traan weg en gaf mij de hand, en wij zijn in goeden
geest gescheiden. 0 godsdienst, waarom altijd het zuiver
menschelijke verduisterd !
Maar nu van wat gewoners. 1k heb met den notaris
Sietske's boedelzaken geschikt. Ik kan er op zekere voorwaarden alles uit nemen wat wij willen. Behalve hetgeen
waar gij , Frank, al aanstonds voor gezorgd hebt , haar
piano, kastje met boeken en enkele persoonlijke voorwerpen , heb ik nu hier alle papieren en zoodanige zaken
aan welke ik meende , dat zij gehecht zou zijn. Ik kan
dat op het gevoel wel raden , omdat ik zelf zoo zeer
aan zulke dingen gehecht ben. Zeg echter,, Sietske-lief,
wat gij nog zoudt verlangen te behouden.
Sietske duide mij niet euvel wat, ik over den godsdienst
en den dominee heb geschreven. Ik zou hare herinneringen en hare gevoelens niet willen kwetsen ; mar, wij zijn
altijd gewoon geweest daar vrij en rond over te spreken , en
ik hoop, dat zij dit in goeden gemoede zal willen toelaten.
Uw lief hebbende
Grootvader.
Een post-scrptum in antwoord op het uwe: Caraviglia's
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prent van de Madonna della sedia heb ik niet. Zie dat
gij die voor mij krijgt.
Deze brief, dien zij 's avonds ontvingen, deed hen de
lectuur van Burckhardts Cicerone staken en gaf aanleiding tot bespreking. Eene zinsnede had de aandacht
der jonge vrouw getroffen en zij zeide:
— Wat ! Zijt evj het geweest, die dadelijk gezorgd
hebt voor mijne meest geliefde voorwerpen? Dat wist ik
niet. Hoe lief van je. Waarom het mij niet gezegd?
— Waarom zou ik het gezegd hebben ? Ili had er
toen geen doel mede; natuurlijk dacht ik, dat gij daaraan gehecht zoudt zijn.
— 0 Frank, als ik dat toen geweten had .....
maar het was beter,, dat ik het niet wist ; dan zou er
dankbaarheid zijn geweest in mijn gevoel voor u. Nu
heb ik u alleen lief gekregen om u zelven. En grootvader,, o die lieve , lieve man ; wat een hart , wat een edel
gemoed ; en het komt alles zoo eenvoudig en natuurlijk bij
hem. Ik heb zoo dikwijls gedacht , en ik denk het nog
wel eens : hoe is hij zonder godsdienst zoo edel, zoo
goed , zoo tevreden ? Hoe heeft hij ook zijne wederwaardigheden kunnen dragen ; het verlies van vrouw en kinderen , het oordeel der menschen , alle beroeringen der
tijden , alle wisselingen der denkbeelden , zoovele meeningen en begrippen , die tegen de zijne strijden , en dat
alles zonder kreuk of rimpel , zonder bitterheid , zonder
druk of ontmoediging ? Dikwijls heb ik mij verbaasd hoe
hij, en gij ook, zoo waart in het leven , zonder die
hoogere macht , die de meesten daarvoor onmisbaar achten.
Frank lachte en zei :
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— Wel, ik vind dat nog al natuurlijk. Denkt gijdan,
dat de godsdienst eenigen invloed heeft op den wezenlijken aard van een mensch, dat wil zeggen, om dien
aard te maken? Wel kan hij hem wijzigen, maar een
mensch blijft doorgaans, wat hij van nature is. Wat er
goeds in den mensch is, heeft de godsdienst niet gemaakt , wat er minder goed in is, verscherpt hij en geeft
er een glimp aan. Als hij eenen goede goed laat, is het
omdat de natuur sterker is dan de leer. Bij alle goeden
is het beginsel hetzelfde , alleen de vorm, de woorden
verschillen; of men een goed beginsel bezit en uitoefent ,
omdat men het niet laten kan, van zelf, uit ingeboren
neiging voor het goede, dan wel of men het kleedt in
bijbelwoorden, dat is om 't even. De een zegt goed, de
andere zegt god; die eene letter maakt geen onderscheid.
— Ja . . . dat schijnt wel, zei Sietske nadenkend.
En toen, bespeurende hoe zeer zij zelve al begon te veranderen , lachte zij hartelijk, terwijl zij zeide:
— 0, Frank, hoe moet ik lachen als ik er om denk ,
dat ik eerst wel een beetje bang was voor je vrijzinnige
denkbeelden , maar dacht: hij is toch zoo goed, en ik zal
hem wel tot betere inzichten brengen!
— 0 kind, zei Frank vroolijk, die is aardig! Wel,
dat was toch le pot de terre contre le pot de fer.
— Tu, tu, tu, mannetje, wat is meer, een aarden
vaas van Corinthe of een ijzeren pot? Pas op, hier zou
je poezie en schoonheid in botsing komen met het nuchtere nut van den ijzeren pot. Hier raak je in de klem, he?
— Nog niet: op die Corinthische vaas staan Grieksche
beelden, en die maken de waarde, niet het leem.
— Toch deugt je vergelijking niet ; ook zou ik niet
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wenschen , dat onze wandeling was als van die twee, en
de aarden vaas aan stukken wierd geslagen. Liever denk
ik mij ons van dezelfde stof, al hebben wij in onze
jeugd in een verschillende omgeving gestaan. Hoe gansch
anders was uw vorming dan de mijne ! Wat moet je
jeugd zonnig en voorspoedig zijn geweest. Toen ik kind
was, was de mijne dit ook, maar al vroeg kwam er iets ,
dat drukte en mij wel niet melancholiek , maar toch nadenkend maakte. Dat ik geen eigenlijk genot had, was niets ,
daar kan ik buiten; maar niet buiten een gelukkig gestemd
gevoel. Dat kon ik bij ons niet vinden, maar moest het
voor mij zelve zoeken. Ik vond het in de natuur,, in
boeken en in het opschrijven van mijn gedachten.
— Dit moet je mij eens laten lezen!
— Misschien , zei ze met een glimlach.
— Meisjes dagboeken zijn altijd curieus. Daar staan
dan allerlei filosofieen in, en godsdienstige dweeperijen.
Altijd een versje van de Genestet en Longfellows Psalm
of life; ook onbeduidende gewichtigheden van Madame
zoo of Miss zus ; en opmerkingen over de mannen , die
voor ons vermakelijk zijn.
— Ph I Ph ! misschien staan er ook wel Bingen in ,
die uw heerschap zouden interesseeren , v. over zeker
iemand . . . . Sietske kon zoo prettig lachen bij zoo
iets , en het klonk dan met een zuiveren zachten klank ,
die muziek en zonneschijn was. En Frank kuste haar
open en frisch gelaat en zei :
-- Toe, vertel er mij eens wat van, Zoe: ik zou verlangen , dat wij to huis waren en het samen lazen.
— Dat is niet noodig; ik heb het bij mij.
- Wat! Dan dadelijk voor den dag er met; kom ,
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Zoe, doe het. 1k zal er niet mee spotten, heusch niet.
Zeg, staat er ook op, zooals gewoonlijk , dat het ongelezen verbrand moet worden?
— Zie je, daar begin je al weer.
— Nu, kom, lachen kan geen kwaad.
— Neen, maar er komen ook treurige zaken in voor,
en ernstige, en .. .
— Dan zullen wij ernstig worden. Maar scherts ter zij,
lieve, laten wij eens praten over onze jeugd. Wij hebben
tot ons tiende, twaalde jaar,, zoo prettig samen gespeeld
en gewandeld , en bramen gezocht, en kapellen gevangen,
die gij alijd weer vrij liet, als ik ze wou opprikken.
— 1k heb altijd van dieren gehouden, maar in vrijheid
en geen gemartel. Hoe blij was ik met de duiven , die je
mij gaf — maar ik mocht ze thuis niet hebben en moest
ze bij de uwe laten: dat verdroot mij, al kon ik ze
dikwijls bij je komen voederen.
— Wij hebben al heel wat voetstappen tusschen Olt
Veluwe en de pastorie staan. Als kind alleen vond ik
gezelligheid in onzen omgang.
— En ik vond je een gezelligen jongen, totdat —
daar kwam weer mijn schuwheid — totdat ze mij plaagden met mijn „vrijertje"; dat schrikte mij of en ik werd
opzettelijk stug en deed of ik onverschillig was.
— Ja, het begon toen niet makkelijk te worden, vertrouwelijk met je te blijven. Toen ging ik dagelijks naar
het gymnasium en wij zagen elkander maar een paar
keeren in de week, en toen ik naar de akademie ging,
was het uit.
--- De goede dagen waren voorbij. De oude vriendschap
onzer ouders maakte plaats voor verkoeling, voor tegenzin.
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Uw vroolijke grootmoeder stierf en uw grootvader leefde
meer eenzelvig ; mijn vader werd meer en meer de verbitterde , sombere man, en alleen moeder maakte ons
leven nog een weinigje zonnig. Och, die goede moeder,
zij had een moeilijk leven. Vader was eerst niet zoo heftig
en steil rechtzinnig , heb ik wel gehoord. Hij helde, zei men,
naar de Groningsche leer, maar toen de Tubingsche kritiek zoo ver ging , zag hij het gevaar en hechtte zich op
eens aan de oude leer en allengs werd hij steiler en
harder. 1k herinner mij wel zoo het een en ander van
dien tijd, hoe zijn tijdgenooten en de strijdschriften hem
fel verbitterden. Hij was een man van de studeerkamer
en zijn gemeente werd ook al van hem vervreemd. Mijn
goede vader werd door dit alles geheel ontstemd , korzelig
en ons huiselijk leven stil en verdrietig. Mijn beste moedertje ,
zonder luide vroolijkheid , was altijd welgemoed; zij hoopte
en vertrouwde , en ik ken geen liever vorm yan godsdienst
dan den hare; zij had vrede in zich en liefde voor anderen.
Zij Teed onder vaders bitterheid , maar bleef de goede
geest in huis. Waarom heb ik met haar niet inniger en
vertrouwelijker kunnen omgaan? Och, Frank, ik zal
het je zeggen , hoe ik was. 1k was een beetje vreemd
en mijn eigen. Moeder had een helder,, gezond verstand, maar aan lectuur of dieper ingaan in gemoedsen verstandsleven deed zij niet. Dat is ook iets van
lateren tijd, van onzen tijd. Wat in mijn gemoed omging
en mijn verstand opwekte, waren nadenken over geloof
en wereldbeschouwing en vragen over litteratuur. En dan die
eeuwige moeielijkheid , die ik had om openhartig over mijn
zaken to spreken met een ander. 1k hield alles wat er in
mijn hart en mijn hoofd omging, in mij besloten en kon
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er niet toe komen mij te uiten. Ik was boos op mij zelve ,
want eigenlijk ben ik zeer gesteld op openhartigheid en
veracht alle vermomming. Hoe dikwijls heb ik mij verweten niet lief en rond genoeg te zijn geweest met mijn
ouders — dat moet hen ook wel hebben gehinderd —
helaas , maar het was onoverwinnelijk ; schuwheid , valsche
schaamte , verlegenheid , waren de redenen van gebrek aan
mededeelende vrijmoedigheid. Dat was mijn fout. Ik zag
het nog dieper in, toen wij Naar, de goede fee in huis,
de altijd verzoenende en verzachtende , verloren, Dat was
een slag! Toen werden vader en ik, beiden , stiller en
meer afgezonderd. Zijn langzaam toenemende ziekte gaf
mij energie ; ik geloof; dat ik toen liever werd; ik wilde
goed waken, wat ik verzuimd had ; ik pleegde hem met
toewijding — en ik zag, dat hij er gevoelig voor was.
Uit die jaren zijn er donkere bladzijden in mijn dagboek.
Maar dat alles is te lang om te vertellen.
— Neen , vertel mij , liefste , daar stel ik juist belang
in. Hemel, wat gebeurt er al onder een dak , waarvan
men niets vermoedt ; als men alles wist , dan is er geen
menschenleven , dat niet interessant is. Maar wat deedt
ge in dien tijd , waar hieldt ge u mee bezig ?
— 0, ik had, zoodra ik wat ouder werd, leeswoede
en leerwoede. 0 , weten , weten ! dat was mijn dorst !
Eerst moet ik nog zeggen , dat — moeder leefde toen
nog — onze geldzaken niet voorspoedig waren. Vader
maakte geen promotie , wat hem ook al griefde. Wij
namen toen een meisje in huis, een Fransch meisje, dat
in het onderwijs wilde. Van haar heb ik goed Fransch
geleerd en kreeg ik boeken , die vader mij niet zou verleend hebben ; Victor Hugo, de Deux-Mondes , soms een
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romannetje. Daarna logeerde bij ons yaar een jaar een
Engelsch meisje en toen kon ik Engelsch leeren praten;
en zij had een bloemlezing, waaruit ik Engelsche dichters
leerde kennen. Maar overigens moest ik mij, voor en na
dien tijd, met vaders boeken behelpen. Wat ik al las!
De Katechismus der natuur, de Paroles d'un croyant ,
Le genie du Christianisme, de preeken van verouderde
theologen; alles uit leeswoede, zelfs Chomels Woordenboek, faute de mieux, als het maar bedrukt papier was.
De groote litteratuur der wereld, geschiedboeken — behalve Wagenaar en Bilderdijk — had mijn vader niet.
Alleen den Bijbel en dien las ik veel, alles er van, herhaaldelijk, en vooral het Oude Testament; het Nieuwe
vond ik zwak bij het Oude. De ontzaglijke grootheid
van het scheppingsverhaal, van de verschijning aan Elia
op Horeb, die op Sinai, die verbazende stoutheid en
barheid der profeten, die stroomen poezie der psalmen,
dat zieledrama van Job, waar wij geslingerd worden tusschen de grootheid van het wereldbestuur en den zoo
natuurlijken opstand van het menschenhart ; dat alles
leert ons, kan ons ten minste leeren, groot denken en
diep denken. Hoe diep is die wijsheid, dat de kennis
ons uit het Paradijs verdrijft!
- Dat is het, nergens is dat z6o gezegd in enkele
regels en beelden.
- Vindt gij dat toch ook?
— Natuurlijk; denk niet, dat ik den Bijbel gering acht;
het is een van de boeken. Maar, men moet het lezen als
geschiedenis van het menschelijk denken.
- Dat onderscheid merkte ik toen nog niet; eerst later
kwam dat. Want, allengs kwam bij mij ook het onder-
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scheiden en de twijfel , en soms vertwijfeling over leven
en vreugde en geluk. Maar ik ben taai, durf ik zeggen;
de veer sprong weer op. Toen vaders gezondheid meer
en meer achteruitging, en ik begreep , dat ik voor mij
zelve zou moeten zorgen, dacht ik aan het onderwijs en
ik ging werken voor mijn examens in Fransch en Engelsch.
Toen moest ik boeken hebben en ik bestelde ze; soms
zag vader ze en was boos ; meestal hield ik ze ter zijde.
Mijn oogen gingen meer en meer open ; ik zag, dat er
een Voltaire was en een Heine en Locke, een Gibbon en
Macaulay. Byron stootte mij of en trok mij aan, Heine
verschrikte mij, maar Goethe was een bevrediger,, die mij
weer boven den strijd verhief. Ik had een instinktmatigen
tegenzin tegen wat pessimistisch en somber is.
Ik lees ook nooit , wat zwartgallig is, zei Frank
lachend ; ik vind de wereld goed en schoon; alle melancolie is gebrek aan gezondheid.
Ja , uw leven is geheel anders geweest ; gij kunt dat
gemakkelijk zeggen, maar ik had owekking noodig en
steun.
— Dan was mijn geloof sterker dan het uwe, mijn lieve,
zie je wel!
dat is weer een ander soort van geloof,
— Geloof
dat is filosofie en overtuiging of wereldbeschouwing.
- Neen, 't is geloof, want het is een gevoel , en berust
op vertrouwen vooraf; dat is geen denken , maar overtuigd
zijn van het ideale. Welnu , dat is geloof, even goed, en
beter,, dan het godsdienstige.
- Gij vindt het alles goed, als het woord godsdienst
er maar niet bij komt; beken het maar, Frank.
— Nu, zei hij lachend, het zij zoo ; daar kan iets van
i6
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aan zijn, maar zij hebben het er dan ook naar gemaakt,
die godsdiensten.
— Als gij dien van moeder had gekend , zouden zij u
niet zoo tot verzet prikkelen. Er was een boek , dat ik
toevallig kreeg: Zschokke; dat werd mijn ideale vorm van
godsdienst. Later werd Feuchtersleben, zijn Gezondheidsleer der Ziel, mijn lijfboek; dat is gezond, dat maakt
gezond. Ken je 't ?
— Neen. Maar voor mij was grootvader het levensboek : een altijd edele en heldere geest , en goed , ja
goedig, als een kind.
— Zeg , als een engel.
— Die ken ik niet.
— Och Frank !
— Wel , kind , ken jij ze dan , die rechtvleugeligen ,
koudbloedigen.
— Nu, neem dan een beeld uit uw mythologie, verstokte heiden , en zeg, een goede genius.
— Ja, de genius loci, de lar familiaris.
— De deus in nobis. Ja, dat moet ik je ook nog vertellen: uit werkbehoefte, leerde ik Latijn bij vader en ik
kon er mij allengs in te recht helpen ; bijv. Vergilius , met
een vertaling er naast, en stukjes van Phaedrus en Florus
uit een schoolboek , en heel trotsch was ik, toen ik eindelijk een paar passages uit Livius bijna geheel verstond.
Ten slotte deed ik mijn twee examens en was voor de
toekomst bereid. Toen stierf vader — en kwam ik bij je
grootvader, en toen kwam je weer thuis , en toen . . . .
o, toen kwam er een nieuwe strijd.
— Aha! nu begint het pikant voor mij persoonlijk te
worden. Wat dacht je wel van mij?
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— St. Zoo gauw niet. En wij zouden in mijn dagboek
kijken?
— 't Is waar,, lieve; maar zie, het is al middernacht.
— Dan tot morgen met het overige. Nu nog even
naar buiten kijken.
Sietske opende het venster,, maar het werd koud en zij
sloot het weer, doch beiden zagen naar de wassende
maan, die in den Arno spiegelde , en de heldere sterrenlucht. Haar arm rustte om zijn hals en haar hoofd
leunde tegen de koele glasruit.
Na een pooze , zie ze :
— Zoo schijnt zij ook over ons huis; over ons huffs,
met al die getrouwe groote sterrenbeelden, over Olt-Veluwe
en het dak van onzen besten grootvader. Frank, ik zou
wel willen . . . .
En toen zij haar gelaat omwendde , bemerkte hij , dat
zij weende.
— Tranen, lieve Zoe, wat is dat ?
— Overstelping , zei ze met moeite , van geluk , en
van dankbaarheid. O, laat ik eerst kunnen uitweenen.
Wat een zaligheid als wij alles , wat in ons hart is, niet
behoeven op te sluiten. Wer nie sein Brod mit Thranen
ass — die kent dat niet. Frank, gij hebt dat nooit gekend, in uw leven van louter voorspoed.
— Ik heb geen tranen noodig gehad om de Himmlische Machte te leeren kennen. En , ik heb ze hier in
mijn armen.

XXVII.
„Beste vader.
Vrouwtje heeft u geschreven hoe wij hier over dag in
de kunst en 's avonds in gezellige huislijkheid leven ; hoe
de eerste dus eene onuitputtelijke stof geeft, ook om later
te genieten, en de tweede een voorsmaak van ons eigen
tehuis. Schoon ik daaglijks bemerk , dat het ondoenlijk
is in korten tijd ook maar een deel van het hier voor
den geest zoo belangrijke grondig te leeren kennen , tracht
ik toch zooveel mogelijk op te merken en aan te teekenen,
als legger voor later gebruik , nauwkeurige feiten en zelf
waargenomen indrukken. Enkele zaken daaronder wil ik
u toch meedeelen, die mij weer bizonder vervullen en
die ik behoefte heb in woorden te vatten. leder schrijft
het een ander na, dat de Romeinen geen yolk van kunst
zijn geweest en alles van de Grieken hebben nageaapt.
Behalve dat dit elk oogenblik door de ervaring wordt
tegengesproken , wordt het ook wederlegd door de logica
der redeneering. Immers het blijkt ons telkens, dat het
Italia der renaissance, ja zelfs het tegenwoordige tot
in allerlei kleinigheden van taal, zeden en volksgebruiken
eene gestadige voortzetting is van het Romeinsche. De
rode, isde, x6de eeuwen hebben voortgewerkt aan de
oude tradition, hebben geleerd van het voorgaande; maar
de kunst dier eeuwen was geen aangeplakte , geen van
elders ontleende versiering. Zij sproot wel degelijk uit het
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leven en de levensbehoeften voort. Dit is een onomstootelijk
feit. En hoe zou op eens , midden in het in beschaving
mindere Europa, een heel yolk, van de Alpen tot Sicilie
tot in zijn kleinste en meest verscholen hoekjes , een yolk
van oorspronkelijken kunstaard geworden zijn, indien het
dat niet reeds van den bloede , van zijne voorvaderen , van
de Romeinen dus , reeds was ? Een yolk verandert niet zoo
op eens van aard en aanleg. Die theorie, dat de Romeinen
geen eigen kunst bezaten en er geen zin voor hadden , is
een sprookje. Omdat zij aan de Grieken ontleenden ? Wel,
dan heeft ook Frankrijk geen kunst, en heel het overige
Europa niet; want nam men de beschaving en de middelen
en voorbeelden daartoe niet over van Italie? De artistieke beschaving, de zin voor schoonheid heeft geheel het
Romeinsche leven, tot in de geringste vertakkingen , doortrokken ; dat leeren ons alle overblijfselen , en dat feit is
met duizende bewijzen te staven. Ik zal die waarheid
eenmaal wel eens in het licht stellen ; een thema , dat
mij zeer aanlokt. Hoe in de latere eeuwen de knnstbeschaving eene in den aard van het yolk oorspronkelijke
behoefte is geweest , dat leert ons elke stap. Geen land
vereenigt zooveel als Italie : kunst, poezie , natuur en geschiedenis. Geen plekje of het is hier belangrijk voor de
kunst. Het afgelegenste plaatsje heeft groote namen en
werken , en in het geringste vlek vindt men tot zijn verrassing eenige merkwaardigheid. Hoe het dan wel in
Florence, een glansrijk middenpunt , moet zijn, is duidelijk. Er valt niet aan te denken hier alles te zien. Dat
bemerk ik telkens. De onuitputtelijke musea en verzamelingen zijn maar een deel; iedere kerk is op haar beurt een
museum. Ik tracht orde te stellen in wat ik opmerk , maar
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de stof wast aan bij het ordenen zelf, en men heeft zijn
handen vol werks om de groote trekken en groepen in
gedachte vast te houden. De vroegste kunst is reeds genoeg voor een Leven arbeids: Cimabue in de Cappella
Rucellai; de schoonste fresco's van Giotto in de Cappella
Peruzzi; Orcagna's Paradijs in S. Maria Novella; de miniature; in de Biblioteca Laurenziana , — wij hebben daar
ook de beruchte inktvlak van Courier in het handschrift
van de Daphnis en Chloe gezien; en de beroemde handschriften van Vergilius , Cicero, Patrarca —; in het choor
van S. Maria Novella, de fresco's van Ghirlandajo , waar
wij de portretten op zien van Poliziano en Ficino. Er ligt
in alle werken van archaischen aard, die den hoogsten
bloei vooraf gaan , eene bekoring van dicht- , beeld- en
schilderwerk , waarin schoonheid half versluierd samengaat
met relatieve gebrekkigheid en natefheid ; zij is als het
ware eene belofte en voorproef. Het is het aankomende
meisje , dat de schoonere vrouw voorspelt ; het is de
grootere aantrekking soms van het vooruitzicht dan van
het bezit ; het is de prikkel en spanning, die het hoogst
is, als de wedlooper op het punt is zijn doel te bereiken;
het is het morgengloren van een schoonen dag. Hoe getuigt dit alles van geheel buitengewone schoonheidsgaven ,
en hoe wordt het toch overtroften door de schilder- en
beeldhouwkunst van Michelangelo, da Vinci, Rafael, de
drie grootsten onder de grooten ! Dezen toch , en enkelen,
die hen naderen , zijn het, die de eerste plaats blijven
innemen , de brandpunten van alle overige stralen.
Eene belangrijke plaats , een pantheon van Florence,
is Santa Croce. Daar staan , te midden van oude en
nieuwe kunst, omringd van poezie en historie , de gedenk-
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teekens voor Dante, Cosimo , Michelangelo, Macchiavelli,
Leo Battista Alberti, Galilei , Raphael Morghen, Cherubim, van vrouwen uit het Huis Buonaparte. Hier letten
wij op de tomben van Alfieri, door zijne vriendin , de
gravin van Albany, gesteld , en van deze merkwaardige
vrouw zelve. Zij , eene Duitsche , met den Engelschen
pretendent getrouwd , en, na den dood van dezen dronkaard , de hartsvriendin , die Alfieri steunde en bezielde. Gij
herinnert u Courier's geestige Conversation chez la comtesse
d'Albany. Canova heeft een borstbeeld van haar gemaakt.
Van Florence dagteekent de nieuwe richting van den
menschelijken geest in alle opzichten , en in de beeldende
kunst zijn het drie genieen , die daarop den stempel
hebben gedrukt voor de volgende eeuwen : Michelangelo,
Da Vinci en Rafael. In de Via Ghibellina staat het huis
van Buonarroti. Wij vinden daar de geschreven documenten voor zijn leven en vele ontwerpen van zijne werken,
vele van zijne eerste concepties : dat marmeren relief der
Madonna, bas-relief met den strijd der Lapithen en Centauren , een torso voor de Pieta in Sint-Pieter, de wassen
boots voor den David , ontwerpen voor het graf der
Medici, de eerste en latere sclietsen voor het Laatste Oordeel , twee honderd architektonische teekeningen. Het
is eenigszins veranderd , maar veel van het oude is er nog,
en onze verbeelding geeft er zijn bewoner aan weder.
Hier leefde of en toe de man met het zachte en tot
heftigheid prikkelbare gemoed , zoo vol pieteit voor zijn
vader,, zoo bezorgd voor zijn bloedverwanten en zijn
ouden dienaar,, mystiek in zijne ideale liefde voor Vittoria
Colonna , forsch en stout zelfs tegenover een Giulio II;
de man, wien Horatius zou gevraagd hebben

248
Quid aeternis
Consiliis animum fatigas?
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die zijn reuzengedachten uit het marmer hieuw, , of die
ze soms wrong in een klein sonnet ; voor wiens penseel onmeetlijke muurvlakten nauwelijks toereikten ; een moderne
Aischulos of Jesaja. Florence heeft tal van werken , die
zijn rustlooze geest begon , maar niet voltooide. Slechts
de gigantische David is af,, en de gedenkteekens Medici,
behoudens een paar koppen.
Schreef hij later in zwaarmoedige extase :
Zoo eens, gewijd aan 't schoone, mijn verbeelding
De kunst tot heerscheres en afgod maakte,
Ik zag mijn dwaling .....
Geen schilderen en geen beitlen geeft mij langer
De rust naar de goddelijke Liefde
De ziel to wenden, . . . .

hier zien wij hem vervuld van het bewustzijn , dat hij
dus uitdrukt :
Tot een getrouwe richtsnoer van mijn roeping.
Is sehoonheid tot mijn aandeel mij gegeven
In beide kunsten mij tot koers en spiegel,
Dit , dit alleen voert 't oog naar zulke hoogten ,
Als mij in maal- en beeldhouwkunst verschijnen.

Nog kan hij zeggen :
Len schoon gelaat verheft mijn ziel ten hemel.

al was het in dezen zin , dat
In schoone oogen lichten mij de glansen,
Die mij den weg, tot God ons voerend, toonen.

Als wij in San Lorenzo voor het beeldwerk der graven
van de Medici staan , en al onze gewaarwordingen niet
t) Wat vermoeit gij uw ziel met eindeloos beraad?
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tot klaarheid kunnen brengen, geven zulke dichtregels
van den kunstenaar ons een licht bij zijn werk. Achter
de schoonheid en de kunst der uitvoering schijnt dan de
diepe grond door, waarop zij berusten. In die twee
Mediceers , Giuliano, het eene been teruggetrokken, het
andere voorwaarts , rustend maar gespannen als de veer ;
de heerscherstaf in zijn schoot, waarop de eene hand
slap nederligt, maar die de andere gereed zal zijn op te
heffen, wij zien daar eene rust in, die ieder oogenblik
tot handelen kan opvliegen. Lorenzo, de „Denker", kan
dat niet. Hij zit in beschouwing verdiept en zou zijne
geheele houding moeten veranderen om er uit te kunnen
verrijzen. En wat doen hierbij die vier figuren , welke
Dag en Nacht , Morgen en Avondschemering verbeelden?
Is dat de Dag, die man, met eerst half uit het marmer
ontwaakten kop , met die kruiselings gewrongen leden ; de
klare , werkzame Dag? Of is het Michelangelo, broedend
op eene gedachte „van het aardsche naar het goddelijke"?
Zelfs de Nacht is verdooving eer dan rust. En ginds
weer die Avondschemering, neerziende, met slappe , opene
handen, op een dag die wegzinkt aan de kim. Wel windt
zich het heerlijke beeld van den Morgen minder weemoedig uit den sluimer. Maar welk een onderscheid tusschen deze Aurora en de rozenvingerige Eoos , met haar
safraangeel gewaad verrijzend in den lichtenden Helleenschen ether !
Wat er tusschen dezen ligt? Zie , ginds in het midden
tusschen deze marmeren gedachtengroepen staat een beeld:
de Madonna, en op haar schoot het godskind, dat zich
wringt om haar borst te zoeken. Een van die wonderwerken van Michelangelo , die mij het diepst ontroeren.

25 0

Geen moeder,, die haar lieveling aan den boezem drukt
en er zalig op neerziet. Als onder het wicht der fataliteit
laat zij het kind zich voeden, en haar blik gaat droomend
heen over de achttien eeuwen, die nu voor haar liggen ,
als hoorde zij het woord: „ik ben niet gekomen om vrede
te brengen." Zij zoogt met bewustheid de kiem van die
diepe zwaarmoedigheid, die „door 't eeuwig broeden en
peinzen de ziele vermoeit".
Ik sla Goethe's Italienische Reise op, en lees iets wat
hij over eene Madonna van Guido Reni zegt, maar meer
past op deze van Buonarroti:
„Mir scheint es eine stille , tiefe Duldung, nicht als
wenn sie ein Kind der Liebe and Freude , sondern ein
untergeschobenes himmlisches Wechselkind nur so an sich
zehren liesse , weil es nun einmal nicht anders ist."
Dat ligt er tusschen de Aurora van Michelangelo en de
Aurora musis arnica, de Eoos , die goden en menschen
het licht verkondigt , dat herboorte en opwekking tot
vreugde , arbeid , leven , — die bij den gezonde een
zijn — medebrengt.
In welke geheel verschillende sfeeren voert ons die
andere denker,, Lionardo, wiens wetensdorst zich over
alle werkelijkheid uitstrekte en wiens brein in staat was
in alle weten een weg te banen , maar die, als kende hij
den regel van Bioon:
Het voegt geen incnsch in 't werk der goden in te dringen,

eens in een sonnet als een levens richtsnoer,, opschreef:
Kunt gij niet, wat gij wilt, wil wat gij kunt,
. . . en hij alleen kan , wat hij moet,
Die nooit zijn willen afscheidt van zijn weten.
•

Wil dan alleen maar kunnen, wat gij moet.
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In die zelfbeperking ligt macht. Wat den mensch ontzegd is, liet Lionardo onaangeroerd , en wat de mensch
kan , dat heeft Lionardo ook alles gekund. Hij noemt zich
„ een leerling der ervaring." Onverschillig voor godsdienstige mijmering — en toch heeft niemand zijn Avondmaal
overtroffen — heeft hij de gansche werkelijke wereld tot
veld van onderzoek. In deze stad denken wij vooral aan
zijn portret van Lisa del Giocondo, dat onuitputtelijke
kunstwerk , met dien „eerbaren en half verborgen
dien de Ouden in Kalamis' beeld van Sosandra
opmerkten. r) Ombra e lume , dat was voor hem het
gewichtige punt der schilderkunst , en dat is de tooverglans , die over al zijn werken straalt.
Van Michelangelo en da Vinci ging voor Rafael hier
het Licht op. Toen de jonge schilder van Urbino hier
kwam , opende zich voor hem een wereld . het hooge ,
grootsche begrip van den eene , het dommelige spel van
licht-en-bruin bij den tweede. Wat hij van Perugino en
Timoteo Viti had, verdween niet , maar werd verhoogd
en verbreed door de kunst der twee machtigen, die alles
beheerschten. Nu ontstaan zijne Florentijnsche Madonna's
— die met den „distelvink", de Madonna del Baldacchino , de Madonna del Granduca, het portret van
Maddalena Doni , de Kruisafneming , waarvan in de
Uffizi zoo meesterlijk geteekende studies zijn, in welke
alle wij den grooten Rafael van Rome reeds zien worden.
Zoo zijn deze drie , in hun kunst vertegenwoordigend:
Buonarroti het bovennatuurlijke, da Vinci de schoone
werkelijkheid, Rafael het ideale. Of: het schoone dat
)
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boven de natuur is, — dat binnen de werkelijkheid is
en er doorheen schemert, dat van de buitenzijde afschijnt.
Zoo trachtte ik u iets weer to geven van wat onze
oogen genieten , wat onzen geest bezig houdt, ons inwijdt
en opvoedt. Sietske leeft in dit alles met mij mede; ons
gemoed en onze geest wassen saam; ons Leven is een.
Teeken ik soms een prent of een stemming in haar
levensboek , zij verfijnt en veredelt een uitdrukking in
het mijne — of corrigeert een drukfout — en zoo worden
de bladen van beiden vermengd, tot het een boek worde.
Uw liefhebbende
Frank."

XXVIII.
Toen Frank den volgenden avond vroeg om Sietske's
daghoek te zien , en zij zeide, dat hij nu liever op zijn
beurt iets van zijne jeugd moest vertellen, antwoordde
hij, dat dit naderhand kon geschieden, en zoo kwam het
dagboek ter tafel. Het bestond uit eenige schoolschriften,
en zij lachten toen zij het opschrift lazen, dat werkelijk
luidde, als Frank plagend vermoed had: „Na mijn dood
te verbranden."
Het ving aldus aan:
„Gelijk de Romeinsche Keizer Marc Aurele zijne gedachten voor den rechterstoel zijns gewetens daagde , en
opschreef hoe hij zich had gedragen jegens menschen en
goden, zoo wil ik ook opschrijven wat er in mij omgaat ,
om te zien wat ik ben en mij streng te beoordeelen."
— Echt een zin uit een meisjes dagboek, zei Frank;
en dan „Marc Aurele" !
Ik had het uit een Fransch boekje, zei Sietske ,
Beautes de 1'Histoire Romaine; dat hadden wij op school.
Hier kunnen wij wel eenige bladzijden overslaan.
„Ik ben van daag slecht geweest, een ondankbaar kind,
en wrevelig. Waarom? Zie in uw binnenste. Waarom schrijf
ik mijn gevoelens? Omdat ik anders geene uiting heb. Ik
heb geen broeders en zusters, en mijn ouders zijn mijn
vertrouwden niet. Is het mijn schuld of de hunne? Zoo
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ik er toe kon komen openhartig met hen te spreken,
zouden zij mij begrijpen.
Misschien ook niet.
Ik beproefde het wel eens , maar voelde mij niet begrepen en dat ontmoedigde mij.
Is het gekrenkte eigenliefde ? Of te snelle prikkelbaarheid ?
Vraag ik inlichting over godsdienstige moeilijkheden ,
dan wordt vader boos. Job heeft toch ook getwijfeld en
God werd niet boos.

Ik heb behoefte aan liefhebben en geliefd worden — en
ik vind het niet - z6o als ik verlangde.
Foei! alsof mijn ouders mij niet lief hadden. Ach, het
is mijn schuld !
Waarom zou mijnheer van Arkel zoo slecht zijn? Hij
was altijd zoo goedhartig en vriendelijk voor mij.
meende, dat hij een braaf mensch was; maar braafheid,
zegt vader, dat hebben de heidenen ook gehad, en dat
is niet voldoende.

Il ne faut pas prendre l'abus que l'on fait des choses
saintes pour les choses saintes elles-mémes (Chateaubriand).
Moeder is zoo overdreven bezorgd voor mijn gezondheid, en in allerlei zaken. Daarom verzwijg ik maar veel.
Ik vind sours, dat zij ja beken het -- tobt en maalt;
dan word ik wrevelig. Dat is slecht en geeft mij verdriet. God, leer mij zacht te zijn en dankbaar! 0 leer
het mij
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Waar kunnen wij God vinden? De natuur geeft geen
antwoord. De natuur is wreed soms en wederspreekt God.
De wereld is vol raadselen. De boeken geven geen licht
over Hem.
Vandaag in den Bijbel gelezen. Hoe anders zijn de
personen daar dan zij ons gewoonlijk worden voorgesteld.
Is het dan niet laag als Abraham Abimelech misleidt ?
Als Jacob Laban bedriegt met de geschilde stokj es ? Als
zijn moeder den blinden Izaak zoo wreed misleidt om
Jacob voor Esau te zegenen ? God zal het zoo gewild
hebben. Laten wij dit vasthouden ; het staat in Zijn Woord.
Toen ik een jaar of tien was, zei eens iemand, die bij
ons kwam : Wat heeft dat kind vreemde lichte oogen.
Is zij gezond? Gezond? Ik had er nooit over gedacht ;
ik liep door weer en wind met mijn bloote hoofd ; ik
was onvermoeid. Waarom zou ik niet gezond zijn? En
die vreemde lichte oogen — ik keek in mijn spiegeltje ;
ik was bang, alsof dat gezegde over mijn oogen op iets
geks of verkeerds doelde. Wat meende die man ? Van
dien tijd begon ik over mij zelve te denken "
Hier volgden eenige bladen , die zij oversloegen , met
Le Lac van Lamartine , met regels uit den Vicar of
Wakefield, uit den Bijbel, uit Tollens.
„De brouille tusschen vader en den Heer van Arkel
maakt , dat ik niet zoo veel meer met Frank durf omgaan. Het is jammer. Hij was mijn speelmakker sinds
mijn eerste kinderjaren. Hij is een vroolijke jongen , en
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met hem voel ik, dat mijn aard ook vroolijk, of liever,,
opgewekt, zou kunnen zijn, als ik tehuis niet gewoon
was vroolijkheid als iets vreemds te beschouwen. Maar
hoe anders is ook zijn leven! Hij heeft alles. Doch het
is misschien goed voor een mensch, dat hij niet voorspoedig is.
Zou het waar zijn, dat leed een mensch beter opvoedt?
Hoe dikwijls heeft leed mij wrevelig gemaakt; en als
de voorjaarsbloemen bloeien, als ik eens een buitenkans
had, als ik een opgeruimd en goed mensch ontmoet,
als ik geluk zie bij anderen , dan voel ik mij tevreden ,
zachter en beter.
Welk een mooi boek is de Gezondheidsleer der Ziel van
Feuchtersleben. Een aardig idee: de gezondheidsleer der
ziel. Maar, als ondeugd, goddeloosheid , zedeloosheid een
ziekte der ziel zijn, kan de mensch dan helpen, dat die
ziekte hem overvalt? Dan zou hij niet verantwoordelijk zijn.
Wat is dat vraagstuk van den vrijen wil en van verantwoordelijkheid en gedetermineerdheid? 1k lees daar
toespelingen op in tijdschriften, maar begrijp ze niet.
Hoe gelukkig zijn mannen: die leeren dat alles.
Heden heb ik mijn belijdenis gedaan bij vader, die diep
geroerd was. 1k was getroffen door het heilige oogenblik ,
en de tegenwoordigheid der oudere meisjes hinderde mij.
Sommigen huilden; ik niet; eerst nu komen de tranen,
alsof zij zich nu niet behoeven te schamen. Waarom
schamen wij ons om te weenen , en nooit om te lachen?
Christen te zijn is het hoogste; moeder is dat in
waarheid en eenvoud. Maar om Christus mogen wij God
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niet achterstellen. Wordt God wel eens niet te veel vergeten om Jezus ?
Ik beefde bij het eerste Avondmaal. Mysterie ! Ik had
angst, want ik geloof niet alles, wat ik moest gelooven
en ik heb gelogen , toen ik op alles ja zeide. Ik moet
ook mijn zondigste gedachten opbiechten : ik was geroerd
door het heilige , maar vond het onaangenaam mijn lippen
te zetten aan den beker,, dien zoo vele lippen hadden
aangeraakt , en ik zocht een zuiver plekje. En toen ik
opzag en de oude juffrouw tegenover mij het brood zag
kruimelen , vond ik dat gek.
Ik ben een poos neerslachtig geweest, maar Lucie
maakt mij weer gewoon. Zij heeft geen diep gemoed ;
echt Fransch; maar zij is levenslustig en gezond van harte.
,,,,11 faut vivre au jour le j our " ", zegt zij. Wat is een
Fransch meisje ons vooruit in savoir vivre! Zelfs met
vader is zij open en vrij. 0 , dat ik het zoo kon ! En
moeder vroolijkt zij op, met aardige invallen en met verhalen over de familie , waar zij geweest is. Een beetje ondeugend en mauvaise langue , maar aardig. Toch houd ik
van haar,, want au fond is zij goed. Als wij buiten loopen ,
zegt zij wel eens „„tu ris comme une clochette d'argent " ".
Ja, als wij op de hei wandelen , kan ik weer lachen.
De oude Mevrouw van Arkel vindt zij net een Fransche
dame. „ „ Du temps de l'Empire , elle aurait eu son salon " " ,
zegt zij.
Nu wilde Sietske een blad overslaan — maar Frank zei :
Hei I daar zie ik mijn naam ; neen, neen, dat moet
ik zien.
'7
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„„Dis donc "", zei Lucie , „ „ pourquoi n'epouserais to
pas ce petit-fils? Prends-le, ce Frank. Il est bien;
paratt bon garcon, facile a prendre. Un parti splendide.
Tu sais: ce que femme vent ..... Quel age a-t-il, le
jeune baron?
— Il est de mon age; mais it n'est pas baron.
— Eh bien, alors ce que vous appelez ici Jonkere.
— Non plus ; it est d'ancienne famille patricienne , et
celles
tiennent autant leur race que la noblesse.
— Et pourquoi donc n'est it pas noble?
— Parceque le grandpere n'a pas voulu. C'est un mot
de lui: patricien de huit siêcles ne se fait pas ennoblir
l'aide d'un commis de bureau.
— Tiens, it a dit ca, le vieux grognard? C'est fier
tout de !Mine; j'irais l'embrasser pour ca"".
Wat Lucie mij zei over Frank, vernedert mij en zulke
lichtzinnigheid begint mij te stuiten. Ik heb in Frank een
makker van mijn jeugd gezien; de mogelijkheid van een
andere verhouding, en dat iemand mij zou kunnen verdenken, doet mij op mijne hoede zijn ; en zijn vertrek
naar de Akademie, verlost mij van alle moeilijkheid. Dat
is het laatste stuk jeugd, dat ik achter mij laat.
Mijn leven wordt eenzamer. Ook Lucie is nu weg.
Nooit voel ik mij kalmer, met stille tevredenheid, nooit
om zoo te zeggen geruster , dan als ik alleen buiten ben
in de natuur. Te huis ben ik verdeeld en uit mijn evenwicht: ik leid een ander leven dan mijn ouders, mijn
vader is niet gelukkig, en zijn geest is evenals zijn humeur
eenigzins verbitterd; mijn moeder is zacht en lief, maar
kan de zon niet dikwijls laten schijnen. Tusschen ons is
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geen volkomen openhartigheid , wij zijn niet in eenen
toon gestemd.
Buiten ontspant zich mijn heele wezen , als die Japansche papiertjes , die er uitzien als een droog theeblaadje
en in het lauwe water zich ontplooien tot een bloem. De
lucht doordringt mij ; ik versta vogels en veldbloemen en
de groote boomen en het heidekruid; ik word zelf
natuur en heb geen woorden om het te zeggen , omdat
ik zelfs geen denkbeelden heb. Het is louter sensatie ,
maar o zoo weldadig en zaligend. Gevoelens zonder
woorden, — er komt als een bloesemkleed over mij gelijk over den amandelboom : droomerig , rozig met bijna
onmerkbaren geur. Het is een gevoel, dat ik buiten laat en
dat zich niet laat meenemen naar binnen , zooals de
veldbloemen, die men plukt , en waar men tehuis niets
aan heeft , omdat zij haar frischheid, haar naietheid
verliezen en niet meer te herkennen zijn in een vaas op
onze tafel.
Er schijnen geldelijke zorgen te zijn, die mijn vader
drukken , en dat maakt mij ongerust. Daarom hadden zij
Lucie in huis genomen en is er geschreven op het aanbod in de courant om een Engelsch meisje kost en
inwoning te geven. Die ongelegenheid brengt wel eens
een onaangename stemming. Ik zal trachten boeken te
vertalen om wat te verdienen. Ik zal voor het onderwijs
gaan werken; dan kan ik mijn ouders tot steun zijn.
•

Zondag. Vader heeft van ochtend gepredikt over
Openbaringe XXI vs. r9: ,,,,En indien iemand afdoet
van de woorden des boeks dezer profetie , God zal zijn
deel afdoen uit het boek des levens." " Hij zette de
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vastheid en onveranderlijkheid des eeuwigen Woords
uiteen. Dan kwam hij op onze dagen, waarin daarvan
wordt afgegaan door de ongeloovigen, de onverschilligen,
ja zelfs door hen, die zich schriftuurkenners noemen en
godgeleerden. „ „Ons heilig en heerlijk huis, waarin onze
vaders U loofden, is met vuur verbrand , en al onze kostbaarheden zijn tot woestheid geworden.'"' Zoo sprak
Jesaja, en:: ,,,,Neer, zoudt gij u over deze dingen inhouden?"" „Neen , de prediker moet ze bestrijden; en
dus volgde eene vurige wederlegging van de twijfelingen
onzer dagen. Mijn vader was welsprekend. 0 , waarom
kan ik mij toch niet laten overtuigen en aan de twijfelingen, die ik telkens begin te voelen het stilzwijgen opleggen? Ik voel er smart over, want ik weet, dat het
bij mij toch geen ijdelheid, geen hoogmoed, geen
spotternij , geen verdorvenheid is , wanneer ik twijfel.
De bijbel geeft geen licht. Ik moet zien , dat ik dat
boek van Reuss, waarover de tijdschriften spreken te
lezen krijg.
Met kloppend hart heb ik iets gedaan , dat ik niet
weet of het geoorloofd is: ik heb in de stad stil het boek
van Reuss gekocht en het 's nachts gelezen. God vergeve mij; ik deed het niet met slechte bedoeling. Lichtalleen wil ik ; rust in mijn twijfel.
Hoe verstandig en gematigd is Reuss. Zouden zulke
menschen het slechte beoogen of bevorderen? Dat is onmogelijk.
Ik zie een nieuw licht over de eerwaarde Schrift op
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gaan ; zij blijft verheven, maar er komt iets menschelijks
over, door de verstandige verklaring. Als ik lees, voel
ik mij bevredigen; maar als ik nadenk, word ik weer
bevreesd voor het licht. Waar voert het ons heen , als
wij een tip maar loslaten? Waar is de grens? Telkens
voel ik met angst een schakel wegvallen.
1k heb een preek van Scholten gelezen. God zij gedankt, dat vaste Godsbegrip heeft mij weer kracht gegeven.
Het is heel anders, dan bij de oudgeloovigen , maar geeft
den mensch van heden den steun , dien hij behoeft.
De bijbel is menschenwerk , maar blijft eene openbaring
in minder realistieschen, in meer verheven zin. God blijft
onze God, ontdaan van menschelijke toevoegselen en
dwalingen: het Hoogste, het Reinste, het Wezen van
alles. Ik voel weer grond, en zie, dat twijfel alleen het
onwezenlijke raakte. Dit is eene verlichting; want o, die
twijfeling is vreeslijk , voordat wij geleerd hebben aan de
oude vormen nieuwe gedaanten to geven, opdat de echte
waarheid blijve."
— Wij kunnen dit verder overslaan, zei Sietske; het
was mijn periode van overgang tot de modernen.
— Nu komt de Engelsche periode, vervolgde zij, — dit
kunnen wij ook overslaan ; niets bizonders; citaten uit
Engelsche schrijvers. Aan miss Ellen had ik niets; alleen
leerde ik gemakkelijk de taal spreken. En dan . . . de
dood van moeder . . . ach, laten wij dat nu niet lezen —
naderhand.
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„Goethe's leven gelezen; een nieuwe wereld voor mij ;
breede opvatting van het leven in:
Geh! geborche meinen Winken,
Naze deine junge Tage ,
Lerne zeitig kiuger sein:
Auf des Gliickes grosser Wage
Stellt die Zunge selten ein;
Du musst steigen oder sinken,
Du musst herrschen und gewinnen,
Oder dienen und verlieren ,
Leiden oder triumphiren,
Amboss oder Hammer sein.

Het aantrekkelijkste in den mensch is zijn vriendelijkheid.
Maar ..... beter stug dan valsch. Spreuken XIX: 22.)
Een sombere bladzijde in de Spreuken (XXX) verontrust mij, Agurs woord:
Ik heb mij afgemat om God
Ik heb mij afgemat om God en ben stomp geworden;
Ja , redeloozer ben ik dan iemand,
En een menschelijk verstand heb ik niet;
Daar ik geen wijsheid heb geleerd ,
Dat ik de wetenschap des heiligen zou kennen.
Wie is opgeklommen ten hemel en daaruit nedergedaald?
Wie heeft den wind in zijne vuisten verzameld ?
Wie heeft de wateren in een kieed bijeengehouderf?
Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld?
Hoe is Zijn naam en hoe de naam zijns Zoons?
Zoo gij het weet!

Ontzettend! Als de Bijbel Gods woord bevatte , hoe
had God dan den mensch dit woord kunnen doen hooren !
Als een bliksemstraal doet het ons op eens in een vreeselijke waarheid zien. Dat eene woord : „ Zoo gij het wed!"
verscheurt den ganschen Bijbel , die ons God had leeren
kennen. "

2 63

— Kendet gij, dit, Frank? Het is mij altijd een raadsel gebleven.
— Zeker ken ik het; er is niet veel in den Bijbel, dat
ik niet ken. Juist om zulke woorden is hij zoo mooi.
Dat is de waarheid, al het andere poezie; ook schoon,
maar verbeelding. Dat woord, dat u zoo verschrikte,
och, dat is niets buitengewoons. Dat vindt gij ook in de
Veda reeds:
Wie die het weet, van waar bet Al ontstond?
Van waar 't ontstond, en of een Wezen 't schiep.
Of niet — dat slechts weet Hij,
Die alles ziende , in gindschen hemel troont.
Hij weet het, of .. . .. ook Hij zelfs weet het niet !

En een Griek zegt: Zeus, of wie gij ook zijn moogt,
natuur of verstand.
Eens aan een zendeling, met zijn domme zekerheid,
zei een eerwaarde en dieper denkende wijze van de
Kaffers: Ik zat op de rots en deed mij zelven droevige
vragen; droevig, omdat ik ze niet kon beantwoorden.
Wie heeft de starren met zijn hand aangeraakt? Waar
gaan de eeuwig vloeiende wateren heen, en wie doet ze
vloeien? Wie zendt de wolken? Ik kan den wind niet
zien, en wie brengt hem? Gisteren was er nog geen blad
op mijn akker; heden zie ik er eenige; wie heeft aan de
aarde de macht gegeven ze te doen ontspruiten? Toen
zonk mijn gelaat in bei mijn handen.
Zoo hebben alien gedacht , die zich niet met woorden
laten afschepen.
— Dat is toch treurig.
— Treurig — neen; in het geheel niet. Wat hebben
wij meer te weten noodig?
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— De grond, de oorzaak der dingen. . . .
— Als wij ze kenden , was ons gent, ons geluk weg.
Toen Semele Zeus zag, verbrandde zij ; toen Psyche den
Liefdegod zag, verdween hij. Als gij precies weet door
hoe veel trillingen de muziektonen uw gehoorvlies treffen
— leert u dat Beethoven kennen en genieten ? De kennis
van den grond der dingen zou ons menschelijk bestaan
opheffen. En daarom — van dien boom zult gij niet eten ;
heel juist. Dat heb ik van grootvader geleerd, en wij
bevinden er ons wel bij.
— Ach, ja, ik moest ook alles uit mij zelve alleen en
uit wat boeken halen.
— Lees Goethe en gij wordt gezond, zou ik ieder
willen toeroepen.
— Goethe heeft mij ook weer gemoedsrust gegeven;
zie maar,, wat ik van hem opschreef:
„Ist's denn so grosses Geheimniss, was Gott and der Mensch and
die Welt sey?
Nein! Doch niemand likes gem, da bleibt es geheim.
Lerne nur das Gliick ergreifen,
Denn das Gluck ist immer da.

Ja, wel is een moeilijk leven een goede leerschool. Ik
voel mij zedelijk beter en sterker ; ik voel mij verantwoordelijk. Nu moet ik het huishouden besturen en werken
in plaats van over mij zelve to denken. Ik wil mij ook
geheel aan mijn vader wijden; ik heb daarin en in het
werk voor mijn examens een taak. Werk verheft en geeft
veerkracht. Goddank , ik vind weer tevredenheid en soms
een halve vroolijkheid. De piano en het teekenen geven
mij uitspanning. Onze oude schoolmeester en organist
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leert mij goede muziek kennen, en ik oefen mijn oog en
hand met naar de natuur te teekenen. Had moeder mij
z6o gekend!

Vroeger vond ik het treurig dat Goethe zei:
Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muss es,
Ewig wechselnd.

Nu vind ik het gelukkig, dat de ziel weer op de aarde
moet keeren; daar is vaster grond, en het Ewig wechseln
houdt het evenwicht in stand. "
— Nu, zei Sietske, komt er een lange tusschenpoos,
ik schreef niet meer op. En lachende voegde zij er bij:
ik had genoeg te schrijven aan mijn huishoudboek . Dan
kwam de tijd van vaders verzwakking en dood, en ik
dacht niet meer om mijn dagboek. Het leven werd te
ernstig. Toen kwam ik bij je grootvader.
— En heb je toen niets meer geschreven?
— Eerst niet; totdat je thuis kwam.
— Ah, dat kan aardig wezen. Ltat eens zien.
— Nu mag je alles zien — ik heb geen geheimen
meer en geen papier als vertrouwde meer noodig, Goddank. Eerst toen je eenigen tijd te huis waart en ik behoefte had soms mijn gemoed te ontlasten, schreef ik
weer iets op.
„Mijn hart! Stil! Hoe Frank over mij denkt?
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Wat heeft dat kind vreemde, lichte oogen — dat komt
mij uit mijn jeugd weer te binnen en ik bekijk mijn oogen.
Zij zijn licht en helder. Of Frank er iets in leest ? Hoe
hij mij vindt? Wat kommert u dat ?
Ik heb mijn zwaren afhangenden wrong haar opgebonden , zooals de vrouwen van Prudhon en Gerard, die
Frank zoo mooi vindt. Een kleine ijdelheid.

Wees sterk en waak. Sinds acht jaar heb ik hem niet
gezien. Hij is een man geworden; gedistingeerd; met
zijn goed en open gezicht van vroeger. Hij is wat
brusque en scherp en spottend.
Frank mag mij gaarne lijden, dat is duidelijk; ik voel
mij gegeneerd.
Frank heeft mij lief — wat is mijn plicht?
Prends-le — dat woord van Lucie is het woord der
wereld, die onkiesch denkt.
2

Telkens die harde strijd: geen misbruik maken van
grootvaders goedheid. Een afstand scheidt ons : mij , arme
predikantsdochter , van hem!
Mijn oude Friesche bloed is te trotsch om den schijn
van speculatie te dulden. Mijd schijn, is de oude wapenspreuk van de Aldema's.
O, het is hard, hard! — Laat ik maar denken of hij
de man voor mij wel zijn zou. Hij, een kind van geluk,
met andere denkbeelden en beginselen: ik , zacht ge-
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worden door het leven. Zouden wij elkander altijd
verstaan?
Vruchtelooze redeneering, door mijn hart verworpen.
Liefde is een bloem , die vergaat; plicht is een diamant,
die duurt."
— En is het daarmee uit? zei Frank.
— Gelukkig ja; want het was een harde tijd.
— Mijn lieve kind, zei Frank, zijn hand teeder op de
hare leggend; ik zal niet meer met zulk een dagboek
spotten. Je hebt inwendig dieper geleefd dan ik, en het
kan mij veel leeren. Geduld en lankmoedigheid — dat
zijn mijn deugden niet.
En op eens schaterend van lachen, zei hij:
— Ik denk aan dien ouden Berend; weet je wat hij
mij eens zei? Hij zou mijn paard zadelen; het was toen
hij mij geluk wenschte met mijn verloving, en hij mij
onderwijl iets liefs van u vertelde? Hij treuzelde, tot ik
driftig werd en riep: „Kom nu, ik heb haast." Ik sloeg
met mijn karwats en de vos schrikte. „ Jonker ", zei de
schalk, die soms net als grootvader zijn eene oog dichtkneep , „zal je ze zacht behandelen?" Toen ik wegreed,
bedacht ik: o slimmert , bedoel je de vos, of . . . . zekere
jonge dame? – - Of hij dat bedoelde — ik nam het toch
niet kwalijk; iedereen heeft bij ons altijd zijn vrije woord.
En daarom, al ben ik misschien een beetje brusque soms,
ik heb ook nooit achterhoudendheid gekend. Dat lag in
mijn opvoeding: ik mocht alles doen en alles zeggen.
Daar ben ik dankbaar voor; want van daar onze onderlinge liefde en vertrouwelijkheid, en mijn gelukkige jeugd.
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Bij de meesten van mijn vrienden zag ik een afstand
tusschen ouders en kinderen. Bij ons bestond dat niet:
liefde en gemeenzaamheid maakten, dat de eerbied geen
vervreemding werd. Ik had gelegenheid om een bedorven
kindje te worden — maar dat hebben toch mijn grootouders belet.
— Hoe oud was je wel, toen je bij hen kwam.
— Ik was zoo wat acht jaar. Op mijn vijfde had ik
mijn vader al verloren, en toen stierf mijn moeder. Toen
kwam ik op Olt-Veluwe. Er is iets zeer eigenaardigs in
zulk een opvoeding bij grootouders. Tusschen hen en
mij was een schakel, die van mijn ouders, weggevallen ,
en ik werd onmiddellijk aan hen verbonden, alsof ik hun
kind was. Voor hen was ik het alles en eenige ; een
meisje hadden zij Jong verloren, een anderen zoon op
zijn drie of vierentwintigste jaar, en ik bleef hun alleen.
Ik werd hun kind en zij mijn vader en moeder.
— Je grootmoeder was een adellijke, wereldsche en
ijdele vrouw, he?
— Wereldsch en ijdel? Hebben ze je dat verteld? Het
had er niets van! Grootmoeder,, — je kent haar portretten — dat mooie van Tischbein, met het opgewekte,
prettige gezicht; den slanken, rechten hals, en dat mooie
hoofd zoo vrij opgeheven — toen was zij twintig of
negentien; — het andere, van David Bles, is van 't jaar
'55; nog een frisch, pittig gelaat , met spierwitte haren.
Ik geloof, dat Bles plezier had haar een beetje a la Pompadour te behandelen; de kleeding heeft niets van de
leelijke mode van '55. Een uitstekend portret; z6o was
ze. Als Delphine Gay, rieuse mais point mechante. Rond
en vrij in haar woord, soms ondeugend, maar zonder
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gal ; ongedwongen , maar fijn van manieren. In de „ wereld"
moet zij een alleraardigste vrouw zijn geweest. Maar zij
was zoo natuurlijk en eenvoudig, dat zij ook buiten op
haar plaats was; hulpvaardig en weldoend op allerlei
wijze. In mijn jeugd zag zij , zoowel op Olt-Veluwe als ,
toen vader lid van de Kamer was, in de hofstad nog al
eens menschen en had loges. Haar beschaving was de
Fransch-Hollandsche van i800 tot 182o, en wel de beste;
beperkt , maar grondig. De Engelsche bestond niet of
was gelijk „ komiek en excentriek "; de Duitsche , een
beetje burgerlijk. De Hollandsche , begrensd tusschen van
Effen , Kinker,, Bilderdijk , Helmers, niet voorbij Tollens,
nationaal en geschat. Het hoogste was Fransch , de klassieken der 17e eeuw,, en Rousseau, Vauvenargues , Montesquieu ; met Courier dweepte zij , en van Chënier kende
zij heele stukken van buiten, evenals van Voltaire's en
Racine's tragedies.
II se faut entre-aider, c'est la loi de nature;
Laissez dire les sots;
Souvent la peur d'un mal vous conduit dans un pire;
Aimez qu'on vous conseille , et non pas qu'on vous loue;
Un sot trouve toujours un plus sot qui radmire;
Chaque age a ses plaisirs ;
C'est ce qui donne poincte a la saulse,

al zulke regels bracht zij dikwijls met een zweem van
ironie of parodie , aan , en ik gebruik ze zelf soms uit gewoonte van ze gehoord to hebben. Hoewel grootvader in
vele opzichten heel anders was, waren zij zamen de
gelukkigste man en vrouw; zij begreep hem zeer goed en
zijn eigenaardigheden. Grootvader was vol geleerde en
fijne kennis , maar verbazend eenvoudig. Onverschillig
was hij voor zijn kleeding ; een oud stuk kon hij be-
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zwaarlijk afleggen en pruttelde als grootmoeder zei:
„Paatje, je jas lijkt wel de peau du leopard:
Pleine de taches, marquet6e,
Et vergetee , et mouchetde ".

Van wat „wereld" heet, hield hij niet, maar in vertrouwden kring was hij opgewekt en geestig. De traditie en geest van onze familie was humanistiesch ;
geestbeschaving was er eene religie; boeken en kunst het
meest geliefde huisraad. Grootmoeder stierf in den tijd
van mijn promotie; en ik zou er niet toe gekomen zijn
den goeden man alleen te laten, maar hij wilde volstrekt,
dat ik wat in de wereld zou verkeeren en wat anders
zien en leeren dan ons landje — en ik moet bekennen ,
dat ik daartoe ook werd geprikkeld. Eindelijk heeft hij
het listige plan gesmeed, dat hem zoo goed gelukt is —
en hij had gelijk: „die een vrouw vindt" zei de man der
Spreuken, „heeft een schat gevonden."
— Wat heb je een gelukkige jeugd gehad, zei Sietske;
maar toch — voor ieder karakter zou dat niet goed zijn;
voor mij is beproeving zeker nuttiger geweest.
— Dat weten wij niet; maar „tout chemin mêne A
Rome, zou grootmoeder zeggen. Toch is een gelukkige
jeugd een onschatbare herinnering; zoo zullen wij onze
kinderen ook opvoeden, vrouwtje.
Zij glimlachte, deed het dagboek dicht, en het: „ na
mijn dood te verbranden" doorschrappende, gaf zij het
aan Prank.
— Bewaar gij het, zei ze, ik heb het niet meet noodig.

XXIX.
Zoo wies uit de herinnering van het verleden en de
zaligheid van het heden, beschenen door de Florentijnsche
gratie , hun gemeenschappelijk leven , tot de tijd weer
wenkte en wees naar hetgeen vOor hen lag. Het was
December, en de wintermaanden zouden zij in Rome
doorbrengen. Rome ! Rome ! zei Frank, dan zal je eerst
eens wat zien!
Possis nihil urbe Roma visere mains.

t)

Toen kwam er een kink in den kabel.
Grootvader schreef vooreerst , dat hij onaangenaamheden
had gehad met juffrouw Barbara. Over een marmeren
Venus, die Frank in een der kamers wilde hebben , had zij
zich zeer geergerd : zulk een gemeen vrouwspersoon in een
karaer,, waar iedereen kwam Zij zag zich ook blijkbaar
met wrevel door eene nieuwe meesteres in huis verdringen.
Bij eene schikking voor de toekomst had zij gezegd : „ als
Sietske terug komt " , en grootvader had hervat: „ Als
mevrouw terug komt. "
Er waren hooge woorden gevallen , maar grootvader
had weer allengs verzoenend gesproken en zij zou ten
minste blijven, tot zij weer to huis kwamen. Dan was
er een andere verdrietige zaak. Een stoomtram-maatschappij had namelijk concessie gekregen , en een stuk
t) Gij kunt Diets hoogers zien dan Rome.
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grond in de oprijlaan, waarop de Staat een recht van
overpad bezat, zou worden onteigend. „Een deel van
mijn heerlijke oude beuken geveld, en de andere door
kolensmook bedorven ; mijn oprijlaan geschonden ", zoo
schreef de oude man gemelijk, „ en dat om zulk een
leelijke kachel op wielen! Ik wil dat ding niet over mijn
goed hebben ". Wettelijk was er niet aan te doen , alleen
wellicht door persoonlijke onderhandelingen; maar daar
kon hij in dit jaargetij niet aan denken. Grootvader was
verdrietig. „Ellendige zwendelarij ", schreef hij, „met
die vervl ..... dingen , die onze mooie wegen bederven.
Maar lastig zal ik het hun maken , al moet ik een jaar
procedeeren ".
Sietske bedacht zich niet lang:
— Dan moeten wij dadelijk naar huis , Frank , en gij
moet het zien te keeren.
Frank aarzelde.
— Als ik eerst eens schreef aan die kerels , zei hij.
- Zou dat wel iets helpen?
— Ons heele plan in duigen! Grootvader is ook overdreven tegen iets nieuws; het zou zoo erg niet zijn.
— Maar de goede man tobt er over: en Barbara
maakt het hem onaangenaam; ik wou, dat ik maar te
huis was.
— Ph! als het je niet schelen kan. Maar het was mijn
ideaal samen in Rome te zijn.
— Denk niet, dat het mij onverschillig is, mijn beste ,
maar wij zijn verplicht . . . .
Frank bleef uit zijn humeur: hij was gewoon niet gedwarsboomd te worden, en altijd zijn zin te volgen;
Sietske niet,
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— Frank, zouden wij op deze wijs gerust en prettig in
Rome kunnen blijven ? Dat zou ons geen voldoening geven.
Hij voelde dat ook wel , maar de opoffering kostte hem
veel strijd. Dien zelfden dag kwam er, alsof grootvader
het voorzien had, een briefkaart: dat de zaak nog lang
zou Buren en zij zich niet moesten laten storen in hun
reisplannen.
Toch behaalde het goede de overwinning.
— Daar gaat ons Rome-ideaal, zei Frank met een
wanhopenden zucht — het wordt een Romeinsche rulne.
— Maar,, van een triumfboog , dacht Sietske, die haar
man al genoeg kende om dat niet te zeggen.
Getelegrafeerd — opgepakt — en den volgenden dag
zaten zij op den sneltrein om rechtstreeks door te stoomen ,
Frank morrend en treurig met den blik op hetgeen hij
verliet , Sietske opgewekt en tevreden over de zelfopoffering.
In het Noorden stevenden zij den winter te gemoet.
Hun land zagen zij terug, bedekt met .sneeuw en nevel.
Doch geen dag waren zij thuis of ook Franks gemoed
werd gekeerd en hij zei tot Sietske :
— Vrouwtje-lief, je hadt gelijk; ik ben blij , dat wij het
gedaan hebben ; je hadt gelijk.
Sietske glimlachte en knikte hem maar eens toe.
Inderdaaad het was goed. Grootvader was in onrust
over het geval en zeer verheugd en dankbaar,, dat zij
terug waren. Frank vatte met energie de zaak aan en
trok her- en derwaarts om het gevaar te keeren , want
nu had ook hij er zijn vasten wil op gezet , dat „ de
kachel op wielen" niet door hun laan zou kotnen.
Intusschen er kwam nog iets bij , dat hun terugkomst
18
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wenschelijk maakte. Barbara werd ongesteld. Sietske verpleegde haar,, was de bestierende huisvrouw en in alles
die groede fee in huis , die den man het leven zoo gemakkelijk en gelukkig pleegt te maken , op eene wijze
welke door het dagelijks bezit er van soms niet wordt
opgemerkt , maar door het gemis op het scherpst aan het
licht treedt. En door alles heen versierde zij den dag door
vriendelijkheid en lieftalligheid.
Met een paar bezitters van aanzienlijke namen , die der
tram-onderneming tot vlag dienden , schoot Frank niet
op ; met eenige andere hoofden der zaak bleef het dralen
en omweegs-wijze sukkelen. Vervolgens werd hij uitgenoodigd om eene bestuursvergadering bij te wonen. Eerst
werd de helft van den tijd ingenomen door eene discussie
over het woord „ terwijl" in art. 7. De andere helft door
een paar amendementen daarop, door een sub- en een
sub-sub-amendement en een geschil over de vraag, welke
van deze alien de wijdste strekking had. Ten slotte
staakten de stemmen en werd de beslissing verdaagd tot
eene volgende vergadering. Toen Frank weer huiswaarts
keerde , zag hij den weg tot bij de beukenlaan al afgepaald. „Voor den duivel " zei hij, „als zij aan de laan
raken, laat ik er hen met kneppels of jagen".
Ten langen leste echter — het was al in Januari —
kwam hij te recht , niet bij de hoofden, maar bij de ziel
der onderneming. Hij vond een man van zaken en niet
van „terwijls"; samen bekeken zij de projecten en, om
kort te gaan , zei Frank :
— Zie eens, waarom neemt gij dien kleinen omweg
niet, die u het voordeel biedt dichter langs het dorp te
komen.
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— Mijn waarde meneer, zei de ander, — om de
eenige maar afdoende reden: dit kost ons zeker 11500
meer.
— Welnu , zei Frank , laat ik de knoop doorhakken.
Gij moet op een kwartier verder toch door een stuk
hei van ons ; dat geef ik u voor niets; en wij zijn van
het gemaal af, en gij van den overlaat der beek en
den wachterspost, en van mogelijke procedure. En daarmee uit.
— Dat is spijkers met koppen slaan, zei de ander,
maar ik moet er toch met de heeren over spreken, u
begrijpt...
— 0 , ik begrijp : u beslist en de heeren moeten daarop
knikken. Maar u beslist?
- Dat zal wel, zei de ander lachend.
— En zeer spoedig?
— Zeer spoedig.
Met dat bericht kwam Frank to huis , en grootvader
was er meé tevreden , schoon boos , dat die zwendelarijen
een mensch zoo in zijn rustig bezit kunnen storen.
Ten slotte werd de zaak beklonken; en nu het gevaar
afgeweerd was, keerde de genoegelijkheid terug.
Bij gebreke van de werkelijkheid werd Rome in
beeld en schrift het onderwerp voor de gezellige winteravonden. Grootvader bracht het journaal van hem en het
vroegere van zijn oudoom Arnout ter tafel; zij zagen
hoe het Rome van 182o en 183o was, hoe gansch anders
in 1786, het tijdperk van het andere verhaal, toen een
Italiaansche reis een of twee jaar innam; den tijd ook
van Goethe's reis. Zij lazen hoe de tocht van oudoom
begon, na een afscheid voor langen duur , met de trek-
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schuit van den Haag naar Rotterdam ; hoe zij met vele
„ fatigues " door Frankrijk en Zwitserland togen ; welke
„ cabinetten en curiositeiten " zij zagen , en welke merkwaardige personen , waaronder Voltaire en de kunstenaars
en geleerden van het toenmalige Italia.
Zoowel hieruit , als uit andere reizen , oude en nieuwe ,
maakte Frank tal van aanteekeningen , die hem later te
pas kwamen. Want toen Februari ten einde liep en Barbara geheel hersteld was, zei grootvader eens :
-- Kinderen , nu heb ik een wensch en dien moet gij
vervullen : alles is nu in orde en ik zou willen, dat gij
uw afgebroken reis hervattet ; anders blijft het half voldane
verlangen in een onaangename herinnering,
Sietske had zich reeds geheel in het huiselijk leven
geschikt , maar Frank was er terstond toe geneigd het
plan te aanvaarden. Na kort beraad werd er toe besloten
en weldra vertrokken zij. Het kleine incident had toch zijne
vruchten gedragen. Sietske had zich in al hare kloekheid, offervaardigheid en huiselijke deugden getoond ; Frank
had voldoening van hetgeen hij had gedaan ; grootvader
was weer tevreden en opgeruimd. Moreel gesterkt en het
hoofd weder meer toegerust voor hetgeen zij thans zouden
beschouwen , kwam Frank terug in Italie , als met een
nieuw gevoel , en eene vrouw aan zijne zijde , niet meer
de onervaren jonggehuwde , maar reeds geheel in haar
eigen wezen en kracht ontwikkeld.

XXX.
„

Roma!

Beste vader.
Ik schrijf u terstond omdat gij al gedacht zult hebben,
dat wij hier eerder zouden gekomen zijn , maar ik heb
een kleine afwijking aan onze reis gegeven. Ik wilde
Sietske &nen dag iets van Parijs laten zien , niet van
het vroolijke , maar van Paris-Musee. Het ging mij aan
het hart, haar van Parijs — voor haar als voor ieder
een tooverklank — zoo weinig te laten genieten. Maar
het kon nu niet anders en zij schikt zich altijd met de
lieflijkste gratie in mijne ontwerpen. Dit was trouwens
geen gril van mij , maar de begeerte om haar allereerst
met den „ Salon carre " en een paar geheel buitengewone
zaken bekend te maken. Drie dingen hebben wij er ten
slotte , als een norma videndi , in onze gedachte geprent ,
de Mona Lisa van da Vinci, de afgietsels van het Parthenon, en de Venus van Milo. Ik heb er de Poemes
antiques van Leconte de Lisle gekocht , om haar het
monumentale gedicht op die Venus voor te lezen :
Marbre sacre, vetu de force et de genie,
Calme comme la mer en sa serenite,

Vandaar zijn wij paar Milaan gegaan , ter wille van Rafael's
carton voor de School van Athene en da Vinci's Avond-
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maal, waar,, ondanks de verwoestingen , het genie van
Lionardo nog uit schittert. Welk een gedachte , kleurenkeus
en verhevenheid bij natuurlijkheid , als het oog , gescherpt
door het gevoel, er van lieverlede dieper in leert zien !
De prenten geven geenszins een denkbeeld van dit werk.
Altijd was mij de lange witgedekte tafel een minder aangename vorm , doch als men de schilderij ziet op hare
plaats , brengen de drie bogen er boven , met de vullingen
van wapens en festoenen alles in harmonie en juiste verhouding. Ook heb ik in Milaan iets ontdekt , dat mij
verheugt. In den hof van de Brera staat een groote bronzen Napoleon van Canova : de Keizer , als Imperator ,
onbekleed , met eene draperie over den arm , en eene
Victorie op de hand , zooals in Bilderdijk's onsterfelijke Ode :
En 't noodlot vliegt hem van de hand.

Wat bazelt men toch tegen Canova! Dit beeld is in zijn
klassieke grootheid en verhevenheid niets minder dan
een meesterwerk van den eersten rang.
Ik kom er van terug , dat het historische kostuum beter
zou zijn. Als men iets monumentaals wil maken , moet
men ideaal werkerr.
Van hier over Bologna naar Florence. Buiten Milaan
is het land vlak, evenals in Holland : geen berg , geen
glooiing ; weiden , slooten , wilgen en wat opgaand hout.
In denzelfden wagen met ons (en verder niemand) zat
aan het andere raampje . . . een romannetje. Eerst een
jong meisje ; zij zag er lief uit, maar droeg de sporen
der pokken; toch een mooi besneden gezichtje , lieve
oogen en een mond , die schoon gevormd was en bekoorlijk lachte. Over haar ging een jong man zitten, ook een
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lief gezicht. Een lang voorwerp in groene serge, dat hij
boven in het netwerk legde, zal een sabel geweest zijn;
dus een jong officier ; en hij had ook sporen aan. Het
begon natuurlijk over het raampje; of de Signorina het
ook dicht wou hebben. Neen ? 0 , hij ook niet. De
logische overgang van dit tot het weer lag voor de hand.
Het meisje antwoordde vrank en natuurlijk, en zij had
een gezichtje , molto sympatica , als zij sprak. Dat dacht
de jonkman blijkbaar ook, en zij vond het zeker prettiger naar zijn opgewekt gelaat met het fijne kneveltje ,
dan naar de boffen der rijtuigbekleeding te kijken. Hun
gesprek was onafgebroken. „ Dieci minuti di fermata !"
Hij wipt er uit; zij ook om een luchtje te scheppen, en hij
reikte haar, als van zelf spreekt , de behulpzame hand, waarin zij de hare legde tot steun. Hier was Parma, en ik keek
uit naar zooveel als ik van de zeer typisch Italiaansche stad
kon gewaar worden. Wij zijn op belangrijken bodem , Etruskenland ; de weg volgt de Via Aemilia. Ik had in den duomo
wel Correggio's Hemelvaart van Maria en in het museum
zijn Madonna della Scala willen zien; en er moet daar nog
een kop van da Vinci zijn . . . . maar dit een andermaal.
„Partenza!" Vroolijk klimmen de jongeluidjes weer in den
wagen en gaan weer druk praten. Hoe komen zij aan
zooveel stof van gesprek ? Sietske en ik, wij hebben er
schik in. Zij beiden zitten niet meer achter op de diepe
banken , maar schuiven naar voren, dichter bij elkaar.
Zij gaan naar Bologna. Even voor het station geven zij
elkander hunne kaartjes ; waartoe het meisje een hand ontbloot , die mooi is. Te Bologna stappen zij uit. Van zijne
zijde geene indringerigheid om haar verder te geleiden. Een
vriendelijk afscheid , fatsoenlijk , zonder stijfheid, zooals
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hun geheele verkeering geweest was. Ons Scheidt de reis ;
zullen zij elkander weder vinden ? Hoe lieflijk, hoe voorjaars-jong en zonnig is de jeugdige aantrekking van twee
sympathieen: dat doet het hart goed al ziet:men het maar.
Sietske en ik, wij knikten elkander toe en begrepen, wat
wij voelden , wij , die het niet alleen bij anderen behoefden
to zien. Ik denk liefst , dat hij het gezichtje, zoo regelmatig van vormen met dien lieven oogopslag en bevalligen
lach niet zal vergeten en zij den jonkman niet met zijn
innemend gelaat. Dat zou dom van hen zijn.
Dal van den Reno ; tal van tunnels; Porretta; wilde
natuur; het dal wordt enger ; val d'Ombrone, mooi land.
Nu is het donker; wij zijn in Toscane, maar zien niets
en hooren alleen het geratel in de tunnels.
Van Florence naar Rome koos ik den weg over Arezzo ,
een van de schoonste en belangrijkste. Wij hadden in
Zwitserland grootsche natuurtafereelen gezien; die geweldige bergformatie, met haar waterstortingen , kloven, afgronden en steilten, die door de wolken ontsluierde rotskoppen, waar de witte ijsvelden , scherp van kanten, fel
in het zonlicht , uit het dunne blanke nevelgaas uitsteken,
waar lager zwartgroene pijnbosschen in donkere groepen
tegen de hellingen hangen, — dat is indrukwekkend.
Maar die indruk is grootsch, verheven, ontzagwekkend.
Is hij schoon? Het schoone verwarren de modernen
met het verhevene. De antieken kenden het onderscheid.
Zij hielden niet van die ontzettende natuur ; zij zouden
aan de Zwitsersche bergen den naam van schoon niet gegeven hebben. Maar schoon is deze streek in de Apenijnen
van Florence naar Rome. Een lieflijke bergstreek met vlak
bouwland er tusschen, en op de koorn- en maisvelden
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wingerdguirlanden ; popels en olmen , hoog opgesnoeid om
geen schaduw op de akkers to geven , en daarom . . . .
..... adulta vitium propagine
Altas maritat populos.

De bergvormen zijn rond en zacht glooiend ; geen kale
rotsen , geen sneeuwtoppen ; de hellingen en kruinen hier
en daar met huizen , stadjes , campanile's; alles in harmonie met het landschap , harmonischer dan in Zwitserland. Ook harmonieus in kleur. Groen is het land, waar
wij doorrijden ; de naaste bergreeks fluweelig zacht groen,
de verder gelegene dommelig violet. Tuskhenbeiden valt er
een zonnig licht over een oud , bruin stadje , waar hier
en daar de pijnboom zijne kroon uitbreidt of de zwartgroene cypres recht overeind eene afwisselende loodrechte
lijn aangeeft. Over alles heerscht een fijne , dunne toon,
met wel overeenstemmende lichtpartijen. Soms zien wij
landvolk in de velden; of een Boer met een oranje
parapluie , of meisjes met dikke doeken op het hoofd ,
die eenige zwarte varkens hoeden. Het is Zondag , maar
toch doet men op het veld eenigen lichten arbeid. Anderen
zien er netjes uit , op zijn Zondagsch , en wandelen naar
de kerk of drentelen door hun velden, zich verheugende
over den groei. Daar komt Arezzo , schilderachtig op een
heuvel gelegen , en ik denk aan Maecenas, hier geboren,
en aan Guido, die onze muzieknoten vond , en aan
Petrarca en Vasari. Daar ligt Cortona op de hoogte. Ik
teeken fluks een omtrek er van en denk om Luca Signorelli.
Alles is bezaaid met herinneringen. Daar komt het meer
van Trasimene , een groote watervlakte , omzoomd van
glooiende bergen ; van voren vol biezen en watervogels.
Trasimene! zei Sietske , daar heb ik op school een
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opstel over moeten maken ; dat zei mij nets , maar hier wordt
de Romeinsche geschiedenis een levend blad. Is dit het
dal Trasimene , waar Hannibal de Romeinen versloeg?
Ik heb dat vroeger bij Livius nagezien. Ja, hier
stond de consul Flaminius en zette niettegenstaande de
kwade voorteekens , een val van het paard , den slag met
de zwaargewapende Afrikanen en Spanjaarden van Hannibal door. Hier werd hij beklemd tusschen de bergpassen ,
een plek als voor een hinderlaag geschapen , zegt Livius.
Hier was de „ edele kamp en een van de weinige nederlagen van het Romeinsche yolk opgeteekend." Nog is dat
niet vergeten en een stroompje heet hier Sanguinetto.
Dan het overoude Chiusi (Clusium) , op een bergrug ;
hier zijn de Etruskische graven ; straks Orvieto, met zijn
dom en heerlijken wijn. Welk een streek is dit: alles
oud Etruskenland , eer Rome was. Van hier kwam Lars
Porsenna en Tarquinius , van hier de eerste beschaving
der Romeinen. En nu zijn wij in Umbrie.
Als men door Umbria reist , denkt men telkens aan
het landschap met de fijne boompjes achter Rafael's Ombrische Madonna's, en aan den gevoeligen fijnen dichter
Propertius , die in dit vruchtbare bergland , waar hij zoo
trotsch op was, het licht zag. „Gering " , zegt, neen zingt
hij , „ is de klank van mijn stem ; maar wat uit het beekje
van mijn boezem vloeit , gedije mijn vaderland. Waar
anderen grooter kronen dragen , voor mij is de klimopkrans genoeg; en wie de steden beziet , die boven onze
valleien verrijzen , moge om mijne gedichten die muren
begroeten. "
Gegroet dus o land der twee elegische genieen , Rafaello
en Propertius !

2 S3

Op eens bespeuren wij den Tiber — hier al flavus
Tiberis — tusschen begroeide hooge oevers. Bij Borghetto de vervallen brug van Augustus. Ginds liggen ,
ver,, de Sabijnsche bergen, — met hun stoere eenvoudige
bergbewoners; weer een yolk anders dan de Romeinen , —
waar later hun fijnste dichter zijn landgoed had, het Sabinum van Horatius. Daarheen moeten wij een pelgrimstocht doen. Weldra
Vides, ut alta stet nive candidum
Soracte. . . • 1)

Nu begint mijn hart te popelen. Eerst nog Correse
het Cures van Numa Pompilius. Dan Monte Rotondo,
dat Garibaldi heeft bestormd en genomen. Bij dien naam
vliegt Sietske op, die dweept met den edelen man,
Romeinsch van grootschen eenvoud. Welk een geschiedrol , van de Etrusken tot Garibaldi, met Napoleon te
Lodi er tusschen !
Dan de Anio over . . . en dan, ik greep Sietkes hand
en wuifde het in de verte toe: Roma, Roma! felix Roma! !
Wij zagen even den koepel van Sint-Pieter en stoomden
door de Campagna. Wij drongen onze hoofden saam
bij het raam om dien eersten indruk te genieten. Roma !
men trilt als men het nadert. Want ieder beschaafde is
een muntstuk ; op de voorzijde zijn eigen beeld — maar
op de andere dat schoone vrouwenprofiel met de letters
ROMA.
Hoe gelukkig , dat ons dit nog gegeven is, vaderlief.
Toen dit verdrietige voorval er tusschen kwam oni mij van
Rome te berooven , heb ik een egoist gevoel van spijt gehad.
t) Ziet gij hoc de Soracte in hooge sneeuw blinkt.
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Maar mijn betere wederhelft heeft den plicht terstond
beseft; en het gevoel er voor bij mij gewekt. Nu ben ik
zeer verheugd , dat wij het gedaan hebben , en u van de
onaangenaamheid verlost , en tegelijk door dien tusschentijd ons Lang afzijn verkort. Dubbel genotvol is ons deze
tweede reis na het vervullen van een plicht uit liefde.
Ja , Siets is een juweel en gij hadt gelijk dat voor mij
alvast in petto te houden . . . . Daar kijkt zij over mijn
schouder om te zien , wat ik zoo wild en vliegend schrijf
. . . . en nu is het uit.
Sietske had hem de pen uit de hand genomen en
vervolgd:
..... Frank is het hoofd kwijt ; hij praat van mij,
maar is heelemaal verliefd op Roma.
Dag dierbare man ,
Uw dankbare kinderen.
Ons adres is Via del Babuino ,
pension Madame Fevre. Vriend
Wybrand heeft ons daar twee
goede kamers bezorgd , zonzijde
en schuins het gezicht op de trappen van Trinity. dei Monti."

XXXI.
Frank was er vroeger slechts vier dagen geweest , maar
hij kende zijn Rome goed uit de kunstwerken en uit een
aantal klassieke en nieuwe schrijvers. Met de plaatsgesteldheid was hij vertrouwd; hij wist wat hij wilde zien
en waar hij dat kon vinden. Den eersten ochtend was
zijn toeleg: zijne vrouw een grooten indruk te doen ontvangen. Zoo gingen zij uit, en bestegen de trappen voor
de Trinita , langs de obelisk gaande , tusschen agaves en
cactussen, tot den Pincio , langs de Villa Medici, door
de Passeggiata, eens de tuinen van Lucullus , langs de
rijen van borstbeelden der groote Italianen; wierpen zijwaarts , over den muur heen, een blik op de tuinen der
villa Borghese , tot zij op het terras Rome's indrukwekkend
panorama voor zich zagen uitgebreid. Over de Piazza
del Popolo heen, de dichte mengeling van daken , koepels
en torens; hier en daar onderscheidt men de torens van
S. Giacomo , den koepel van S. Carlo , de vlakke welving
van het Pantheon; links de naakte zijde van Aracoeli
op het Capitool; een deel der zuil van Marcus Aurelius
verheft zich uit de massa. Doch boven dit alles gaat het
oog van rechts naar links over eene schoon afgewisselde
lijn met beter te onderscheiden voorwerpen : den Monte
Mario, het Vaticaan, de geweldige koepel van S. Pieter,
het point d'orgue in deze symfonie ; den ronden Engelenburcht ; de hoogte met haar pijnboomen is de Villa Doria-
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Pamfili; de facade met het kruis in top, is de Acqua
Paola, en in de verte is een stuk der Campagna te bespeuren. Zie dit alles in een gouden zonneglans tintelend ,
of bij dalenden dag allengs de naaste groepen in schaduwen
gehuld en alleen de hoogste rand van het verschiet in
fijn wazig avondlicht , weldra aanwassend in gloeiender
geel en oranje , tot de laatste lichtsprank wegzinkt van
den engel op Hadrianus' Mausoleum. Dan gaat het zachte
groen der lucht in het blauw over en rijzen omhoog de
maan en de sterren. En niet minder eeuwig dan de
eeuwige hemelteekenen dunkt u het eeuwige Roma.
Van den Pincio afdalend kwamen zij op de Piazza
del Popolo, in welks midden zich tusschen vier Egyptische
leeuwinnen de obelisk van Heliopolis, verheft , herinnering
aan Augustus, die haar aan de Zon wijdde, en aan
Sixtus V, die er het kruis op plantte. Op de treden van
het monument zaten zij neder. Vo6r hen, ter zij , de Porta
en de S. Maria del Popolo , aan de andere zijde S. Maria
in Monte Santo, in het midden de bogen van den muur
aan den voet des Pincio met Neptunus en Tritons —
de antieke zeegod tusschen de beide Maria's , — en
daarboven de cypressen en pijnen tegen de sterk blauwe
lucht. Naast hen klaterden de waterstralen uit de muilen
der leeuwinnen in de groote bekkens neder; op den rug
van eene dezer monumentaal gestileerde dieren zat een
werkman zijn sigaar te rooken en te praten met eenige
vrouwen, die op de treden zaten; jongens klauterden om
en op de leeuwin om tusschen het bolle der hand en
den mond den waterstraal uit den muil op te vangen.
Naast hen lag een venter, — zijn mandje met cerini ,
kammen en Heiligen-prentjes achteloos ergens neergezet —
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zoo lang als hij was op eene trede , in den koesterenden
zonneschijn. Een Seminariepriester,, die naast Sietske zat ,
bood Frank een snuifje. Langzaam kwam een huifkar
uit de Campagna tot bij het waterbekken en de voerman
drenkte zijn paard. Welk een aardig staaltje van yolksleven op en om het monument van eeuwen! Onvergetelijk
bleef dit eerste beeld van Rome in Sietske's herinnering ,
met dat zonnig tafereel van karakteristieke gedenkteekens ,
die vertrouwdheid en eenheid van menschen en monumenten , die gemeenzaamheid waarmee alle standen naast
elkander op een bank of voetstuk zitten.
— Welk een stemming, fluisterde zij, van schoonheid ,
natuur,, van het vrije , niet-conventioneele Leven, dat het
eenige ware is. 0 goddelijk land en goddelijk Rome ! Zulk
een indruk heb ik nog nergens zoo gevoeld !
Nu had de priester, toen hij Frank een snuifje bood voorbij Sietske moeten heenreiken en hij had zoodoende haar
Baedeker op den grond doen vallen , doch het terstond met
een beleefd : „ Scusi Signora ", teruggegeven. Of hij dit nog
niet genoeg vond — toen een kind met bloemen op de twee
vreemdelingen of kwam , nam hij , zonder betalen , een ruikertje violen uit haar mandje en bood het Sietske met eenvoudige gratie aan , terwijl het kleine bloemen meisje met een
glimlach den geestelijke toeknikte en heenging , zonder
den vreemdeling lastig to vallen met hare waar. Sietske liet
de wellevendheid , zoo eenvoudig bij dien geestelijke, zoo
argeloos bij het kind, niet onopgernerkt , en, zich bezinnende , nam zij een viool uit het ruikertje , en daar
de priester zijn hand op de knie had gelegd en die
hand een klein boekje hield met den wijsvinger er tusschen ,
stak zij de bloem tusschen de zoo halfgeopende bladen.
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Na weerzijds hoffelijken groet , gingen Sietske en
Frank heen.
— Hoe opmerkelijk , zei Sietske, die fijn gevoelde
kieschheid van den geestelijke , en waarlijk ook van dat
acme kind; heb je wel opgemerkt , dat ze begreep ons
nu haar koopwaar niet op te moeten dringen? Het was
goed, dat wij haar geen geld hebben gegeven. Ik ben
verbaasd van eene gratie en welvoegelijkheid , als den
Italiaan schijnt aangeboren.
— Je hebt ze goed beantwoord , zei Frank, die een
innig genoegen had in het geheele geval.
— 0, zei Sietske, het mijne was maar eene navolging.
Iedere stap is bier eene herinnering; iedere steen
spreekt , en uit die duizende heugenissen , uit alle tijden ,
van wat de eeuwige natuur aan bouwstof opleverde, van wat
de Latijnen en Romeinen stichtten , de middeneeuwen verminkten , de renaissance deed herleven en volgende eeuwen
vormden , vervormden , bijeenhielden en verzamelden ; van
al die levens, welke hier werkten , die geesten , welke hier
kwamen om zich in de kunst of wetenschap te ontwikkelen,
— uit die duizenden heugenissen is, als uit zoovele bonte
steentjes , het mozaiek samengesteld , dat door het woord
Roma ons wordt verbeeld. En dat mozaiek is geen verwarrend gruis van veelkleurige blokjes , maar een groot
tafereel van samenhangende en samenstemmende beelden ,
eene harmonie , eene symfonie , — de symfonie van Europa's
hoogste beschaving.
Een stap in den Corso — en wij staan voor het huis ,
waar Goethe woonde , tijdens die Italiaansche reis , welke
een omkeer te weeg bracht in zijn levensbeschouwing en
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zijne kunst; de stijging van den wilden Goetz, den romantischen Werther, tot den grootschen dichter van Helena,
de Elegieen , Ifigenia. Hier voelde hij , dat „ wer einmal
in Rom gewesen , nie wieder ganz unglticklich werden
kann". Hier, de koen uitgesproken overtuiging: „ ich
war froh mein nordliches Erbtheil verzehrt zu haben , und
wandte mich zu den Tischen der Griechen ". En de barre
waarheid van zijn geprikkeld antwoord : „classisch ist das
Gesunde, romantisch das Kranke ".
Het eerste huis bij de trap der Piazza di Spagna , daar
woonde Keats, uit wiens ziel de hymne steeg :
A thing of beauty is a joy for ever,
5

An endless fountain of immortal drink,
Pouring unto us from the heaven's brink.
..... a cheering light
Unto our souls.
— Wij zullen zijn graf gaan zien, zei Frank ; hij ligt
bij de pyramide van Cestius. En een jaar na zijn dood
werd, naast hem, de asch gelegd van Shelley; de dichter
van Adonais , naast dien van Hyperion. Op dezelfde
Piazza woonde (n°. 5) Felix Mendelssohn en werkte aan de
Hebriden , en genoot er „ die schonste Misschung von
Lust und Ernst, wie sie nur Rom geben kann. " Beminnelijke mensch , en groote kunstenaar I Wilt gij van ieder
een staaltje? Van Thorwaldsen zei hij : „ het verkwikt
mij, als ik zijn gezicht maar zie ; hij kijkt zoo klaar uit
zijn oogen , alsof alles bij hem dadelijk vorm en beeld
moet worden. En hij is zeer zacht en vriendelijk omdal hij
zoo hoop. stactl." Die zoo iets zegt , staat zelf hoog. En
toen Mendelssohn zijn geniale , klassieke compositie van
Goethe's Walpurgisnacht , met die heerlijke lenteliederen er
19
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in, dichtte, schreef hij daarover : „ sommige motieven
zouden mij er toe brengen de groote trom te gebruiken;
aber die Massigkeit rath mir ab?" Ziedaar een les voor
iederen kunstenaar,, en het gansche verschil van klassiek
en romantiek in een woord vervat.
Met zulke opmerkingen gingen Frank en Sietske verder ;
tot het volksleven getrokken door het geschreeuw van
eenige mannen, die in het halfdonker van een poortgewelf, morra speelden. Op de Piazza Barberini bezagen
zij de kleine uitstallingen en den vroolijken Triton van
Bernini, die uit zijn kinkhoren eene dunne waterstraal
omhoog blaast, welke op zijn top een wisselend bouquet
van glinsterende bobbels vormt en dan weer klatert in
de schelp , waarop hij gehurkt is. Straks naderen zij den
Monte Cavallo, waar de twee meesterlijke kolossen hunne
steigerende paarden bedwingen , welke groepen zich zoo
heerlijk tegen de blauwe lucht afteekenen. En verder,
aan den voet van het Capitool, betraden zij de trap,
met de Egyptische leeuwen, omringd van bloemen , palmen
en agaves; met de kooi der levende wolvin , herinnering
aan Rome's oude voedster , de wapentropeen , de grootsche
Dioskuren met hun rossen , en op het plein tusschen de
drie paleizen, den wijsgeerigen Keizer Marcus Aurelius
op zijn paard , met zijn rechterhand „Clementia" betoonend. Ter zijde, den dalenden weg af, en het Forum
is zichtbaar:
Romanum satis est posse videre forum. ')

Een mine, maar welk eene I Verstrooide en verminkte
ledematen , maar die door geschiedblad en dichtwoord
1) Het is genoeg Rome's Forum te mogen zien (Propertius).
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voor de verbeelding worden hersteld m hunnen luister,
als de opgevoede geest het alles gaat leeren herkennen.
Zij dwaalden een pooze tusschen de vereenzaamde zuilen,
de voetstukken, altaren en zegebogen , over de bevloering
van Basilica en Sacra Via, naar het Colosseum, waarborg van Rome en de wereld. 1)
Sietske zweeg onder den diepen indruk van dit alles ,
en in Frank woelde een zee van klassieke herinneringen.
Genoeg voor t' oogenblik; thans gingen zij Wybrand
opzoeken.
In de Via dell' Olmo von den zij zijn huis, oud en
groot, van buiten meer muur dan huis, zooals een oudRomeinsche woning pleegt te zijn. De straat was bij de
vernieuwing een meter of vier uitgegraven; de deur derhalve evenveel te hoog en slechts door een houten trap
toegankelijk geworden. Huis en bewoner waren dezelfde
gebleven sinds veertig jaren; beide van den ouden tijd ,
tegensporrelend, waar het nieuwe hun aard en overtuiging
verstoorde. Wybrand was in zijn werkplaats bezig. Zoodra
hij hen zag, kwam hij hun te gemoet met uitgestoken
handen.
- Welkona1 zei hij met oud-Hollandsche rondheid.
Braaf, dat gij mij komt opzoeken; ebben, gaat zitten.
Zitten! ja, waar, in dien chaos? Een breede Empiresofa werd van teekenbladen en lappen bevrijd.
- Komaan, laten wij wat praten. Mag ik een pijpje
opsteken?
- Eer ik ga zitten, even rondkijken, zei Frank.

tj

Zoolang het Colosseum staat, zal Rome small; als het valt,

valt Rome, en als Rome valt, valt de wereld.
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Het was een hoog gezolderd, ruim vertrek ; voI kisten,
kasten , ezels; aan de wanden bestoven afgietsels van
koppen en bas-reliefs, eenige geschilderde studies en een
vuursteengeweer met patroontasch; over de meubelen rijk
gekleurde stoffen, zijden gewaden van Albano en Ariccia,
boeken, speeltuigen, portefeuilles; tusschen dit alles en de
ezels, eene Venus van Medicis; op de tafels: teekenbehoeften, papieren, een fiasco met mat omvlochten;
timmergerei, een ouderwetsche Hollandsche tabakspot ,
en honderd kleine voorwerpen; een war- en stofboel.
Zoo vreemd in tegenspraak met de uiterste netheid en
zuiverheid van Wybrand's kunstwerk, maar in overeenstemming met den republikeinschen eenvoud des mans,
met zijn versleten wambuis, halsdoek, mutsje en grauwen
baard en zijn Goudsch doorrokertje met dop van een
gevouwen speelkaart.
— Kom, ga nu zitten — hier, naast je vrouw op de
canapé. Ja, sla er het stof maar wat af; en vertel mij
eens wat. Hebt gij den ouden heer wel verlaten? Is hij
nu weer gerust? E, ik herinner mij hem wel, bij Vernet
indertijd. En hoe maakt gij het, sinds ons samenzijn op
Schifa-noia? Dat was ook geen Hollandsch leven,
Mevrouwtj e , eh?
— Gelukkig niet, zei Sietske, het zou mij niet bevallen;
wonderlijk, dat die gekunstelde menschen niet anders
worden door die heerlijke natuur. Ik ben een dag in
Rome en ik voel al iets.
Ja, dat doet Rome ! Maar ik begreep ook wel
dadelijk, dat het daar ginds geen leven voor u was. Sir
Ralph is hier
ze zijn bij mij geweest.
— Ze?
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— E -- Mrs. Hudson ook. Zij zijn hier samen. Glissez
mortels , n'appuyez pas. Ik hoorde het van Melzi , die
boos is en hem niet meer wil ontvangen.
— 't Is goed , dat wij het weten , zei Frank.
— En weet ge , wie ik hier ook heb zien dwalen : de
Hollaerts en het Pronkje. Dat zal u pleizier doen.
— 0 erg!
— Hemel! zei Sietske , moeten wij die menschen alweer
op ons pad vinden.
— Mevrouwtje-lief, , zulke lieden vindt gij de heele wereld
door. Zoo is het in het leven ; maar niemand dwingt ons
zich aan dezulken te houden. Maar,, vertel mij liever
eens , wat gaat gij hier nu doen ?
— Geestelijk groeien , als Ambros het noemde , zei
Frank vroolijk ; ons vervullen van antieke kunst en literatuur,, van Rafael en Michelangelo, van alles wat hier groots
geleefd heeft , van natuur en yolk, en al dat schoone ,
al die pazie meenemen en zien, dat wij het bij ons
overplanten.
— Piano, piano, zei Wybrand , zijn hand uitstrekkende
als Marcus Aurelius : pas op voor een ding — wil niet
alles zien, zie niet te veel. Ik zal u wel eens loodsen.
— Dat ware ons het heist; maar uw tijd .. .
— Ik heb tijd, tegenwoordig. De dagen zijn voorbij ,
toen ik het druk had met schilderijen en portretten voor
Lords en Russische Prinsen te maken. Ik heet , of ben,
verouderd , en werk voor mijn genoegen. En zoo is
't ook goed ; geld heb ik niet noodig , faam en eerbewijzen nog minder ; tevreden ben ik van aard , dat is een
zaak van gestel ; en voldoening heb ik door te leven in
de kunst. En zoo leef ik , een beetje stil en eenzaam ,
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sinds mijn twee jongens de wereld in zijn en mijn goede
vrouw, die eene Romeinsche was, overleed; maar haar
zuster,, nog wat ouder dan ik, biedt mij zorg en gezelschap. Ik ben nu , als de laatste der Mohikanen, want
Hollandsche kunstenaars zijn hier, op een na, niet meer.
Die heeren denken, dat zij 't wel zonder deze hoogeschool
kunnen stellen; maar zij weten niet, wat smaak is, en
dat men hier de dingen in '1 schoone leert zien.
— Ja, dat was vroeger anders; van Scorel en Mor af,
en toen Goltzius smachtte naar „ zijn gewenschte Room" .
tot de Kruseman's en Koelman's toe.
— Ik heb ze gekend, en die goede oude tijden ook ,
toen dezen bier leefden , en Jan van der Ven zijn voortreffelijke Eva maakte, en Sander Teerlink zijn deeglijke
landschappen ; een beetje droog , soit; maar zie die studie
van Tivoli eens, aan den muur. Is dat niet knap? Daar
zijn dingen in, die ze niet meer kunnen; het is nu alles
„ toon , meneer, en sentiment", maar teekenen? F—t!
En „ teykenen is toch de vader der schilderkunst ", zooals
van Mander zei. Uitsluitend kleur is zinnelijker, dus
lager dan edele vorm. De gulzigen beminnen de kleur,
de matigen en fijnproevers den vorm. E! lach vrij; 't is
zoo. En dan van den Berg, en Verhulst! Die van der
Ven was een Baas , meneer ; in Holland is hij achterbaks
gezet door een kliek, maar bier . . . . Weet ge wel, dat
de vreemden, als zij hoorden , dat ik een Hollander was ,
mij zeiden: er is bier een landsman van u, een geniale
beeldhouwer, van der Ven?
Ja, dat waren andere tijden: Canova heb ik even
gekend; die stierf in . 1822, 't jaar dat ik in Rome kwam ,
een edele man en een man van genie .. .
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— Aha! zei Frank, dan heb ik toch goed gezien ; ik
was woedend om de minachting waarmee men thans over
hem spreekt , toen ik zijn Imperator Napoleon had leeren
kennen , en zijn portretten van den Consul en Keizer en
van Pauline Borghese!
— Praatjes , zei Wybrand; hij was een geniaal man,
wien niemand meer waard is de schoenriemen aan te
binden. En dan die avonden bij Horace Vernet ! Ik heb
er de Malibran gehoord en Louise Vernet de Saltarella
zien dansen , dat gracieuse meisje ! Daar was ook de jonge
Mendelssohn, die Vernet verrukte door zijn klavierspel.
En de groote Thorwaldsen , dat was een kerel ! Een leeuw
van een kerel , noemde Mendelssohn hem. Ik heb hem
zijn beeld van Byron zien afmaken ; dat was in '31. Ik
heb ook Ingres vaak ontmoet ; ook een groot man, geloof dat gerust. Ah ! dat waren schoone dagen !
Wybrand, in zijn oudere jaren een artistieke kluizenaar,,
zich in bespiegeling vermeiend , kon echter ook een gezellig
en geestig verteller zijn, als hij de schatkamer zijner herinneringen voor iemand wilde openen. Ook nu sprankelden
zij op, door sympathie met de jongelieden , die naar hem
luisterden ; en hij gaf hun allerlei tafereelen uit het vroegere
kunstenaarsleven in Rome ; en uit de dagen toen een
vurige geestdrift er alien bezielde voor den grooten Garibaldi, die, zeide hij, als een Cincinnatus soms de wapens
voor den ploeg verwisselde , en na voor zijnen vorst een
koningrijk gewonnen te hebben , naar zijn landgoed keerde ,
met een zak vol graan om te zaaien.
— Ik heb meegedaan , zei hij ; ik ging naar het Vaticaan,
en kwam een vriend tegen , die mij vroeg , waar ik heenging. „ Ik ga mijn kleine kopie van de Transfiguratie
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afmaken." „ E !" zei mijn vriend , „ er zijn andere transfiguraties op til; ga je geweer halen , de Franschen staan
voor Rome." 1k ben geen vechter,, maar er was geen
weerstand te bieden aan de opwinding ; ik heb ook menigen
dag en nacht op de wallen bij de Porta St. Pancrazio
gelegen. Daar hangt mijn geweer !
Zij verlieten hem nu onder den indruk , een der merkwaardigste mannen gesproken te hebben, dien zij op hun
reis ontmoetten , en zich verheugende in zijne belofte om
hun de belangrijkste schilderwerken van Rome te laten zien.

XXXII.
Op een morgen werd Sietske, alleen tehuis zittende en
nadenkende over zoovele indrukken , welke zij reeds
ontving en in Rome had zien vermeerderen , met herinnering en vergelijking van hare vroegere ontwikkeling en
de tegenwoordige , verrast door een bezoek van Emilie
Hollaert. In het eerste oogenblik was haar gewaarwording
die van minder aangame stoornis. Maar toen het meisje ,
met zekere melancholie op het gelaat , haar omhelsde en
zei , hoe zij vernomen had, dat Sietske in Rome was , en
behoefte voelde haar te zien , legde deze met de haar
eigen onzelfzuchtigheid hare persoonlijke gedachten ter
zijde , om zich te voegen in die van haar bezoekster.
Emilie was eerst een weinig verlegen , maar werd door
Sietske weldra op haar gemak gezet. Zich zoo onder vier
oogen vrij gevoelende , kon zij aan den drang barer
stemming toegeven. Allengs kwam zij er toe het te uiten,
hoe ongelukkig zij zich voelde :
— Ik heb veel verdriet gehad , en ik kan er met niemand
over spreken. Gij begrijpt , dat mijn vader en mijn zuster
daar geen idee van hebben ; zij zijn zoo heel anders. Ik
heb door u eerst leeren zien , hoe dor en ledig ons leven
is ; en, gij hebt mij van iets schrikkelijks gered ; ik ben er
u innig dankbaar voor ......
Tranen beletten haar voort te gaan.
— Kom , kom mijn kind , zei Sietske , bemoedigend ;
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dat is nu voorbij. Verhef u, en herwin uw waardigheid.
Gij hebt alle middelen om een leven to zoeken , dat u
meer voldoening geeft : interesseer u voor goede en schoone
zaken. Lees deeglijke boeken; doe uw plicht , die voor
de hand ligt , en gij zult reeds eenige voldoening vinden.
Emilie schudde het hoofd,
— Hoe kan ik dat, alleen en in mijne omgeving ? 0,
hoe gelukkig zijt gij, die zoo verstandig zijt en iemand
naast u hebt , op wien gij steunen kunt. Dat moet iets
heerlijks zijn; en als ik daar dien man bij zie van mijn
zuster,, die niet kwaad is, maar zoo onbeduidend . . . .
Ik heb hier een man leeren kennen , die mij belang inboezemt ; met hem kan ik ten minste gesprekken voeren;
hij schijnt mij niet ongenegen
— Mag ik weten , wie dat is ?
— Ik wil het u wel bekennen ; het is Mijnheer van
Witloo.
— Hm! Ik heb veel van hem gehoord door Frank. Hij
is nu een ijverig katholiek ; spreekt hij u daarover ? Kunt
gij hem vertrouwen ?
— 0 zeker. Ja , hij spreekt er mij over, over alles en
ook over mij zelven.
— En, zei Sietske , haar hand op die van het meisje
leggende , — en — welk is het gevoel , dat hij voor u
heeft — en gij zelf?
— Ik weet dat nog niet. Hij spreekt mij over het
leven, en over ernstige zaken. Hij is zeer lief voor mij
en belangstellend.
-- En gij ?
— Ik durf dat niet beslissen; ja , ik voel wel iets voor
hem ; maar ik weet niet wat zijn voornemens zijn.

299
— Weet gij, wat het zegt , zich met een katholiek
te verbinden ? Hebt ge wel eens over al de gevolgen
nagedacht ?
— Eigenlijk niet. Maar zou dat zoo erg zijn ?
— Erg? zei Sietske, half lachend , half meesmuilend
om zooveel onnadenkendheid , het is toch een zaak van
gewicht ; uwe familie , uwe protestantsche opvoeding , —
en ik neem daarbij het woord protestantsch nog niet eens
in den zin van geloof, , maar van leven, gewoonten , denkwijze en inzichten.
— En als ik daarbij meer rust vond , minder doelloosheid , een beter inzicht in het leven , zooals hij mij dat
dikwijls leert voelen .. . .
— Zoo ? Doet hij dat ?
Sietske dacht , hoe haar eigen inzichten omtrent godsdienst niet weinig waren gewijzigd sedert haar huwelijk
en vervolgde :
. . . . Maar wij kunnen ook op andere wijze ons leven
verheffen , ons een rijker bestaan verschaffen en voldoening
vinden. Daarvoor hoeft men niet katholiek te worden.
Hoe hebt gij hem leeren kennen ?
— Wij ontmoetten hem in verschillende kringen en als
Hollander liet hij zich voorstellen en kwam toen meermalen
bij ons. Het eerst , dat wij een ernstiger onderhoud hadden,
was, toen hij mij eens had zien spreken met Mrs. Hudson.
„Kent u die vrouw " ? vroeg hij mij met eenige beteekenis ; en dan : „ ik zou u toch voor haar waarschuwen , als
ik mag ; dat is geen gezelschap voor u ".
— Wat voert die hier uit ?
— Zij is eene gevierde beauty, die veel over de tong
gaat ; vooral rinds men Sir Stanford altijd met haar ziet.
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Zij had dien keer verder over onverschillige zaken
gesproken.
Intusschen, na het bezoek van Emilie , waarvan Sietske
alles aan haar man meedeelde , wat zijn ironie niet weinig
opwekte, werd het beleefdheidsplicht aan de Hollaerts
ook een tegenbezoek te brengen. Schoon Frank en zijn
vrouw zich verontschuldigden om hunne avondpartijen
bij te wonen, en ook geene andere salons bezochten,
was er eene receptie van dien aard , waaraan zij zich niet
hadden kunnen onttrekken. Het was bij eene Romeinsche
familie , verwant aan Melzi , die hen haar had aanbevolen.
Een schitterende hooge zaal, met orkest op de gallerij ,
omgeven van weelderige salons en kabinetten. Er heerschte
de lauwe geurige dampkring van bloemen en fijne odeurs.
Tusschen de wanden met teedere behangsels, de palmen
en lichtgestoffeerde sofa's en causeuses bewoog zich eene
mengeling van zijden , crepes, poudre-de-riz en waaiers;
heeren in het zwart , een paar abate's met zwierig manteltje , enkele blinkende uniformen. Het was een conversazione, waar soms in een kabinet ook gespeeld werd,
of later in den avond zich een artiest of kundig liefhebber
aan den grooten vleugel plaatste. In zulke warme kassen
tieren best exotische planten en grillige orchideeen, of,
als het gewone planten zijn, bloeien zij er buiten tijds en
in onnatuurlijke kleuren en vormen. Zoo was er het gezelschap, aanzienlijk , maar gemengd; wat zich maar iets
onderscheidde , wat ook, was er te vinden. De fijn beschaafde gastheer deed, als man van de wereld mede,
maar was overigens iemand, die zich slechts aan enkelen
meddeelde. De Contessa daarentegen bemoeide zich ijverig
en beweeglijk met iedereen. Zij was een levend trait
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d'union , elk oogenblik verbindingen aanknoopend tusschen
de verschillende bezoekers : „ Mon cher baron, permettezmoi de vous presenter monsieur le baron van Arkel, qui
desire faire votre connaissance. Mon cher A., je vous
presente un savant Hollandais , qui desire enz. M. van
Arkel, je vous presente M. de Br. , qui desire faire votre
connaissance "; en zoo ging het met Sietske evenzeer.
Zij maakten dien avond vijftig kennissen , desirant faire sa
connaissance, terwijl geen haar op hun hoofd daaraan dacht,
als Frank zei.
Daar waren Sir Stanford en ook Mrs. Hudson.
Een paar malen op het punt elkander te ontmoeten,
schenen beide partijen eerder gezind dit te vermijden.
De Amerikaansche bleek ook hier hare taak van schoonzijn te vervullen ; haar naam en faam waren op aller
lippen. Aangenamer was de ontmoeting met den abate
Carini , wiens beminlijkheid Frank .met de geestelijken
zou verzoenen. Schoon een man van de wereld , bracht
hij meest zijne dagen in het genot van studie en geleerdheid door ; hij was een grondig beoefenaar van de antieke
letteren en kenner van Rome's topografie.
Onze vrienden hadden echter voor deze eene reis overgenoeg aan zulke bijeenkomsten , ware carnavals , waar
men het domino en masker van den schijn draagt , waar
de geest niets meer beduidt dan de broccoli, en de gesprekken niet meer dan de confetti, waar men elkander
mede bestuift.

XXXIII.
„Olt-Veluwe
Den x 9den Maart r8..
Zeer waarde kinderen.
Met hoeveel voldoening ik uwen brief uit Rome ontvangen
en uwlieder welstand uit denzelven vernomen heb, kan ik u
niet betuigen. Ik verheuge mij dagelijks , dat gij uwe reis hebt
kunnen vervolgen , terwijl ik u dank voor uwe liefde , die bereid is geweest, zonder vooruitzicht den tocht te kunnen hervatten , hem ten mijnen gevalle of te breken. Verschoon in
den ouden man de kwelling en gejaagdheid , waarin mij dat
geval van den stoomtram stortte. Doch gij weet , hoezeer ik
aan ons buiten gehecht ben, waar iedere boom mij lief is,
en dat ik niet dan met bittere ergernis kon zien schenden.
Door uw toedoen heb ik mijne gemoedsrust teruggekregen
en breng weder als vroeger mijne dagen door. Hoe ouder
men wordt , des te meer hecht men, als gij eenmaal
zelf zult ondervinden , aan het bestaande , waar wij aan
gewend , waar wij oud med geworden zijn. Jongeren
kunnen dat minder goed vatten , en het schijnt, dat men
zelf een antiek meubel moet warden om voor een voorvaderlijk stuk goed het innige gevoel te hebben. Ik weet
wel , dat ik u dit minder dan een ander behoef aan te
prediken , omdat gij in diergelijke ideeen zijt opgevoed;
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maar echter, gij kunt met de opmerking uw voordeel
doen. Later heeft men soms spijt, als men iets verzuimde.
Ik wil u dus een aardig voorval verhalen, dat mij
verleden week gebeurde. a was op een der zeldzame
schoone dagen, waar dit jaargetijde — want schaars
doet Lentemaand haar naam gestand — ons soms mede
verrast, gaan wandelen. Toen ik mijn bamboe nam,
begreep Kozak, dat hij meé mocht en liep mij vroolijk
blaffend vooruit. Wij wandelden een heel eind , tot ik ,
den straatweg overstekende, Kozak voor De gouden
hullkar zag stilstaan en mij aankijken. Het schuine
hoofd, met een oor neer en een naar boven , en zijn
kwispelend eindje staart spraken duidelijk genoeg de vraag
uit: „zou je hier niet eens even gaan zitten?" Wel zeker,
jongetje, zei ik, wij zullen hier even rusten.
— Wel, mien Heer! zei vrouw Brechte, da's in lang
niet gebeurd, en dat doet me deeg , da'k oe weer eens
zien mag. Je wordt er niet ouwer op , je heb ook een
groenen ouwen dag, boor. En waar kan ik meé dienen ?
Ik dronk wat melk met een scheut brandewijn, en
Kozak wat zonder. Brechte en ik keuvelden samen over
den ouden tijd en over den nieuwen tijd, die een heele
boel goeds van den ouden heeft weggevaagd. Nu geviel
het, toen ik was opgestaan om to vertrekken, dat Brechte
zei:
— Ja, mien Heer moet asjeblief niet rondkijken, want
ik ben aan 't schoonmaken en nu staan hier allerlei
meubelen over de hand.
Het gevolg van zulk een opmerking is juist het omgekeerde van de bedoeling; zij geeft een richting aan gedachte en oog en leidt die op het genoemde. Zoo keek
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ik naar de meubelen, die achter in het vertrek op en
door elkander stonden en mijn oog viel op een oud
tafeltje .....
Mijn hart sprong op — verbeeld u, het was het .. .
maar eerst moet ik zeggen , hoe het er uitzag. Een ovaal
tafeltje, met opstaanden rand ; met rozenhout ingelegd ;
in den stijl , die den overgang vormt van Louis XVI op
Empire; Engelsche Louis XVI , waarvan men veel meubelen
in ons land vond en die zeker af komstig van of gevolgd
zijn naar de meubelen van Sheraton uit het laatst der vorige
eeuw. De zijkant met ingelegde staande blokjes , afgewisseld door kleine guirlandes ; de pootjes , vierzijdig , dun,
naar onderen spitser toeloopend en eindigend in een
koperen knopje. Dit alles is echter nog niets — als ik u
zeg , dat ik terstond het tafeltje herkende , dat wij gehad
hebben. 0 1 Zou ik dat gele , gebiesde opstaande randje
niet herkennen , waar een stukje was afgesplinterd , dat
ik er met moeders schaar afwipte , — en de ingelegde
schelpen en kinkhorens in het midden van het blad. Hoe
vaak heb ik daaraan gezeten , als moeder snoeren en
ringetjes vlocht van haar.
— Vrouw Brechte , zei ik, hoe kom je aan die tafel?
— Dat? zei ze; weet ik het, wij hebben 't al zoo lang.
— Dat kon je wel dertig jaar hebben.
Noe, dat raait mien Heer ; dat zal wel, want ik ben
ruim dertig jaar getrouwd , en mijn man heeft het .....
— Wil je 't mij afstaan ? vroeg ik; 't is van mijn
moeder geweest.
— Wel zeker, zei ze lachend; ik heb niets aan het
ding, de pooten zijn wrak, en het is maar een sta-inden-weg.
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Mijn goede vrouw,, die zulke voorwerpen „ oude prullen "
noemde, had het tot mijn grooten spijt eens weggegeven.
Hoe blij ben ik het terug te hebben! Ik heb het laten
opmaken, en het staat nu in mijn kamer als een lieve
herinnering.
......... hoc est,
Vivere bis, vita posse priore frui,

1)

zooals Martialis zegt. Kinderen, in u voel ik mij gelukkig maar ook in mij zelven. De genoegens , die ik
heb, kan niemand mij ontrooven. Daartoe behooren ook
mijn boeken. Je relis; men heeft geleefd, gewerkt , heeft
alles beproefd en heeft zijn keus en keur.
De vrucht des ouderdoms , zegt Cicero, is de herinnering aan den voorraad van het vroeger verworvene. Zoo
herlees ik het oude en geniet. Ik heb geen levenstijd
meer om nieuwe proeven te nemen en alles vreemds te
leeren kennen. Er is zooveel ouds, dat gelezen moet
worden of herlezen; want Plinius heeft gelijk als hij spreekt
van zekere boeken, die niet alleen legendi maar leelitandi 2)
zijn. Soms wordt men weer jong met dezulke, die wij
jong lazen en heeft dan zijn oude ervaring op den koop
toe; zoodat er een deel wordt verwezenlijkt van het ideaal
van jeugd en ervaring te vereenigen.
Daar ik met ulieden medeleef , snuffel ik in oude berichten over Italie en vooral over Rome. Als gij weer
terug zijt, zal ik onderscheidene curieuse-ana verzameld
hebben. Uit Oom Arnout's reisjournaal, waarvan ik u
vroeger sprak zou ik u aardige anecdota kunnen mededeelen.
t) Twee malen leeft, die kan genieten 't vroeger leven.
z) Niet te lezen, maar herhaaldelijk te lezen.
20

306
Te Florence teekent hij op — 't was in 1775 — ,, de
papiere vensters raken hier als elders in de steden uit de
mode." Nu, er raakt meer uit de mode. Zoo meldt hij,
van de Barberini-galerij sprekende , over Guido Reni's
beroemd portret van Beatrice Cenci : ..... „de jonge
luiden wierden amoureus van 't pourtret en kusten hetzelve." Sic transit gloria! Lavater maakte over dit portret
zijne gelaatkundige bespiegelingen en ieder dweepte met
de schoone , kuische en ongelukkige Cenci; en thans
twijfelt men aan Cenci's deugd en de echtheid van haar
portret. Gij lacht over de „amoureuse" daad dier jonge
lieden ; en gij hebt gelijk , maar omdat gij uw enthousiasme juister toepast. Beter een enthousiasme, dat zich eens
van voorwerp vergist , dan in het geheel geen enthousiasme.
Onze reiziger maakt ook op menige fout in toenmalige
berichten opmerkzaam. Zoo o. a. , waar Volkman zegt,
dat tusschen de ooren van het paard van Marcus Aurelius
(op het Capitool) een nachtuil zit. Daar zag hij de kuif
van het paard voor aan !
En dit doet mij denken aan eene andere koddige vergissing , die ik laatst vond in de beschrijving van Rome ,
die Karel de VIIIe deed vertalen : het raakt de naar
het onjuiste opschrift aan Phidias en Praxiteles toegeschreven , mannen met de steigerende paarden op Monte
Cavallo , en luidt : „Les chevaulx et hommes nuz denotent
que au temps de l'empereur Tyberii furent deux jeunes
philosophes , c'est assavoir Praziteles et Phitias."
Welaan dan , welkom in Rome , en : „Roma fave !"
Rome zij u goedgunstig
Omnia Romanae cedent miracula terrae. i)
i) Voor Rome moeten alle wonderen onderdoen. (Propertius.)
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Hoe ontzaglijk is ten alien tijde de indruk geweest, dien
Rome maakt ! De tochtgenooten van Aeneas, de Numidiers
en Spanjaarden van Hannibal, de Gallen onder Brennus,
de Barbaren van Alaric, de beschaafde Gothen van
Theodoric, de legers der Fransche Koningen, de regimenten van verschillenden landaard onder den Corsikaan ,
zij zijn alien verrukt als zij van de hoogten en bergpassen af, voor het eerst het tooverland zien en den
tooverklank hooren: Italia! IPtalia!
In Petrarca's zoo belangrijke en vermakelijke Epistolae
ziet men, hoe zelfs een Italiaan , als hij Rome voor het
eerst begroet, „verstomd is door het wicht van zooveel
wonderen. Grooter " , zegt hij, „was mij Rome en grooter
zijne overblijfselen dan mijne reeds groote verwachting.
Niet dat door deze stad de wereld was beheerscht,
verwonderde mij, maar dat zij zoo laat er door was
beheerscht. "
L'antiche mura, ch' ancor teme ed
E treme '1 mondo quando si rimembra
Del tempo andato ......

Zoo zegt hij in zijn verheven Canzone aan Cola di
Rienzi; en in zijn Epistolae schrijft hij:
„Iedere stap , dien ik in Rome doe, brengt mijne ziel
in beweging. Hier Evanders paleis , hier de tempel der
Muze, hier de zoogende wolvin en de vijgeboom, hier
Numa's verkeer met de nimf Egeria. Hier woonde de
bouwende Koning Aucus Martius , de Staat regelende
Priscus Tarquinius; hier trad de woeste Tullia en maakte
deze buurt tot een schandplek; hier zag, op aanwijzen
van de Sibylla , de bejaarde Augustus het kind Christus.
Vaak zat ik op den bouwval van het eenmaal prachtvolle
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badhuis van Diocletianus , wijl er de lucht gezond is, het
uitzicht vrij , en nergens meer stilte en als geheiligde
eenzaamheid ; (votiva solitudo , zegt hij zoo fraai). Hier
geen gerucht van ambtsbezigheden , noch van het dagelijksch leven ; maar voor de oogen van wie daar neerzit ,
liggen de brokstukken van het vergane verleden. Daar
spraken wij , gij ervarener in de nieuwe, ik in de antieke
zaken. Daar liep ons gesprek over die wijsbegeerte, welke
de zeden opbouwt , en bij wijlen over de kunsten , alsmede hare beoefenaars en beginselen."
En hoe oud en nieuw elkander telkens over eeuwen
heen de hand reikt .. .. in 1336 besprak hier Petrarca
de thans zoo „ brAlante " vraag „ of het nuttig zou zijn ,
dat Rome en Italic vereenigd waren ".
Dat was het Rome, door den Paus verlaten , door de
Colonna's en Orsini's in angst en beroering gehouden ,
een pooze bezield door de vaderlandsliefde van Rienzi ,
Un cavalier ch' Italia tutta onora ,
Pensose piu d'altrui the di se stesso;

en waar, ondanks druk en jammer, Petrarca op het
Capitool werd gekroond met den lauwerkrans des dichters.
Nog behield Rome veel van de „magnificenza anticha" ;
nog kan men zeggen
Roma mia — ancor bella!

Een eeuw later hadden Pausen, Senatoren en soldaten
weder meer van Rome verwoest , en staat Poggio op de
Capitolijnsche hoogte en roept uit: „ Hoezeer van alien
sier ontbloot en neergestort , ligt Rome daar, als het verbrokkelde lijk van een reus!"
Weer een eeuw later, 1580, en Montaigne reikt, liefst ,
als hij zei, [„ le cul sur la selle ", en komt to Rome,
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waar hij aan de dogana bij de Porta del Popolo zijn
Bijbel moest laten, als contrabande.
Ziehier een opmerkelijk blaadje uit zijn Journal de
Voyages:

„Men ziet van Rome slechts den hemel, waaronder
het lag en de plaats , die het innam. Wat ik er van ken
is eene afgetrokkene kennis en schouwing, waarvan niets
onder het bereik der zintuigen valt. Zij , die zeggen, dat
men ten minste zijne bouwvallen ziet, zeggen te veel; het
is niet meer dan Rome's graf. De wereld, verbolgen over
zijne langdurige heerschappij, heeft eerst al de deelen
van dit bewonderenswaardige lichaam verbrijzeld, en,
toen het dood ter neer gestort en verminkt, nog ontzetting
inboezemde, heeft zij er de bouwvallen zelve van begraven.
De kleine overblijfsels er van, die nog boven zijn graf
uitsteken, de fortuin heeft deze bewaard om te getuigen
van die oneindige grootheid, welke zoo vele eeuwen,
branden, telkens tot haar vernietiging herhaalde samenspanning der wereld, toch niet volkomen konden doen
verdwijnen. Doch wat men ziet, is het minst schoone;
en wat het bastaard-Rome van heden er aan gehecht
heeft, schijnt mij als die nesten, welke de musschen aan
onze kerkgewelven rnaken. "
Hoe grootsch is Rome, dat het ondanks dit alles nog
onze bewondering wekt, en wij op iedere plek met trots
in herinnering neerschrijven : „Hic fui!" Hier ben ik
geweest!

Onze brave Berend is ongesteld, en ik heb voor hem
een beter kamertje , waar gestookt kan worden , ingeruimd.
Hij heeft het met prenten van paarden , zijn liefhebberij
beplakt. Zend hem Bens een fotografie van het ruiter-
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beeld van Marcus Aurelius; dat zal hem genoegen doen.
En denk er vooral aan uit Rome iets to brengen,
waarmede wij onzen goeden pastoor pleizier kunnen doen.
Meldt mij het een en ander over hetgeen gij van de
kunst in Rome ziet. Mijne herinneringen dagteekenen
van lang geleden, en er komen steeds nieuwe zaken en
nieuwe beschouwingen aan het licht , welke ik gaarne zal
vernemen.
En hiermede , mijne lieven, Valete !
Uw lief hebbende
Grootvader."

XXXIV,
De familie Hollaert had den winter to Rome doorgebracht,
gevestigd in eene reeks van kostbare vertrekken, waar zij
zich verveelden of menschen ontvingen. Oprechtheid was
eene deugd van Hollaert, en hij huichelde dan ook nooit
ingenomenheid, veelmin bewondering voor de wereldstad.
—• Rome , zei hij , staat, wat uitspanning en vermaak
betreft beneden de meeste hoofdplaatsen , beneden Amsterdam. Maar men wil nu eenmaal zeggen: ik ken Rome.
De Corso haalt niet bij onze Kalverstraat, en iets als
Krasnapolski — ik kom niet op zulke plaatsen, meneer,
maar enfln voor zekere klasse van menschen — zoo iets
heeft Rome niet. Wat de oudheden aangaat , dat is
eigenlijk den spot drijven met de goedgeloovigheid. Niets
dan bouwvallen, een smerige boel, die men elders niet
zou dulden; het heele Forum is een en al een puin- en
vuilnisvaalt, waar geen sterveling uit wijs kan worden;
waar de archeologen als dupeurs , en de domme toeristen
als dupe, zich aan hun hersenschimmen overgeven. Wat
nog overeind staat, is afgeknabbeld en ziet er uit als
oude kurk. En dan die Romeinsche geschiedenis, — dat
is ook al humbug geweest. Daar is een geleerde Mommsen , die heeft bewezen, dat er van die fabeltjes niets aan
is: die Numa met zijn vriendin Egeria , die kuische Lucretia, die Remus, die over zijn broers muurtje sprong,
die man, hoe heet hij, die zijn hand liet verbranden, die
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wolvin met de twee kinderen , — er is geen woord van
waar. En hoe zou het ook anders kunnen; wat weten wij
van zulk een ver verleden , als wij nauwelijks het dichtbij
kennen! Heb ik niet zelf ondervonden, hoe moeilijk het
is zijn eigen genealogie in orde te krijgen, en iets te
weten te komen van mijn Scaligers ! Nu, en dat is toch
wel degelijk waar, en wat een moeite heb ik om dat
verder na te pluizen. En hoe wou je dan wat weten van
de genealogie van Romulus!
Van al die galerijen kan je toch niet alles onthouden en
je ziet duizendmaal hetzefde: honderdduizend beelden ,
waarvan er geen zes een ongeschonden neus of arm hebben.
Als zij gerestaureerd zijn, is het niet beter,, want dan zegt
deze of gene antiquaar — die heeren verschillen onder
elkander als de uurwerken --- dat het verkeerd gedaan
is. Daar zie ik een beeld — en Baedeker zegt er van :
„ mal restaure en discobole"; nu, daar ben je vet med.
Geen mensch is het over al die dingen eens, en dan
zouden zij willen, dat je er over in extase raakt. Sinds
de ganzen van het Capitool Rome gered hebben, verbeeldt
zich iedere gans Rome te moeten verheerlijken! Ik heb
mijn best gedaan, meneer , wezenlijk ; ik ben niet ontbloot
van kunstgevoel; ik mag wel een fijne , aardige schilderij , maar wat voor onderwerpen zijn dat hier allemaal!
Zoo heb ik ook een boek van zekeren Taine over Italie
gelezen. Nu , dat is dus toch een boek, dat veel reputatie
heeft, zou ik denken, en wat zegt die Taine over den
Apollo der Belvedere, waarvan men altijd zoo heeft opgesneden ? Hij zegt: „'t is net een Engelsche Lord." Ph!
wat moet ik er dan zoo mooi in vinden ? Ze hebben mij
ergens een vinger van Galilei onder een stolp laten
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kijken; — wel, dat is voor mij een mooi zinnebeeld
van heel dien boel: niks dan een doode vinger, en wie
er wat in wil zien, heeft al de fantazie van het bijgeloof
noodig.
Heel Italic, meneer, is een afgezaagde deun: altijd
maar Pincio, Rafael, Madonna's, maccaroni, Sint Pieter,
tarantella, gondolieri , Napels zien en dan sterven ; ik zou
zeggen: Napels zien en dan je mond houden, dat is
nieuwer. Zelfs het klimaat is hier anders dan zijn roem:
geen altijd blauwe hemel; in Januari vroor het; nu is het
lauw, dan weer op eens kil; van dat Italia irridente,
dat lachende Italic, bespeur ik hier niets.
Sinds hij besloten had niets meer aan al die gekheden
to doen, was hij gelatener. Hij kreeg zijn Amsterdammer
en Effectenblad; had een rijk equipage gehuurd en liet
zich daaglijks over den Pincio en door den Corso rijden ,
gebruikte zijn borreltje con china bij Morteo, pousseerde
hier of daar een kaartje, tot de avond hem verloste van
zijn verveling, en hij een partijtje kon maken.
Hij verkeerde als „le Nabab hollandais " in goede
kringen , echter hooger staande in de beau-monde dan
in de beschaafde. Men wist daar spoedig van zijn beweerde afstamming van de Scaligers en vond het interressant. Eens raakte hij daarmee echter in de engte, toen
de abate Carini hem inlichtingen vroeg omtrent Joseph
Scaliger. De ladder in het moederlijk wapen der Leerdragers , was voor Hollaert geen gradus ad Parnassum
geweest , en hij wist niets van onzen Leidschen hoogleeraar,,
dan dat hij over de oudheid en derCroem van het geslacht
Scaliger geschreven had en beweerd , dat zij tot den
vorstenstand behoorden en stamden van de vorsten van
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Scala, die in de 14e eeuw Verona beheerschten. De fijne
abate vroeg hem ook wat hij oordeelde over Scioppius
en zijn Scaliger Hypobolimaeus , maar Hollaert was nog
niet zoo diep in de litteratuur van zijn held doorgedrongen
om de schalke vraag te begrijpen.
Doch het geluk wilde, dat Hollaert in een der salons
kennis maakte met den Duitschen geleerde Dr. Kniffe ,
een man , die als een boekworm gansche bibliotheken
had doorknaagd , en met den titel van Freiherr von Kniffe
beloond was voor zijne opvoeding van een jongen Prins,
dien hij thans Italie leerde kennen. Zoodra hij vernam,
wat Hollaert van de Scaligers noodig had, stelde hij
zich tot zijnen dienst beschikbaar.
— V6or alles, Herr Baron, zei Dr. von Kniffe , moet
er te Verona in de archieven gezocht worden; daar behooren de Scaligers tehuis. Het zal u echter niet beleedigen , als ik zeg , dat dit geen werk voor een man als u
is. Ik mag mij in zulke onderzoekingen ervaring toeschrijven en maak mij sterk daar veel voor u te vinden.
Het is slechts eene quaestie van wat geld . . . .
Beschik daar vrij over, mijn lieve man; mits gij
mij wat vindt.
— Ik zal ook de werken en vooral de Epistolae van
Joseph Scaliger eens doorzoeken. Het zal u bekend zijn,
dat de Scaligers van vorstelijke afkomst zijn . . . .
— Ja , daar heb ik een boekje over. De vet . .. .
— De vetustate et splendore gentis Scaligerae; Plantijn
heeft het in 1594 gedrukt. Maar de quaestie is zeer ingewikkeld. Ik mag u niet ontveinzen , dat Tiraboschi
beweerd heeft, dat Julius Caesar Scaliger eigenlijk Bordoni heette; dat in den naturalisatiebrief van Francois 1
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Julius Caesar de I'Echelle enkel genoemd wordt „ docteur
en medecine , natif de Verone ;" dat Schopp of Scioppius in
zijn Scaliger Hypobolimaeus over Julius Caesar Scaliger
zeer zijn venijn heeft uitgestort ; dat hij en anderen hebben
gespot over den van Can Grande stammenden Comes
Scaligeri. Maar Scioppius heeft dat over de geheele
wereld gedaan. 1k zal u echter dit alles kritiesch uit elkander zetten en maak mij sterk de prinselijke afstamming van
de Scaligers wetenschappelijk boven alien twijfel te stellen.
En Hollaert, zoo sceptiesch ten aanzien van de familie
van Romulus, verheugde zich in de glansrijke oergeschiedenis van de zijne , reeds droomend van een offiicieel
regeeringsbesluit , dat hem zou vergunnen zich te betitelen
Jhr. Hollaert van Ganzepoel gezegd Scaliger, en, wie
weet , nog een Romeinsch edele te worden. Had hij nu
maar een kleinzoon , dien hij Julius Caesar zou kunnen
doopen , naar zijn geleerden en prinselijken voorvader !
Zijn schoonzoon Pronk zag daar met spot en geringschatting op neder. Aan oudheden deed hij nog minder
dan zijn behuwdvader. Hij zocht den tijd zoo goed mogelijk te dooden met de zeer uitvoerige verzorging van
zijn toilet, met een romannetje van een der nieuwste
Epicuri de grege porci , en paardrijden. Ledigheid en
verveling zouden hem er wellicht toe hebben kunnen
brengen , om in de salons deze of gene het hof te maken.
Doch de weldadige natuur had hem met eene eigenschap
bedeeld , die hem voor deze verzoeking b eschutte , namelijk
zijn gebrek aan de soort van geest en aangenaamheid ,
die voor het welslagen in dergelijk tijdverdrijf toch steeds
in zekere mate vereischt wordt. 'Wel kwarn hij er allengs
toe wat hoog te spelen.

3i6
Zijne vrouw maakte opgang in de kringen , in welke
zij verkeerde. Zij mocht van nature eene mooie vrouw
heeten , en wat de natuur niet mooi genoeg of niet naar
wensch had gemaakt, had de kosmetische kunst verbeterd.
Toen Sietske haar voor het eerst weer ontmoette, vond
zij haar veranderd. In plaats van blond cendre had heur
haar het geel, dat in de mode was, aangenomen.
— Begrijp je dat? zei Sietske.
— Wel zeker, zei Frank; kijk maar in den eersten
den besten kapperswinkel: daar zie je Flaveline aangeprezen.
— Mijn hemel, hoe is 't mooglijk zoo gek to zijn!
— Och , dat is niets nieuws. Dat deden de Romeinsche
dames in den keizerstijd al, en de Italiaansche der renaissance; zij hadden recepten: come le done se fano biondi
li loro capelli , in allerlei schakeering, van het helderblond
der korenaren tot het rossige der leeuwenmanen en het
goudglanzige der zonnestralen, en 't meest geliefd waren
die als gouddraad schenen , de capelli fila d'oro.
— Dat zullen onze deeglijke oud-Hollandsche vrouwen
toch niet gedaan hebben.
— Phoe, phoe! zei Frank lachend, daar moet je
Huygens' Kostelick Mal maar Bens op nalezen:
„Mevrouw, " (zegt de kamenier)
...... 't pinceel sal geven,
Dat de natuer vergat; weest meester van uw vel.
wat soud' u hinderen? die, die, die doct bet wel.

En als ik den nieuwen blos van Mevrouw Pronk zie,
denk ik om een ander woord van Huygens:
Sij bloost vast als een roosje,
Maar z' back bet uit een doosje.

Ondanks, of om, deze schilderkunst, noemden de
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heeren haar la belle Flamande. Dit was de eenige schilderkunst , die zij in Rome geleerd had, want ook voor haar
was de kunst in Rome een ongelezen en onleesbaar boek.
Boek alleen ware al genoeg gezegd , want zulk een voorwerp bracht voor Mevrouw Pronk van zelf de eigenschap
van ongelezen en onleesbaar mede ; eene gezindheid ,
welke zij met een beroep op het oordeel van den wijzen
Salomo had kunnen staven. Zij was gestreeld door de
hulde , die men aan haar uiterlijk wijdde , en, zoo zij
daarin bleef binnen de grens , waar flirtation zoo licht overheen fladdert ..... laten wij dit aan deugd , en niet aan
loomheid van zinnen en van verbeelding toeschrijven.
De jongste freule Hollaert deelde in de levenswijs ,
maar niet in de gevoelens van hare familie. Zij kreeg
sinds eenigen tijd last van twee zaken , waarvan zij zich
vroeger onbewust was geweest: ziel en geweten. Reeds
door hare eerste ontmoeting met Sietske had zij eenig
besef gekregen van wat deze bezat en zij miste ; een
schemerig denkbeeld van wat eene vrouw kan zijn en
hoe geheel anders het leven kan opgevat worden , dan
zij het tot dusver in haar huis en wereld had gezien.
Haar geweten was gewekt door het avontuur te Interlaken ,
waar zij telkens met schrik aan dacht. Doch met haar
ziel wist zij niets te doen en haar geweten was wel ontwaakt , maar gaf geen weten. Beide veroorzaakten nog
niets dan het wee gevoel van leegte , als in iemand , die
te lang geen voedsel heeft gehad.
Zij had in de kringen, waarin zij verkeerde, een man
ontmoet , die haar eene bizondere soort van belangstelling
had gaan inboezemen , welke hij ook zelf voor haar
scheen te hebben.
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Otto van Witloo behoorde tot eene geachte Hollandsche
familie , doch daar deze streng Calvinistiesch was en hij
tot de moederkerk was overgegaan , vertoefde hij meestal
in Rome. Wat hij er deed, scheen eenigzins geheimzinnig,
maar zeker was het, dat hij in de clericale wereld zeer
gezien was en invloed had. Protestantsche landgenooten
beschouwden hem als een gevaarlijk Jezuiet, en , schoon
het tegenwoordig weer mode is geworden , na de overdrijvingen van theater en roman, niet meer aan zulke machten
der Duisternis en Geheimenis to gelooven, er mocht iets
van aan zijn, mits men het woord niet in den zin van een
Tartuffe opvatte. Want ter goeder trouw was hij ongetwijfeld ,
en alleen door overtuiging bezield. Een ijveraar was hij
echter even zeker. Frank had hem aan de Akademie
gekend als een jaar of drie , vier ouder dan hij , met een
naam van werkzaam en knap , maar met een neiging tot scholastische filosofie en mystieke levensopvatting; een adept
van de Montalembert en van Veuillot , die den liberalen jongelieden verweet, dat zij dezen uit bekrompenheid niet lazen.
' achtige traditie en de grootsche
Ten slotte had hem de In
eenheid in het denken en doen van het katholicisme het
hoofd in de schoot der moederkerk doen neerleggen. Niet
het moede hoofd, dat wil rusten , maar het strijdvaardige,
dat het wereldsche bekampen en regenereeren wilde.
Schoon een gedistingeerd man van de wereld, was zijn
indruk op Emilie niet die van een, die haar het hof maakt
maar van een liefhebbenden , zorgzamen broeder.
Zijn donker oog was niet fanatiek, maar biologeerend
door wilskracht. Dat was het eenige , waar soms iets heftigs
uit bleek , want overigens was hij fijn , zacht en ingehouden van manieren en stem.
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Waar hij Emilie ontmoette , zocht hij haar en bleek
gaarne met haar te spreken. En hij sprak over andere
zaken dan de nieuwste zangeres , de schoonheid van Miss
Clara Vamberg zooals Mrs. Hudson thans heette ,
de dwaze verloving der oude marchesa of den geruineerden
Rus , die van den Ponte Molle was gesprongen. Hij
zocht eerst haar belangstelling te wekken door van het
gezelschapsleven in Rome te vertellen , dan haar in te
nemen voor den persoon des Heiligen Vaders , omtrent
wien protestanten zoo verkeerd oordeelen , voor het
denkbeeld zijner wereldlijke macht ; hij beschreef haar
het indrukwekkende eener muzikale mis , de toewijding
der geestelijke zusters, al het liefelijke , gemoedelijke ,
poetische van het katholicisme.
--- De protestanten kunnen dat in het Noorden niet
zien , zei hij. Bij ons, bijvoorbeeld , is het katholicisme
verscholen en mag zich niet in zijn glans en poezie ontplooien. Men vertelt u, dat de kerk een poppenkraam
is , de mis een vertooning van grimassen , de biecht een
middel tot misbruik. Als uw gemoed bezwaard is door een
last en druk , zoudt gij die dan niet willen afwerpen in
het hart van een ernstig , gewijd man , die heilig uw geheim
van u afneemt en het bewaart in het verborgene ? En
vindt gij het dwaas , dat hij u mag vrijspreken en u
vergeving aanbieden ? Door te bekennen hebt gij u
immers al ontdaan van uw halstarrigheid en gevoelt gij ,
dat dit de eerste schrede is tot vergiffenis ? Is dat
onredelijk en onverstandig ? Het is zielkundig een onomstootelijke waarheid. En die grimassen der mis zijn
het alleen voor den onkundige. Wat zoudt gij oordeelen
over een musiceerend orkest , als gij doof waart en niet
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wist , dat er iets als muziek bestond? Iedere handeling ,
elk voorwerp heeft in de mis zin en beteekenis, die den
geloovige bekend zijn en waaraan hij deel neemt, zoodat hij de gemeenschap met Christus gevoelt. Hoeveel
schoone en zinrijke kunstwerken gaat men met een onverschillig oog voorbij, terwijl zij eene geheel andere
wereld voor het gemoed en de verbeelding ontsluiten, als
men ze leert begrijpen. Zoo , bij het misoffer , als gij
Christus daar op het altaar verheven ziet en de priester
er biddend de offerande opdraagt , dan wordt gij in den
hemel verplaatst; de Heilige Geest daalt op u neder en
loutert u.
Zulke denkbeelden liet hij Emilie ontwaren, niet door
ze te prediken, maar door ze ongezocht uit eenig voorval of gesprek te doen voortvloeien. En het was een
juist inzicht, dat hij met dergelijke concrete voorbeelden
begon. Het meisje vernam zaken, waar zij nooit van
gehoord had. Haar opvoeding en haar omgeving hadden
hoofd en hart ledig gelaten ; de wereld had er of en toe
eenige fata morgana in doen komen en gaan, die even
vermaakten, dra verbleekten , en haar als te voren ledig
lieten; de plaats was open voor nieuwe beelden. Het
nieuwe deed haar luisteren en nestelde zich zachtkens in
haar gemoed. Van Witloo had haar een klein geschrift
van zijne hand gegeven.
—• Laat de titel u niet afschrikken, zei hij; het heet
Sursum Cor,, dat wil zeggen: Het hart naar haven. Het
is geen preek, voegde hij er met een glimlach bij , het
is eene schets van eenige zaken, die ik bier in het yolksleven heb waargenomen — en er is eigen levenservaring
bij. Emilie zag het boekje in; maar het boeide haar niet,
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en zij liet het liggen. Ook op later leeftijd moeten velen
weer leeren lezen. Toen kwam het Carnaval en van
Witloo oogstte den grootsten dank der familie Hollaert en
Pronk, door deze alles daarvan te laten zien. Dat was
de eenige vroolijke tijd in Rome, zei Hollaert. Maar
Witloo's beschrijving van de dan volgende plechtigheden,
vooral van de Heilige Week, gaf noch aan Hollaert, noch
aan Pronk veel lust daar iets van te zien. De dames
sloegen echter het aanbod , om de kerkfeesten met zulk
een deskundigen geleider bij te wonen , niet af. Na den
eersten dag had mevrouw Pronk er al genoeg van, maar
Emilie nam gaarne het geleide van den heer Witloo aan ;
Frank van Arkel en zijne vrouw wilden ook van deze
goede gelegenheid gebruik maken.
Niets geeft zoo treffend een beeld van het kerkelijk
Rome, van de mystieke poezie der katholieke plechtigheden, van de geestelijke macht over den mensch ,
als het aaneengeschakeld tafereel der geschiedenis des
Zaligmakers , dat de Heilige, of beter naar onze Hollandsche benaming , de Goede Week te aanschouwen
geeft; acht dagen, als een katholiek Nederlander zegt ,
„vol afwisseling van vreugde , weemoed , rouwe en verheerlijking. "
Zij zagen den zegenenden en bliksemenden kerkvorst
thans zelf knielen in het gebed. Zij zagen de palmen van
Idumea door hem gezegend en driemaal bewierookt ;
de Cardinalen uit 's Pausen hand, die zij kusten , de
palmtakken ontvangen ; na hen de hooge en lagere geestelijken , de hooge beambten , gezanten en wien dit wijders
gegund is. Onderwijl klinkt de Antifoon in de gelijkmatig aangehouden noten : „Pueri Hebraeorum , portantes
2I
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ramos olivarum , obviaverunt Domino , clamantes : Hosanne
in excelsis !" 1).
Dan de schitterende optocht van den Pans op de
sella gestatoria; — Pergolese's plechtig
Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa.

Een ander maal in de Sixtijnsche kapel de Donkere
metten , als het Hooglied van Allegri klinkt, als op eene
na de kaarsen worden uitgedoofd en in de schemering
de twee stemmen van den Antifoon worden beantwoord
door het choor; — als straks Allegri's aangrijpend Miserere
klinkt, de 5oste Psalm, zonder instrumenten , met het
sopraan recitatief, door volgende stemmen begeleid en
vervangen , tot alles trillend wegsmelt.
Op Witten Donderdag de zegen , de voetwassching der
Apostelen ; op Goeden Vrijdag , de hulde aan het graf
van Christus ; op Paasch-Saturdag , de groote Litanie, de
Confessie , de Lofzang der Engelen , Gloria in excelsis !
de elevatie der hostie , onder trompetgeschal; 's avonds
de knallende vreugdeschoten en vuren; op Zondag de
groote Paaschmis in de Petruskerk. — Het Lijdensdrama
is afgeloopen , en het menschdom viert zijne verlossing
en verzoening en jubelt bij de in lichtgloed vonklende
Petruskerk en het uitbarstende vuurwerk van den Engelenburg.
Zeer verschillend waren de indrukken bij drie van
onze bezoekers. Frank, vijand van mysticisme , afkeerig
van stellige godsdienstleer en -vormen , maar met een
open oog voor het historiesch en dichterlijk verschijnsel
t) De kinderen der HebreEn gingen den Heer met olijftakken to
gemoet, juichende: Hosanna in het Allerhoogste.
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eener religie die, naar zijn meening, in Italic te huis
behoorde, enthousiast in elk geval voor alles, wat poezie
en kunst was, beschouwde dit alles met eene eigenaardige
mengeling van kritiek, onpartijdigheid en soms tot bewondering opgevoerde belangstelling, die van geene ironie
wist. Sietske, met haar gevoel, godsdienstig in zoover
als er godsdienst mag heeten te zijn, waar God eene
idee, en dienst slechts liefde en plicht is, en waar de
edele humaniteit zich nog enkel bedient van eenige namen
en beelden , ons lief en vertrouwd geworden en geconsacreerd door oud gebruik, — haar gevoel ondervond
dus sommige aandoeningen , terwijl haar verstand zich
van deze symbolen en voorstellingen afwendde. Zoo was
ten slotte, het omgekeerde van wat oppervlakkig verwacht
kon worden, Frank's indruk sterker dan de hare, en veel
verder ging hij mede in dezen kring van denkbeelden en
opvattingen. Bij haar verrezen voor het godsdienstbegrip
meer schaduwzijden, voor hem meer lichtpunten. Wat
Emilie betreft , zij was gansch meégesleept als door eene
machtige openbaring, bedwelmd door de zinnelijke werking
van eene macht , die zij nooit gekend had, van praal en
plechtigheid , van toonkunst en majestueuse verrichtingen.
Gelijk iemand , die voor het eerst een storm van zee en
zwerk bijwoonde, en zijn bedaring bij het gloren van
den morgenstond; als wie aan zijn voet een vulkaan ziet
uitbarsten en blaken, en straks de lente ziet aanzweven
met bloesems en jubelende vogels ; dan, te avond bij
scheidende zonne , den herder ziet huiswaarts keeren en
de kudde haar klokjes hoort tjingelen , en de blinkende
sterren het oog naar den hemel trekken, waar vrede van
neerdrupt in het gemoed; - zoo, maar niet in zulke
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haar vreemde beelden , wel echter met zulke aandoeningen
werd haar gemoed , — luisterend, trillend, beangstigd,
verteederd, — door dit alles aangegrepen.
Zoo had de heer van Witloo , als een ervaren zielen'eider,, het was doen weeken , om allengs meer indrukselen
aan te nemen. Sinds dien tijd ging zij meermalen onder
zijn geleide , nu eens de uitwerkselen der Christelijke
liefde zien , eene door heilige traditie gewijde plaats bezoeken , de aloude mozaieken in San Clemente en S. S.
Cosma e Damiano als getuigenissen van het vroege Christendom, en met beschroomde aandacht eenige reliek beschouwen ; of de bedwelming van een statig muziekwerk
ondervinden.
En eene gedachte ontkiemde in haar, eerst met vreeze ,
dan met ontzetting , allengs machtiger — de gedachte
zich in den schoot der Zaligmakende Moeder neer te buigen.

XXXV.
Met Wybrand, die onzen vrienden de taak , om uit
zoo veel het voornaamste te kiezen verlichtte, bezagen
zij de oudchristelijke mozaieken; de kerken, belangrijk
door historische waarde, door haar ouden basilica-vorm ,
of lateren renaissance-bouw, door den ontleenden praal
van antieke zuilen, door gedenkteekens en kleurenrijk
marmer,, door fresco's en beelden, de poezie dragend van
de legenden , den stempel der historie , den geest der
wisselende bouwkunst ; en alle te scam het ecclesiastisch
Rome der mystische middeleeuwen en der humanistiesch
wereldsche renaissance afbeeldend, in eene veelheid en
volheid als nergens elders kan worden aanschouwd. Boven
dit alles troont en verheft de Petruskerk , gesticht door
den ontzagwekkende Giulio II en den luchtigen humanist
Leo X, en aan Wier bouw de namen zijn verbonden van
de grootste kunstenaars , Bramante, Rafael en Buonarotti;
het wonderwerk van kracht en praal, gewijd aan den
armen visscher uit Galilea, en waar nog het net wordt
gehouden , welks mazen over heel de wereld liggen uitgestrekt. Die beteekenis vormt een deel van de bewondering , welke de Sint-Pieter niet faalt te verwekken. Men
scheide vrij het kunstwerk of van het heiligdom, en viere
nu eens der kritiek den schoot , als zij iets onredelijks ,
als zij overlading of enkele smaaklooze monumenten ontleedt , of voele zich ondanks alles medegesleept door de
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kracht , de weeldrige verbeelding, de grootsche opvatting ,
altoos zal aan den indruk van deze, de geweldigste kerk
der christenheid, de historische beteekenis onafscheidelijk
verbonden blijven. Aan de gothische Kathedraal een
grootere mate van gevoel; aan het Atheensche Parthenon
het allerhoogste begrip van zuivere schoonheid; aan beide
eene hoogere organische bouwwaarde. Toch aan de
reuzenschepping op den Vaticaanschen heuvel ook een
bizondere rang onder de grootsche gewrochten van den
menschelijken geest.
Rijk aan poezie en kunstschoon waren de indrukken
onzer vrienden bij hun gang naar het Vaticaansche deel
van Rome. Aan den oever van den Tiberstroom , dien
geen kritiek uit Rome's aloude geschiedenis kan weg
cijferen , ziet men links de hooge bruine huizen , met hun
voet aan den oever, hun schaduwen half over den stroom
heenwerpen; rechts het castello S. Angelo, eens Hadrianus'
Mausoleum ; daartusschen de groote brug, en daar achter
de burcht en kerk van S. Petrus. De twee halfronde
colonnades , die Bernini als eene inleiding tot het kerkfront om het voorplein bouwde, steken als havenhoofden
— wij denken aan het scheepken van Petrus — vooruit
en maken het voorplein tot een binnenhaven, waar het
stille water rust geeft van de woeling daar buiten. Tusschen
de twee klaterende fonteinen van Maderna , staat de
bekruiste obelisk, die Caligula uit Heliopolis voerde. Hier
was de Circus van Nero, waar Petrus den marteldood
onderging. Dan verheft zich de kerk, basiliek en koepelbouw vereenigend , of naar Bramante's gedachte, het
Pantheon van Agrippa geplaatst op de basilica van Cons tantijn. Het schoonste is die koepelbouw en de machtige
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lijnen en combinaties der zijkanten. De facade met
Korinthische zuilen en de woelige balustrade met de
beelden van Christus en de Apostelen, doen die bevredigende werking niet. Bij den eersten indruk van het
inwendige zwijgt het kritiesch geweten en is alleen overweldigend door de pracht der bouwstoffen , de grootsche
verhoudingen en het koepelgewelf, en alien wansmaak
voorbijgaande , en vergetende , dat de tabernakel met
zijn gedraaide kolommen gemaakt is van het aan 't Pantheon ontroofde brons , zoekt men de Pieta van Michelangelo, de Moedermaagd met den dooden Christus in
haar schoot ; de grafteekens , waar Canova en Thorwaldsen
hun edelen smaak in bewezen , de candelabers van
Benvenuto.
Van al die kerken is die gewijde bouwkunst uitgegaan,
welke in de wereld de mededingster is geworden der
gothiek. Eene kerk in Italie is tevens een museum , waar
wij mozaieken , sculptuur,, beelden, fresco's en schilderijen
leeren kennen.
Dan bieden de galerijen en paleizen schatten. De
Italiaansche kunst schittert er in al hare pracht. Zeker,,
men moet naar menige kleinere stad gaan om dezen of
genen meester to bestudeeren. Venetie zal ons eerst goed
Bellini , Giorgione en Veronese leeren begrijpen ; Parma,
Correggio ; Florence, Ghirlandajo en Masaccio ; Cortona ,
Signorelli ; Milaan , Lionardo ; Turijn , Bazzi (Sodoma)
enz. enz. Maar in uitstekende stalen zijn zij toch ook in
Rome vertegenwoordigd , en voor eenigen van de grootsten ,
inzonderheid voor Rafael en Michelangelo, is Rome de
plaats bij uitnemendheid. Ook hier leert men Pinturicchio
kennen in S. Maria del Popolo en Aracoeli ; in het Pallazzo
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Sciarra ziet men Giorgione's gloed in zijn Johannes de
Dooper,, Mantegna's prachtigen Doge, Perugino's meesterlijken S. Sebastiaan , Titiaan's Bella.
— Hier, zei Wybrand , hebt gij een van Rafael's
meesterstukken , de vioolspeler, iets bizonders ; let daarop ;
Titiaan's Bella zal u sneller betooveren door de kleurenpra cht ; toch zal Rafael's vioolspeler u een intiemer en
langduriger genot geven. Die pels van wit en bruin , het
bruine haar onder de zwarte muts , het groene lijfkleed , die
bisterachtige tint van het gelaat , dat is alles eene harmonie
in stillen toon met zacht gelijk licht. Weinig heele kleuren,
alles gedempt : sfumato. Ook in den penseelstreek is
niets , dat zich opdringt ; de toets is hier geen doel , maar
middel. Het is hoogst uitvoerig, greinig, korrelig gedommeld.
Er is iets in van da Vinci, van wien Rafael zeker ook
weer het zijne genomen heeft. Onuitputtelijk schoon is
dit portret, en zoo eenvoudig , dat het zonde is er een
opsierend epitheton aan te verkwisten. Het leeft , en het
is schoon, ziedaar alles.
In het Palazzo Doria wees hij hun uitvoerig de eigenschappen van Velasquez in het portret van Paus Innocentius.
— Ziedaar weer een buitengewoon meesterstuk , dat gij
in uw gedachten hebt te prenten. Dat is een ander
man dan de Italianen : zoo moet gij leeren vergelijken.
Velasquez is schilder in de eerste plaats. En realist ,
maar hij zoekt het niet in het gemeene ; hij ging uit van
eene bijna slaafsche navolging van de natuur,, doch verhief z ch allengs tot eene wezenlijke vertolking van den
indruk, dien het voorwerp maakt. En die indruk hoe
geeft h ij dien weer ! In een andere schaal van overstemmende kleuren ; 't is kleur,, maar niet meer dan vier
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of vijf verwen; toon houdt ze ondergeschikt en eenstemmig.
Als hij, zooals hier,, summier,, breed gaat schilderen ,
kan hij dit, omdat hij meester is van alles. Welk een
kop ! en welk een leven! En die kleurenharmonie een
roode zetel , een roode mantel, een rood gordijn , een
roode calot , en de kop in toon daarmede. Velasquez is
een virtuoos ! Hoe zedig is Rafael daarbij. Zoo zijn er
temperamenten van schilders, en vele facetten aan den
diamant der schilderkunst.
Een andermaal stonden zij Lang voor Titiaan's schilderij
in de Galleria Borghese , beroemd onder den naam van
De heilige en profane liefde, Twee schoone vrouwen in
een landschap , gezeten bij een waterput met antiek relief ;
de eene gekleed , de andere naakt. Wat willen zij zeggen?
Waarschijnlijk de eene of andere allegorie , waarop in
een sonnet van een der humanisten wel een commentaar
zou zijn te vinden. Maar welk een pracht van kleur.
Op eens kwam , onder het beschouwen , licht door
de doorbrekende zon en de schilderij werd door een
gulden gloed omtogen. Hoe werden zij geboeid en betooverd!
— Daar schiet mij , zei Frank, een uitdrukking over
Titiaan te binnen; een tijdgenoot zei van hem e bellissimo
parlatore. Er ligt ook iets schitterends , welsprekends in
zijn penseelwerk; iets als het meeslepende , boeiende van
het woord. Men kan niet weg van dit stuk.
— Heel juist , zei Wybrand, zijn voordracht is brillant .
Kijk — er zijn twee geslachten van schilders : die louter
schilders waren, als Titiaan en Veronese en Correggio ,
waren ook in hun voordracht het meest colorist, gevoelsmenschen , gepassioneerd. Die veelzijdig werkten , in meer
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dan eene kunst, als Rafael, Michelangelo en anderen,
waren ook meer teekenaars , componisten; vaster, stelliger ,
beredeneerder,, en gewoonlijk diepzinniger. Als men jong
is, of in iederen leeftijd in oogenblikken , dat ons zinnelijk
gevcel geprikkeld en opgewonden wordt, treffen kunstwerken met hartstocht en kleur heviger. En toch, op
den duur, ik zeg op den langen duur, behouden de
andere eenige meerderheid. Het beste is, voor beide
ontvankelijk te zijn; de eene onderhouden ons vuur,, de
andere onze stil bewonderende bevrediging.
Zie , hier hebt gij er weer anderen, die mijn onderscheiding bevestigen. Sodoma's Madonna, die copie van
Vinci's Leda, Luini's S. Agatha, zijn gevoeliger, pakken
meer in; — Binds, zie , Rafael's Graflegging vindt gij een
weinig droog — maar hoe schoon gedacht en gecomposeerd ! En welke groote qualiteiten in die Cleopatra
van Bronzino ; vorm en tournure lets van Michelangelo ,
de omtrek wat kantig op den dag; maar veel smaak en stijl.
Frank's oog was opgevoed in de kunst en nu het daaglijks , als hier, werd ontwikkeld en gescherpt, ontging
hem niets bij de wandeling. Wybrand's opmerking en
zijn onderscheiding tusschen het schilderachtige en het
meer intellectueele of geestelijke in de kunst kwam hem
bij menig gebouw ter hulpe. Als zij dan S. S. Cosma e
Damian() en S. Clemente, of S. Maria Maggiore en Lateraan
beschouwden , moest Sietske haar verwondering uiten:
— Welk een gansch andere soort van bouwkunst is
dit. Het is niet dat, wat wij ons van eene kerk plachten
voor te stellen , en ook als kunst iets heel anders.
— E, zei Wybrand , natuurlijk; hier heerscht een ander
begrip. Voor kerkelijke bouwkunst geldt u de gothiek
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alleen; ik wed, dat het romaneske gevoel u daarbij de
verbeelding treft; en bij de wereldlijke gebouwen denkt
gij zeker meest aan het effect. Het sentimenteele of het
schilderachtige zullen u beurtlings toespreken, is het niet?
— Ik geloof, dat gij het juist aanduidt; maar hoe
moeten wij dan een bouwwerk bezien?
— Ik zal niet zeggen, dat het gevoel en het schilderachtige geheel moeten worden uitgesloten, maar voor mij
is bouwkunst in de eerste plaats iets anders. ledere kunst
moet haar eigen aard en wezen bewaren; hoeden wij ons
voor spraakverwarring; en zoo meen ik, dat bouwkunst
principieel is: de kunst van ruimte, lijnen en verhoudingen. De rest is bijzaak. Organiesch verband en harmonie
moeten die drie vereenigen tot het schoone. En dat ziet
gij bier in Rome door voorbeelden, niet alle volkomen,
want die geeft alleen de Grieksche architektuur en in
mindere mate de Romeinsche. Maar gij vindt hier voorbeelden genoeg voor mijn stelling. Het duidelijkst kunt
gij begrijpen, wat ik meen, door de gebouwen op het
Capitool , door het Pallazzo Farnese, de villa Madama ,
Cancelleria , door een zuilenhal als in S. Paolo fuori, of
zalen in het Vaticaan. Daar hebt gij to letten op de
ruimteverdeeling , de onderlinge verhoudingen, de schoone
lijnen; dat spreekt meer tot het intelligente dan tot het
blinde gevoel. Maar als het begrip voor stijl, voor proporties en lijnen ontwikkeld wordt, dan vindt ook uw
gevoel voldoening, en een hoogere fijnere voldoening.
Dan begrijpt gij , wat Alberti meent, als hij de harmonie
der vormen en verhoudingen tulta questa musing der
achitectuur noemt.
— Het is geen wonder, zei Sietske lachend, zoo
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menschen als de Hollaerts, en dat zijn typen van de
gewone toeristen, hier rondloopen als boeren in een
museum en zich niet tehuis kunnen voelen. Wat moet
men al zien, en met oordeel zien, om te begrijpen!
— Non c'e the far, zei Wybrand, er is niets aan te
doen. Die hier komt , moet wat meebrengen, of hij heeft
er niets aan. En dat is helaas in de nieuwere wereld zoo
met alle kunst; men voelt en geniet geen kunst meer onmiddelijk , zooals in de oude tijden , en zooals het nog
was gedurende de renaissance. Kunst is geen levensbehoefte meer ; 't is een weelde , een appendix , en een
eigendom van enkelen.
— Hier toch niet , zei Sietske ; hier is het heele leven
nog innig met het schoone en met de kunst verbonden;
gansch anders dan in het Noorden.
— En dat , zei Frank nadenkend , dat is onze beweegreden om hier te komen ; dat is de reden waarom Italia
nog de hooge school is en moet zijn voor de smaak. Wij
zullen zien zooveel mogelijk voor ons zelven mee te nemen ,
en bij ons tehuis zaden uit te strooien , ideeen te acclimateeren.
Wybrand zag hem even aan. Een schoone droom,
dacht hij, maar hoede zich om des jongen mans enthousasme te dooven.

XXXVI.
„Rome.
Beste Grootvader.
Gaarne voldoe ik aan uw verlangen , dat ik u wat
zal schrijven over onze kruistochten in de kunstwereld.
Trouwens ik zou u niet veel zaaks van iets anders kunnen
vertellen, want daar alleen leven wij in. Soms zou de
„wielewalende, diepkolkige Skamander " van het gezelschapsleven ons willen me6sleuren ; want wij hebben er
eenige kennissen, maar wij weerstaan of vlieden als
Achilleus. Wij hadden al genoeg van die zalen , waar
de een den ander toeroept : „ Joignez un peu votre
inutilite A ce fardeau de mon oisivet6". Ook de Hollaerts
en C. aasden soms op ons om een villa, een tentoonstelling of comedie met hen te zien, waarbij ik dan als
cicerone zou moeten dienen. Die lieden dribbelen en
gaggelen hier rond als eenden in een vreemde kooi. Pronk
is het ontsnapt, want hij kan zoolang niet van de zaken
wegblijven, maar de would-be Scaliger en zijn dochters
zijn hier nog gevangen: niet door hun lust, maar door
hun onlust om wat anders te doen. Hij, Hollaert , is een
onuitsprekelijke dwaas. Hij last zich oplichten door een
geleerden gelukzoeker,, die hem Scaligeriana of -Aneries
bezorgt , en hem een quasi-Rafael heeft aangesmeerd.
Laatst kwam ik met hem in aanraking op de Piazza
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Colonna; om van een bedelenden monnik af to komen
riep hij hem driftig toe, in zijn fraai Italiaansch: „andate
diavolo"! „Ik zal u recommandeeren", zei de monnik
met een wellevend gebaar. Ik stikte van 't lachen en gaf
den frate wat voor zijn facetia. Straks moet ik Hollaert's
Rafael gaan keuren , dat wil zeggen bewonderen. Intusschen
hebben wij Rafael leeren kennen aan de hand van den
braven heer Wybrand, die ons onvergeldbare diensten bewijst, en met wien wij eene hartelijke vriendschap hebben
gesloten.
Ach wat zal ik u over Raffaello , anders dan dat hij
divino blijft, vertellen! Er komen steeds nieuwe geschriften, aan hem gewijd, maar nieuwe lauweren kunnen voor
hem niet groeien; de zijne zijn onwelkbaar. Maar in welk
een tijd leefde hij ook , die fortunato garscon, als Francia
van hem zei. Zelfs het genie moet den dampkring hebben ,
waar het in bloeien kan. Plaats het in Kafferland —
waar zouden de Stanze komen? Aan het schitterende hof
van een Titan als Giulio , van een Parnassier als Leo ,
waren Maecenaten als de cardinalen, de vorstlijke Riario ,
die van vier honderd ruiters begeleid door Rome reed,
Grimani, Giovani de Medici, de fijne Bembo , de gesleepen Bibbiena , de vernuftige Turini , de edele en elegante
Graaf Castiglione; bankiers als Chigi, de Splendide en
Altoviti, de schoone en schitterende jongman, in de
School van Athene vereeuwigd, En Rafael was een vriend
en vertrouweling van al die groote geesten. In die sfeer
bewogen zich af en toe blijvend Ariosto Signorrelli , Peruzzi ,
de San Gallo's, Sodoma , Bramante, da Vinci, Michelangelo, Giulio Romano, en de jonge Rafael. Ons land en
onze kunst en letteren houden altijd plaats in ons hart,

335
die niet kan worden weggedrongen , maar chauvinisme
mag ons niet verblinden. Amsterdam, Utrecht, Haarlem
hebben toch niet kunnen geven wat het Florence der
Medici, het Mantua der Gonzaga's , het Milaan der Sforza's ,
het Rome van Giulio en Leo den kunstenaars boden , en,
hoe hoog wij sommige uitdrukkingen van onze kunstenaars
en schrijvers achten , hoe natuurlijk , karakteristiek en
nationaal zij waren , boven het nationale staat het volstrekte ; er zijn orden in het rijk der schoonheid. Het
schoone is een wereldverschijnsel, en wij mogen het niet
afsluiten in provincies. Met het zedelijk en geestelijk karakter
is het anders gesteld ; ik veroorloof mij den trots van daarin
met geene nationaliteit te willen ruilen. Het schoone dat
is absoluut , en wereldburgerlijk ; waar het hoogste wordt
aangetroften , erkenne en eerbiedige men het zonder
ommezien.
Van den inhoud der Vaticaansche en Sixtijnsche wonderen behoef ik u niets te zeggen ; u kan de afbeeldingen
voor u leggen en door herinnering aanvullen. Het is de
hoogste uitdrukking der schilderkunst , Numine aifiata,
zooals Rafael bij zijn beeld der Poezie schreef. Een van
de opmerkelijkste zaken in dit gansche Vaticaansche schilderboek is de innige harmonie van inhoud en vorm , van
de conceptie en de verwezenlijking. De gedachte is bier
geen abstracte filosofie en de schoone vormen zijn geen
louter zinnelijke natuurverschijnselen : beide zijn een, uit
eene bron , Kern weder Schale , maar alles zum einemale ;
de kunst is hier denken en het denken kunnen, beide
zijn hetzelfde. Dit is het onderscheid met duizende andere
kunstwerken , waar gedachte in is. Er zijn kunstwerken ,
die gelijken op een hand met te wijden handschoen ;

336
andere op een hand, die voor den handschoen to groot
is. Hier is geen kleed en inhoud, maar het werk is een,
als een natuurvoortbrengsel. De gedachte is een artistieke
gedachte en de vorm is een rijpe , ziel- en geestvolle
vrucht van het harmoniesch genie.
Welk eene ziel hebben Rafael en Michelangelo bezeten ! Beider zielsvermogens loopen saam in die macht ,
die kunst heet ; maar bij beiden in verschillende tempering;
iets als bij Goethe en Dante, als bij Odussee en Ilias ,
als het Ionische en Dorische. Rafael is Ionisch , eene
door fijnheid , schoonheid , gratie iets of wat gematigde
kracht.
Welk eene edele en lieflijke ziel moet hij bezeten
hebben! Bij hem geen spoor van nijd of haat , van laagheid of opgeblazen trots, van zwakheid of overmoed ;
een klaren hemel gelijk, die zijn diepte niet heeft ten
koste van licht en zuiverheid.
De drie Gratien zijn : Aglaia, de glanzende, feestlijke ;
Thalia, de bloeiende, bloesemschoone ; Eufrosyne , de blijmoedige , uit verstand en hart; — Rafael heeft ze alle
drie. Hij heeft al het glanzende, bloeiende, lieflijk gezinde
eener schoone geaardheid , eener edele natuur ; nu eens
in zijne madonna's met den adel der hemelsche of de
bekoorlijkheid der aardsche moeder , de vreugd in kinderspel en kinderlach ; hij heeft de schoone werkelijkheid
in een bevallig landschap ; in portretten als van Altoviti ,
den vioolspeler,, Castiglione enz. ; hij geeft beelden uit de
litteratuur,, het leven , zelfs stilleven en ornamentiek. Maar
hij kan ook meer : hij is niet de schilder der zachtheid
alleeen , gelijk men dikwijls meent. Hij heeft ook kracht,
vuur, een onbegrensde macht om de grootste en geduchtste
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samenstellingen te denken en te scheppen. Zijn kunst is
niet enkel gevoel; zij is de vrucht van heel zijn derlkende ,
voelende en handelende ziel. Er is een tweede vooroordeel:
dat hij alleen componist en teekenaar,, en geen colorist
is. Geen colorist in den trant van Titiaan , Correggio, in
den toon van Velasquez , Rembrandt. ,,,,Kleur,"" zegt
Wybrand in zijn pikante overdrijving , „„ is voor de gulzigen; de kieschkeurigen beminnen den vorm "". Verzacht
de uitdrukking , en er ligt waarheid in. „„ Door welke
middelen heeft Rafael zijn doel bereikt ?"" zei hij ons ,
voor de School van Athene staande." " Gij begrijpt , dat er
voor zulke kunst heel iets anders geeischt wordt dan
overheerschende gloed en pracht van kleur. Hier, de tot
stijl verheven vorm , die door studie en veredeling van de
natuur verkregen wordt; hier de samenstelling van lijnen
en groepen ; hier eenvoud en harmonie van kleur, in
ernstige matiging. Dat hij in hoogeren zin ook colorist,
ook virtuoos in 't schilderen , in den nu eens bekoorlijken
dan stouten penseelstreek is, kan alleen de onkunde
betwisten." "
Met hem hebben wij Rafael, met hem Michelangelo
leeren begrijpen. Het laatst gezegde is ook bij deze toepasselijk. Bij Buonarroti is de scheppingsmacht in de
Sixtijnsche kapel misschien nog grooter, , dan die van
Rafael. Heeft deze wellicht wenk of gedachtenwisseling
gehad van de zijde zijner humanistische vrienden , de
Castiglione's , Bembo's , of heeft Ariosto hem geantwoord,
toen Rafael hem over de Compositie der Disputa om
raad vroeg , — Michelangelo heeft zich op de steigers
der Sixtijnsche zoldering opgesloten en alles uit zich
zelven alleen voortgebracht. lets, dat het menschelijk
22
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begrip te boven gaat. Daar werd uit de Engelen en de
dochteren der menschen die reuzenteelt geboren, die in
honderden beelden en groepen daarover is uitgestroomd.
Zijn figuren hebben nooit iets liefelijks. Stroef zijn zij,
norsch, soms als de Titanen mokkend over hun vervallen
grootheid.
Per fido esem pio alla mia vocazione
Nel parte mi fu data la bellezza ,

zegt zijn sonnet; maar het schoone krijgt bij hem eene
geheel andere beteekenis:
Questo sol i'occhio porta a quella altezza
Ch'a pingere e scolpir qui m'apparecchio 2).

Denken wordt peinzen, kracht heeft er te doen met lijden
en worstelen; al overwint zij, de storm liet sporen na:
ziedaar dus „ „altezza." "
Schoonheid voert hem „„ van 't aardsche ten hemel." "
.. esser diviso
Non puo '1 bel dall' eterno 2).
Geen kunst wil hij „ „die de schoonheid naar de zinnen
nedertrekt; de schoonheid voert het gezonde verstand
ten hemel." " Verwonderen wij ons niet, dat de beeldenwereld, die ontstond uit zulk een gemoed, in zijne
achttien maanden eenzaamheid in de hooge gewelven der
kapel, ons met eene huiverende bewondering vervult.
Neen, het onderwerp is niet onverschillig in de kunst.
t) Als een getrouwe richtsnoer voor mijne roeping
Werd mij de schoonheid tot mijn deel gegeven;
Die zon voert dan mijn oogen naar die hoogte,
Die mij in maal- en beeldhouwkunst verschijnt.
e) Het schoone kan van het eeuwige niet gescheiden worden.
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Mits de behandeling artistiek zij , is ook het onderwerp
van gewicht ; zoo waar als de God van Michelangelo, die
door den vinger uit te strekken , Adam uit bet stof te
voorschijn wekt , grootscher is dan eene voorstelling uit
het daaglijksch leven. En Michelangelo is geen asceet ,
die de schoonheid en de kunst minacht of verwaarloost.
Welke samenstellingen , vormen , gestalten, vol van de
hoogste schoonheid ! En welk eene kleur ! Nu eens zedig
als betaamde , in groenen , rose; grijzen tint ; dan sterker
van vlee9chkleur ; dan getemperd met zachte reflexen ;
elders, in de tusschenvakken der bogen , geelbruin ,
goudachtig ; of de engelkinderen , de putti , grauw als oud
marmer ; en al die gekleurde marmervakken daartusschen in.
Telkens komen wij terug van onze pelgrimstochten naar
het Vaticaan , dazzled and drunk with beauty !
Kunst en letteren openen mij meer en meer, en duidelijker
een veld van studie , en ik begin licht te zien in den
weg, dien ik daartoe op moet. Er is daarin iets bij
ons te doen. 1k ben theoretiesch begonnen, maar meen ,
dat het beter is praktiesch aan te vangen ; niet uit theorieen
het schoone en de kunst of te leiden , maar, van de kunstwerken en de gevoelens der artisten uitgaande , op te
klimmen tot de beginselen en het wezen. Zoo moeten wij
ook , om op het schoonheidsgevoel der menschen te werken , beginnen met het in ons zelven te kweeken , te
verwezenlijken , en van dat middenpunt de stralen doen
uitgaan.
Och , zegt onze vriend Wybrand , het schoone is eigenlijk eene gezondheidsleer der ziel. Hiermee is het verband
met het goede aangegeven , en ik geloof, , dat dit juist is.
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Het is ook Platoniesch; het Grieksche kalos beteekent
zoowel schoon als goed , braaf, voegzaam , edel. De
godsdienst-stelsels hebben het goede en zedelijke tot hun
bizonder eigendom gemaakt ; doch , waar de banden tusschen deze en de menschen los worden , is het zaak ,
dat het schoone den band opneme en aanhechte , opdat
het ideaal voor den mensch niet met sommige godsdienstvormen onderga. En al ware het schoone onmachtig om
zedelijkheid en ideaal to scheppen , — wat ik niet toegeef —
dan nog zou het den mensch zachter,, humaner,, fijner,,
edeler maken, omdat het grofheid , strijd , dorheid en
leegheid verdrijft , en het levensgenot verhoogend , den
mensch harmonischer maakt. Ziedaar,, wat mij al lang de
ziel beweegt , wat mij steeds duidelijker wordt en als
levenstaak oneindig toelacht en een heerlijke illusie geeft.
Is het een illusie, een spel , een begoocheling ? Gewis
niet. Hoe gelukkig voelen wij ons zelven reeds, en waarom
zou het ook anderen niet gelukkig kunnen maken? Wij
zien in het leven van zoovele geleerden , die de Chariten
missen , practici , die geen ideaal en cultuur hebben ,
melancolici , wie geen Muze leert lachen en genieten ,
pessimisten , die louter schaduw zien , individuen en gezinnen , die geen geestelijk voedsel hebben, zoekers , wie
de werkelijkheid en het dagelijksche onbevredigd laat ,
wij zien daaruit , dat al die menschen zon missen. En
die zon is het schoone , dat in kunst en letteren ligt ;
en niet alleen in deze, maar in de gansche aesthetiek
van het leven.
Zoo, waarde grootvader,, heb ik mij zelven rekenschap
willen geven , en u deelgenoot maken van gevoelens en
denkbeelden , die mij hier vervullen. Ik moet zeggen ons
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want mijn beste vrouw,, die daarin opgroeit , deelt alles
met mij. Wij lachen er soms om , als wij bemerken , hoe
ik haar als proefsteen gebruik om wat in mij rijst en
woelt te toetsen , en in woord te brengen , wat zwevende
opmerkingen en indrukken waren. Gij ziet , dat Rome
ons in plaats van in reisavonturen tot beschouwen en bespiegelen leidt. Wat de menschen aangaat , wij houden
ons aan het pauci sed cari. 1)
Geluk met uw tafeltje ; wij hebben ons met uwe beschrijving zeer vermaakt , en zijn nieuwsgierig het te zien.
In uw gevoelens daarbij kan ik volkomen deelen. Als ik
terugkom , zal ik mijn ondervinding gebruiken om eenige
van de oudste familieportretten in goeden staat te brengen ;
Wybrand heeft mij daaromtrent raad gegeven. Wij zullen
ook zijn Italiaansche teekeningen laten encadreeren ; ik heb
er nog eenige van hem genomen , waaronder een prachtig
gezicht op Tivoli ; ik wil tehuis van zoodanige herinneringen aan dit land omringd zijn. Dat stmt.
Uw lief hebbende
Frank. "
1) Weinigen , rnaar waarden.

XXXVII.
Nu Emilie Hollaert bemerkt had, dat Sietske voor den
middag wel eens alleen was, daar Frank dan soms eenige
zaken voor de tweede of derde maal ging bestudeeren
of aanteekeningen ging maken, herhaalde zij vaak hare
bezoeken bij de jonge vrouw , die in hare gemoedsbezwaren haar eenige toevlucht was. Zij had geen oog
geslagen in de brochure, die de heer van Witloo haar
gegeven had, totdat zij het boekje eindelijk weer eens op
hare tafel ontdekte tusschen waaiers , handschoenen, modejournalen en toiletzaken. Achteloos had zij het opengeslagen en toevallig viel haar oog op de woorden (het
boekje was in het Fransch geschreven) :
„ Saint Augustin dit, que ce sont ceux qui se tourmentent beaucoup pour ne pas trouver ce qu'ils cherchent."
— Dat is wel waar, dacht zij , dat heb ik ook gedaan ;
maar waar is het dan wel te vinden?
Met een schildpad kammetje sneed zij eene bladzijde
open, om te zien of daar nog iets over te lezen viel.
En zij zag : — „Zoo sprak de doctor Angejicus, Thomas
Aquinas ; doch de geleerde vroeg hem: - – „„ Toon mij
het bock waaruit gij uwe wijsheid geput hebt."" En de
heilige man zeide: — ,,,,Hier is dat boek;"" — en hij
legde den vinger op een crucifix."
Onwillekeurig sneed zij meer bladzijden open en
bladerde verder.
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„Die ijdelheden en zondige gewoonten trekken mij
bij mijn mantelslip en zacht fluisteren zij mij in het oor :
— „ „Gaat gij ons verlaten? Weldra zal men u dit
verbieden, en dat verbieden!"" En wat zijn die dit en
die dat? 0, dat 's Heeren genade ze voor altijd
wischte! Welke ellende , welke schaamte! Maar telkens
trekken de oude gewoonten en ijdelheden ons bij den
mantel, en roepen ons toe: — „ „Kunt gij zonder ons
leven?""
Wat beduidden die ongewone, vreemde woorden? Zij
zocht op voorgaande bladzijden naar eene verklaring, aan
geen geregeld lezen gewoon zijnde. En zij vond:
„De bekeering van den Heiligen Augustinus van de
wereld tot de ruste des geloofs, is na die van Paulus de
schoonste geschiedenis eener ziel des zoekenden. Hij was
nog in twijfel en strijd. Voor Augustinus had plaats, wat
voor ons allen geschiedt. Bij het zoeken naar het
hoogere, heilige, is ons hart al gewonnen , weifelt met
zwakke pogingen ons verstand, maar alleen het vleesch
is onwillig."
„Zoo lag ik eens," schrijft Augustinus, „in onzen kleinen
tuin te Milaan onder een boom, en weende , mij mijne
zwakheid verwijtend en mij bemoedigend om mijn keten
te verbreken. Toen hoorde ik uit het naburige huis eene
kinderstem, roepende en als in een zingend referein herhalend: ,,,,Neem en lees dit ; neem dit en lees dit!""
Dat was mij een stem uit den hemel en, op goed geluk
de brieven van Paulus opslaande, die ik bij mij had
liggen, viel mijn oog op de woorden: —
,„,L a a t ons, als in den dag eerbaar wandelen,
niet in brasserijen en dronkenschappen, niet
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in twist en nijdigheid. Maar doet aan den Heer
Jezus Christus.""
— Licht straalde er in mijn binnenste , en mijn twijfelen
verdween als een nevel."
„Hoe handelde de Heilige Chrysostomus, toen het godsrijk hem opriep ? Zijne moeder deed hem naast haar
nederzitten op het bed, waar zij hem eens het leven had
geschonken, en smeekte hem, haar niet voor den dienst
des Heeren te verlaten. En toch , na een pooze voorbereidens in de eenzaamheid , wijdde hij zich dien dienst.
Een heidensche vader had een eenigen zoon, schrijft
Chrysostomus, een begaafden jongeling, zijn hoop en zijn
troost. Tot dien zoon kwam de roeping en zeide hem:
trek aan een ruw gewaad en doe van u de ijdelheden
der wereld. En de vader, zich over die roeping van zijn
zoon beklagende, smaadde er de Christenen om. 0, gij
heidensche vader, waarover beklaagt gij u? Uw zoon is
gelukkig, want hij heeft de wereldsche goederen verwisseld
tegen de eeuwige."
Geen smartlijker worsteling dan die eener zwakke ziel,
die iets begint te gevoelen van het hoogere. In Witloo
vond Emilie eene kracht, die hare zwakheid oprichtte.
Ik stel belang in u, en ik weet wat u deert , had hij
haar eens gezegd.
Uit welke liefde was de handreiking , die hij haar bood?
Het scheen haar, zoowel uit christelijke als uit wereldlijke ,
en allengs bleek dit. Doch dit leidde tot onaangename
gesprekken met vader en zuster. Een Roomsche man —
dat scheen Hollaert zoowel als Mevrouw Pronk iets, waar
hunne gedachten niet bij konden. Het platte woord
„ ajesses " vertolkte de denkbeelden harer zuster ; en de
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heer Hollaert wilde in zijn toorn van zoo iets niet hooren.
In zulk eene toenemende benauwdheid vluchtte Emilie
meermalen tot Sietske, om haar hart uit te storten.
Ook Sietske voelde wel eenige belangstelling voor het
jonge meisje, dat haar aanhing , voor de gansch onontwikkelde , die hare armoede van geest en ziel was gaan
voelen , en zij ware bereid geweest iets van haar tegenwoordige genietingen op te ofteren ten bate der arme
zoekende. Maar in haar tegenwoordigen toestand gevoelde
zij er zich onmachtig toe.
Haar eigen geloof had al die volstrekte , stellige , tastbare vormen , die een kracht der geloovenden uitmaken ,
verwisseld voor onlichamelijke , ontastbare ideeen , hooger,,
maar ook alleen voor meer ontwikkelden van kracht.
Over den God des Kruises en des Zoenbloeds kon zij
het meisje geen licht meer geven ; wel over den God
der Liefde en der Schoonheid , die haar allengs meer in
de natuur en den geest geopenbaard was geworden. Doch
haar woord daarover zou door de andere niet verstaan
worden. Wat kon zij dus meer dan haar het ernstige
van haar voornemen onder het oog brengen , en spreken
uit een maatschappelijk oogpunt ; en haar raden zich wel
te beproeven en te beseffen of hare overtuiging zoo sterk
was , dat zij niet spoedig of althans eenmaal berouw had
te duchten ? Eens ging zij zelfs verder en zeide haar :
— Dringt gij op mijn meening aan — ik zou het u
afraden. Ik ben niet zeker,, dat gij uit overtuiging handelt.
Vergeef het mij , — maar — is er aan het aanzoek van
den heer van Witloo niet een wereldsche zijde , die
u sterker trekt dan de geestelijke ? En wat er aan
deze laatste al vast is , telt gij dat niet wat te licht ?
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Het geval gaf haar menige storende en onrustige gedachte en vaak sprak zij er met Frank over. Frank
noemde het grillen van jonge meisjes, ziekelijke aanvallen
van nevrose en opwinding.
— Laat zij haar gang gaan en steek u niet in dat
wespennest, zei hij.
— Maar zij bestrafte hem zachtkens en zei:
— Het arme kind deert mij.
Dan zei hij in anderen toon:
— Neen, in ernst, lieve, het is een geval, dat slechts
door een Iangdurige opvoeding genezen kan worden, of—
door een beslissende daad. Als Hollaert mij raad vroeg,
zou ik zeggen: pak op en ga morgen aan den dag weg.
Ziet gij wel , wat voor kwaad die godsdienstkwesties
stichten !
En het geviel, dat Hollaert hem werkelijk om raad
kwam vragen.
Eerst sprak hij hem, om aan zijn bezoek een glimp
to geven , over de genealogie van de Scaligers.
— Heeft dr. Kniffe u nog wat nieuws er over verteld?
vroeg Frank.
— 0, die geleerde snoeshaan heeft er mij veel wijsheid
over verkocht — ha ha! ik mag wel zeggen verkocht,
want het kost mij een duit gelds ! Maar dat is minder.
Doch a propos, die Rafael, dien ik ook van hem heb —
hij is toch echt , hoor.
— Hm ! ik heb u mijn meening gezegd . . . ik geloof
het niet.
— Nu, een paar aanzienlijke lief hebbers hier hebben
er mij toch hun compliment over gemaakt. Enfin , ik heb
er geen benul van, maar,, wat zal ik u zeggen, men
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moet toch wat uit Italic me ébrengen , en ik wil wat aanzienlijkers methrengen , dan , zooals de meeste menschen ,
een mozaieken tafeltje of een inktkoker met een olifant
en een obelisk er op. Als ik een Rafael in mijn salons
heb — daar kan ik me@ voor den dag komen.
— Ik moet u toch in ernst aanraden , die schilderij
eens door een deskundige te laten keuren : ik vind vijf
duizend Lire te weinig voor een Rafael, en te veel —
houd het mij ten goede — voor een moderne kopie.
— Dat zou toch een gemeene streek zijn van dien
kerel .. .
— Vraag Wybrand eens om raad.
— Zou u dat niet eens willen doen , voor mij ?
Frank beloofde dit. Hollaert had intusschen nog iets
op het hart, en eindelijk kwam hij er me6 voor den dag.
— Mijn waarde Mijnheer van Arkel , gij hebt mij en
mijn dochter eens een goeden dienst bewezen; met die
malle historie in Interlaken, meen ik, en ik ben u daar
altijd erkentelijk voor. Maar nu zit ik weer in nieuwe
moeilijkheden met mijn dochter.
Zijn gewone opgeblazen toon was nu veranderd ; hij
was zelfs eenigszins neerslachtig en deemoedig : de vader
verrees boven den pronker, met Scaliger en Rafael. Zij
spraken over den heer van Witloo en Emilie.
— Het is treurig, mijnheer; als men zijn kinderen eene
schitterende educatie geeft en er alles aan doet , dan zulke
zaken te moeten ondervinden. Dat die paap op mijn
geld aast , dat is zijn zaak, en mijn zaak is het, hem de
deur te wijzen. Maar ..... dat mijn kind mij zoo
weinig vertrouwen schenkt en achter mij om , zulke plannen
smeedt — 't is treurig, mijnheer. Wat te doen ? Heeft
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uw vrouw geen invloed op haar? Weet u geen raad ?
— Mijne vrouw heeft haar al zoo dikwijls de bezwaren
onder het oog gebracht en er haar van zoeken of te
brengen. Wil u de zaak volstrekt niet?
— 0 , mijn lieve mijnheer , voor geen prijs ter wereld.
Nooit , nooit !
— Dan weet ik maar een middel .. .
-- En dat is ?
-- Zoo spoedig mogelijk te vertrekken.
— 1k heb hier loopende zaken, het een en ander af te
doen; ik kan zoo maar morgen niet op den trein gaan zitten.
Ook heb ik nog zaken met dr. Kniffe. Bovendien , wat een
éclat zou het maken , als ik zoo op eens verdween.
Frank lachte bij zich zelven om de gedachte , dat
Rome zou onthutst zijn bij het plotseling vertrek van
Hollaert, — maar had toch medelijden met 's mans pijnlijken toestand. Hij beloofde hem te doen, wat hij vermocht.
Hollaert drukte hem de hand en zei :
— Ik dank u zeer,, mijnheer ; als ik eens iets voor u
kan doen , reken dan op Hollaert.
— Arme dwaas ! zei hij later aan Sietske, het gebeurde
vertellende. Dat is de straf van zulk een verhouding met
je kinderen.
— Voor mij , zei Sietske, is het nog duister,, wat haar
motief is. Is het liefde , of een onbestemde gemoedsbehoefte ; iets romanesks ? . . Misschien een mengsel van
dit alles . . .
— Zwakke zielen , die wat zoeken, vallen gewoonlijk
in het mystieke , het bovennatuurlijke , daar zij geen kracht
hebben om den natuurlijken weg te volgen.
De moedelooze zielszieken zoeken baat bij den wonder-
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dokter; de spiritisten bij de spookwereld, en de geloofszieken bij den Paus van Geneve of den Paus van Rome.
— Maar doen wij goed het tegen to werken? Als dit
haar eens gelukkiger, of meer bevredigd kan maken
Wat doet het er eigenlijk toe, wat voor vorm het godsdienstig, of liever het hooger gevoel aanneemt, mits het
maar hooger is. .
— Ah! zei Frank, niet zonder welbehagelijken triomf,
en haar met een plagenden lach aankijkende.
Sietske begreep hem en lachte, en een blos als een
rozig ochtendwolkje toog over haar prettig gelaat , en zij
zeide:
— Ja, mijn lief tyrannetje, zoo zie je, hoe liefde een
vrouw kan vormen. En den man, he?
- - Waar gaan wij vandaag been? vroeg zij na eene
pooze.
— Naar de Farnesina , — als het mijn vrouw behaagt.

XXXVIII.
Op de Piazza della Rotonda, waar in de week de
kraampjes hunne koopwaren uitstallen, en 's Zondags het
landvolk in zijne kleurige drachten samenkomt, de Ciociari
met hun omwonden beenen en sandalen, de Campagnolen ,
in verweerde mantels en vilten hoe den gedost, staat te
midden daarvan het best bewaarde bouwwerk van oud
Rome, uit Augustus' dagen , het Pantheon van Agrippa.
Toenmaals met stucco en marmer,, het front met beelden
gesierd, het dak met verguld-bronzen tegels geschubd;
thans van sier ontbloot, maar nog in ernstige schoonheid
der architektuur uitstekend. Achter de rijzige Korinthische
zuilen van den porticus , met steilen geveldriehoek, zooals de Romeinsche bouwkunst de Grieksche vormen placht
te wijzigen, ligt de rotonde, door de cirkelvormige dakopening verlicht. In de zeven nissen, tusschen de gegleufde zuilen van giallo antico en pavonazzetto, stonden
vroeger de godenbeelden en zijn thans de altaren van
den S. Maria ad Martyres gedoopten heidenschen tempel.
Men slaat een blik op Thorwaldsen's grafmonument
voor den Cardinaal Gonsalvi, maar Rafael trekt ons.
Onze vrienden stonden voor het altaar,, waaronder zijn
graf ligt, en voelden, dat, waar het stof van een groot
man rust, zijn numen spreekt tot ons gemoed. Hier
staan de regels, die zijn vriend Bembo als grafschrift
dichtte:
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„Dit is die Rafael, hij wiens leven natuur vreesde verwonnen
Bij wiens dood zij vreesde te stervcn."
[te worden.

Voor hem geen voegzamer rustplaats dan onder het
altaar met het beeld van een zijner Madonna's en in eenen
tempel uit Augustus' Roma : want aan weinigen was het
in de mate als aan hem gegeven , de antieke schoonheid
en het herlevende schoonheidsidee der nieuwere wereld
te vereenigen.
Bij het uitgaan staarden zij nog eene wijle op de
Romeinsche statigheid der architectuur en traden , met
deze en Rafael in de gedachten , weer te midden van
het Rome, dat de Renaissance om en over het oude
bouwde , toen zij den langen rechthoek der Piazza Navona
voor zich zagen , onder Domitianus de plaats der wedkampen. Van de drie fonteinen is de groote in het
midden van Bernini ; een obelisk bekroont den rotsenhoop
op welks hoeken de vier stroomgoden hun water in het
Pentelische bekken doen klateren. Jets verder komt het
Campo dei Fiori , vol van volksleven door landlieden en
groentenverkoopers ; en dan het Palazzo Farnese, een
van Rome's schoonste paleizen , welks zuilengevel door
de wonderschoone kroonlijst van Michelangelo zoo rijk
en grootsch wordt afgesloten , en waar Antonio da San Gallo
den sierlijken binnenhof,, met zuilen en gecassetteerd
tongewelf, schiep , en Michelangelo voor de kleinere
hallen door het theater van Marcellus werd geinspireerd.
In dit paleis stonden eens die beroemde beeldwerken , nu
in het museum te Napels : de Flora, de Stiergroep met
Dirce (Toro Farnese), de Hercules, aan Welke nog de
toenaam verbonden blijft der Farnese's.
Na deze herinneringen gingen zij den Tiber over naat
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de tegenoverliggende Villa Farnesina. De kleine bevallige
villa, langs wier tuinen de gele Tiber stroomt , werd door
Peruzzi gebouwd voor den bankier en Maecenas Chigi ,
die de loggia's door zijn vriend Rafael liet versieren.
Hier troont de schilder-dichter der klassieke mythen ;
hier zweeft Theokritos' Galatea over den waterspiegel en
hier leeft de zinnige , minnige sproke van Amor en Psyche.
— Tien tegen een, zei Erank dat de geleerdheidszucht
of touristen-kenners-pretensie ook hier u het eerst zouden
vertellen , wat er bedorven of geschonden is ; dat doen zij
gewoonlijk bij oude kunstwerken. Laten wij stil in dank
baarheid genieten , wat over is , en de schoonheid , die
men nog zoo duidelijk zien kan.
En zij genoten in die stille aanschouwing , welke Mendelssohn zoo zinrijk „ vroom" heeft genoemd; die schoone
bloesempracht van Rafael's verbeelding , die van Amorini
omfladderde , in festoenen van vruchten en bloemen gevatte
tafereelen met die heerlijke godengestalten , dien rijkdom
van beweging , die gratie van vormen , dien Olympischen
glans.
Toch moest Frank van tijd tot tijd zijn hart in een uitroep of een opmerking lucht geven :
— Wat een genie ! wat een genie ! riep hij uit. In 1508
komt hij in Rome ; vier jaar later is zijn stijl al zoo
verhoogd en verbreed , dat hij de groote tafereelen in de
eerste Kamers van het Vaticaan voltooit ; een paar jaar
later de laatste daarvan ; en tusschen deze en een tal van
Madonna's en portretten en de cartons voor de tapijten
ligt , omstreeks 1514 , de Galatea en de reeks van Amor
en Psyche. Zijn genie is in dien tijd op het toppunt van
kracht en vruchtbaarheid. Kijk ! hoe groot zijn die beelden
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begrepen ; hoe natuurlijk ook. De edele elegantie der
Ouden is in moderne schoonheid gemetamorfoseerd. En
hoe opmerkelijk om te zien , wat hij van Apulejus wegliet
wat hij nam en wat hij er bijvoegde.
— Ja , zei Sietske , ik mis hier allerlei scenes van het
bekende verhaal ; noch de zusters , noch het samenzijn
met Amor , en de ontdekking ; noch de vele beproevingen
ziet men. Rafael schijnt maar hier en daar een scene
genomen te hebben. Bestonden er al voorstellingen van de
sproke ? En hoe kwam hij er aan ?
— V6or Rafael lag het sprookje van Apulejus : „Er
was een Koning en Koningin, en zij hadden drie dochters..."
V6or hem lagen de antieke reliefs en de gesneden gemmen, en de bekende beeldgroep van het Capitool —
niet veel meer. Maar,, als de bij uit de honigtoppen
van de bloem , nam hij er het zijne uit , en dan , de
vleugels bepoederd met het kleurige meelstof , verliet
hij de bloemen en schudde over deze wanden zijn eigen
beeldschatten uit.
Het is geen illustratie , die hij gaf,, geen anekdotische
opvatting; zooals in de klassieke kunst, kleedden zich
zijn ideeen in beelden, in menschelijke beelden alleen: hij is zuiver beeldend en niet litterair. Hij neemt
alleen de hoofdpunten ; en in de groote zolderstukken , de apotheose van Psyche en haar verreeniging
met Amor.
Als men nu van andere landen en andere kunst praat —
die lieden , die zich verbeelden , dat zij 't wel buiten
de Italiaansche kunnen stellen — dan vraag ik maar,
waar ter wereld vindt men Vorsten , die kunnen wijzen op
een mededinger van de Vaticaansche Stanze en op een
23
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bankier grand seigneur, die iets kan vertoonen als de
villa Chigi!
En hier — ha! de Galatea! Hier zijn wij in voile oudheid: Theokritos , Lucianus , Filostratos , Ovidius , Lucretius.
En Frank neuriede de schoone regels :
tibi rident aequora ponti . .
placidisque natant Nereides undis, ..
512 Asvxci fallireca . . . .
0, hoe blank, Galatea! als melk wit, zachter dan lamswol;
Kom, o kom, Galatea, uit 't meer en vergeet als gij opsdjgt,
Weer naar uw woning to keeren, en zet aan mijne zijde u neder;
Last er de blauwende zee dof murmelen tegen den oever.

Zijn ooit de dichterlijke verschijnselen der zee, die de
Ouden in mythologische figuren hebben verbeeld , zoo antiek weérgegeven ? De blauwe , blinkende zee , het gedartel der spelende golven , de liefde ademende lucht , de
zoele of verfrisschende bries , al het ziltige , tintlende ,
opwekkende , het in honderden gestalten zich openbarende ,
is in de bekoorlijke dochter van Nereus, in haar dolfijnen ,
in haar wapperend gewaad , in de dartlende Tritons en
Doriden , in de van Amorini bevolkte atmosfeer,, in beelden
gebracht. En toen de heerlijke geest van Rafael dit had
geschapen en Castiglione hem bewonderde , schreef hij
dezen in zijn ongekunstelden eenvoud : „ Wat de Galatea
aangaat , ik zou mij een grooten meester achten , bezat
zij slechts de helft der groote zaken , waarvan Uwe Edelheid mij schrijft. Maar ik herken in uw woorden de
vriendschap , die gij voor mij hebt."
Toen zij terugkeerden en het Palazzo der Cenci =ken,
en het schilderachtige Ghetto, en de prachtige overblijfselen
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van den porticus der edele Octavia , en het theater van
Marcellus , toen zei ook Sietske bewonderend:
— Gij hebt gelijk ; waar ter wereld ontmoet men op
een totht zoovele schoonheden, waar krijgt men zoo
velerlei indrukken!

XXXIX.
EM Marchen aus alien Zeiten
Das will mir nicht aus dem Sinn.

Zoo neuriede 's avonds Sietske , en ze zeide :
— Mijn oogen, Frank, zijn nog altijd vol van de Amor
en Psyche! Amor en Psyche — de Liefde en de Ziel, —
is dat niet voor een groot deel hel heele Leven? Hoe
zinrijk is dat. Zij , de eenvoudigste van de zusters werd
de uitverkorene, en niet de trotsche groote dames, met
haar kunstenarijen en haar afgunst en haar booze streken.
Zoo als Rafael de oude mythe herschiep , zoo kunnen wij
het in algemeenen , menschelijken zin. Is het niet de ontplooiing van eene ziel door liefde en schoonheid , door
moeilijkheden en beproevingen heen? Eerst als Psyche
alles heeft doorstaan, wordt zij opgenomen in den Olym
pos en vereenigd met den god.
— Zeker,, zei Frank, het is een thema , waarmed de
fantazie vrij spel heeft. Het is zoo, dat de ware liefde in
twee zielen een instinktmatige natuurzaak is , zonder bewuste redeneering; een zielen-attractie , een visioen, een
mysterie. Dan komt de proef en de inwijding, de ontplooiing van beide karakters. Goed, dat Psyche haar
geliefde eerst niet sag, dat is in moderne woorden, dat
zij handelde uit blinde aantrekking. Het eerste zien , het
kennen en bewust worden , geeft een emotie : men vindt
het een of ander,, dat men anders had gedacht , dat soma
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tegenvalt ; als men die te boven is , is de band voor goed
vast. Ik zie er ook dit in: de mysterieuse vereeniging van
zinnen en ziel, van stof en geest.
— En ..... de ziel mag niet te veel de vulgaire
werkelijkheid zien, voor haar moet de liefde altijd een
god blijven, altijd een hooger, onzichtbaar wezen; soms
te fijn om in stoffelijke gedaante gezien te mogen worden.
— Deze of gene zou er ook wel eens uit kunnen af,
leiden, dat Psyche de gangen van haar man niet moet
nagaan ....
— Foei , je mag de lieve poezie niet parodieeren ...
— Ik zie er nog een mysterie in: eerst niet zien, dat
is eerst onzekerheid; het is twijfelachtig wat er zal komen
in het huwelijk: bevestiging of ontgoocheling.
Het eerste bevel is gegeven door het orakel, de anangkel
de beschikking ; maar de band is nog niet gewijd door
Zeus.
Met die onzekerheid begint iedere lief de, ieder huwelijk; de mogelijkheid van het wreede en rampvolle, van
kleiner of grooter verdriet , van tegenspoeden, van sterven .... en daarom is er, voor ieder, die nadenkt, zelfs
in de vreugde van het hooggetij een traan.
En zoo zijn er bij de moderne Psyche's ook dwaze
ouders en booze zusters, en vriendinnen, die in den geliefde „ een monster" zien; er is afgunst en achterklap ,
en verkeerde raadgevingen. Maar in dat proces van ontwikkeling en beproeving ligt de ontplooiing en vorming
der karakters , de opvoeding door elkander ; en de zon
van het schoone en der poezie koestert de vruchten en
bloemen. En onder dit schoone komt het samenleven tot
voile, sappige, geurige rijpheid. A.mor en Psyche zijn
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niet afgezonderd; in ieder van beiden leeft een Liefde
en een Ziel, en samen worden zij verheven tot de Olympische, of laten wij liever zeggen, tot de hoogste aardsche
gelukzaligheid. Is het niet , Psyche-moe ?
— Ja , zoo moet het zijn, zei Sietske verder,, zoo
zij het!
Carini , de beminnelijke en geletterde abate, kwam
onze jongelieden , die hij allengs als vrienden beschouwde,
meermalen bezoeken. Dikwijls gingen zij ook oudheden
en kunstzaken bezien met hem als ervaren cicerone , die
doorkneed was in de topografie van Rome en vol van
de elegans eruditio der vroegere abaci, wat een Winckelmann was voor den Cardinaal Albani.
Sietske kon er haar man zoo gezellig mee plagen , als
hij met den abate vriendschappelijk verkeerde.
— Caro mio , zei ze dan lachend , •in Rome gebeuren
nog wonderen; zeker iemand, die niet malsch placht to
zijn tegen de onzinnigheden der kerk, tegen het despotisme
der geestelijken enz. enz. , werd soms boos om Hollaert's
grappen daarover , en is een en al ingenomenheid met
een abate, en vindt hier zelfs monnikken mooi.
En Frank's lachende we&spraak was:
— E — en iemand, die nog een zwak bleef houden
voor godsdienstige zaken , kan zich niet best vereenigen
met de eenige kerk, die als zoodanig iets beduidt , en
met godsdienstvormen , die, als zij er dan moeten zijn,
de eenige nog mogelijke zijn, — dat is ook een wonder.
Maar je zult moeten toegeven , dat het katholicisme hier
heel iets anders is dan in het Noorden. Aan den eenen
kant omringd door al den glans van historie en kunst;
niet strijdend en fel , omdat het heerscht; niet fanatiek ,
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omdat het zich kan verdragen met de eischen van het leven.
En, hier is het tehuis; in het Noorden is het geimporteerd en moet met kunst en vliegwerk worden onderhouden.
Het is een gemoderniseerde voortzetting van den Romeinschen godsdienst. De diviniteit, de numina, de adoratio,
de pontifex, sacerdotes en flamines , de honderde schutsgoden , de kleine gewijde gebruiken, alle bijgeloovigheden ,
alles is hetzelfde in gewijzigden vorm. De monnikken
behooren bij de oudheden , en zijn het zelf. Zie eens het
verschil: Witloo is een vurige propagandist, en Carini
houdt daar niet van en is liberaal, en wij kunnen met
hem over alle zaken praten zonder elkander to ergeren.
— Ja , 't is een lieve man.
— Hoe zou men zulk een innemend gelaat , zulk een
welwillende stem, zulk een Breeden en vreedzamen geest
niet liefhebben en vertrouwen?
Dit was waar ; en zij spraken dikwijls zeer open met
hem over godsdienstzaken.
— Och , zei Carini vaak , gij hebt daar in het Noorden
geen denkbeeld van. Het is hier zoo geheel anders en
beter. Het is ook deels eene strijdende partij , maar de
meerderheid van goede en eenvoudige geestelijken is niet
dweepziek. Die op het land leeft , heeft zijn stukje grond ,
dat hij bebouwt ; hij verkoopt zijn koorn , of zijn wijn , of
zijn olie; praat gaarne met de contadini over den landbouw : en zijn kerk , zijn God en zijn dienst staan zoo
muurvast , dat de gewone bediening genoegzaam is en hij
ze overigens gerust aan zich zelve kan overlaten.
— In zulk een geloof, zei Frank dan, is gewis minder
verstand en diepte dan in het protestantsche , maar er is
ook een voordeelige zijde : de godsdienstkwesties vreten
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niet zoo diep in, als bij ons, maken de driften en het
strij den over punten van geloof niet zoo aan den gang.
Zoo sprekende kwam Frank er toe wel eens hem over
Emilie en van Witloo to spreken.
Carini haalde de schouders op:
— Ik houd noch van proselyten , noch van hen, die
ze maken , zei hij rondweg. Ik hecht aan hetgeen ik
voor de waarheid houd; maar niet iedere waarheid is er
eene voor ieder. Het katholicisme zit, als elke andere
godsdienst , in het bloed , in de opvoeding , de traditie.
De heer van Witloo is een edel mensch , dat kan ik in
alle opzichten getuigen , en zijn bedoeling is zuiver en
zonder baatzucht , maar hij zal van die Signorina zoo
min een katholieke maken als gij van Signor Hollaert
een aestheticus.
— Kunt gij daarin niet een goeden raad geven? vroeg
Sietske hem.
— Een moeilijk geval , zei Carini, het hoofd schuddende.
Ik meng mij liefst niet in zulke zaken ; en gij weet , ik
hecht aan rust en ongestoordheid voor mijn studie.
— Laten wij er ons ook niet med bemoeien , zei Frank.
Wij zouden immers naar de Villa Albani gaan ? Daar
leeft de geest van Winckelmann ; die ging ook tot uw
Kerk en stand over; Si sapimus diversa , arte vivamus
amici.
— Een kleine tekstverdraaiing , mijn vriend , zei Carini,
terwijl hij hem gul lachend op den schouder klopte ; uw
landgenoot Barlaeus zei „ Deo ".
— Ph ! zei Frank, op zulk een kleinigheid ziet de
tekstkritiek niet ; ik ben voor de lezing „ Arte ".
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Zij bezochten de Villa Albani , Frank en Sietske en de
Abate in hun midden. Het was een zonnige , zachte Aprildag. Zij beschouwden den schat van antieken dezer beroemde verzameling: de schoone Pallas, door Ingres
bewonderd; de Leucothea; de borstbeelden der keizers
en keizerinnen , den merkwaardigen Aisopos met zijn verwrongen lichaam en snedigen kop, waarin de "pijnlijke
trek nog getuigt van de worsteling van het vernuft met het
gebrekkige lichaam ; den schoonen, maar onbeduidenden
Antinotss daarmed in zoo treffend contrast; het heerlijke
Attische relief met Orfeus en Eurydice door Hermes
geleid , een schoone illustratie van Winckelmann's woord ,
„ edle Einfalt and stille Grosse."
En toen Frank, zooveel hij vermocht, snelle aanteekeningen gemaakt had in zijn schetsboek, en terwijl zij
wandelden tusschen de taxislanen , de geometrische bloembedden, de terrassen met balustrades, beelden en hermen,
of stonden te genieten van het uitzicht op het landschap
met S. Constanza en den Monte Gennaro herrees in hunne
gesprekken de tijd, die al dit schoons omtreeks 176o zag
ontstaan.
— Hoe herleven thans, zei Frank, in deze omgeving
de Cardinaal Alessandro Albani , die Mecenate porporato ,
en zijn vriend Winckelmann , als de twee genii!hujus loci.
Hier kon Winckelmann zich in het schoone verheffen
boven de lagere zielen , die hij „ Steinkohlenseelen" noemde.
Hoe gelukkig was Winckelmann , hier de noordsche
barbaarschheid en grofheid te kunnen beschaven door
Romeinsche fijnheid en voornaamheid.
— Twee gestalten, zei Carini , die mij altijd lief zijn,
om haar verhouding en om den schoonen tijd. De studie
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en de schoonheid vlochten dien band tusschen den hoogen
prelaat met zijn vurige kunstliefde en den eenvoudigen
geleerde, die voor hem eene levende boekerij van oudheidkennis was. Hoe genoten zij samen , als de hartstochtelijke antiquaar oudheden deed opgraven , en de
geleerde abate ze zijnerzijds opgroef uit de boeken der
Grieken. En dat to midden van den barok- en rococo-tijd I
— Ja , maar die tijd was ook weir een van die zich
telkens herhalende herlevingen van de oudheid-studie.
— Zeker,, en Winckelmann heeft misschien het krachtigst
er toe medgewerkt. Intusschen , men mag niet hem alleen de
eer laten ; reeds waren Caylus en Montfaucon voorgegaan
— Als gij van voorgaan spreekt , vraag ik ook eene
kleine plaats voor een mijner landgenooten.
— Zoo ? wien meent gij ?
— Franciscus Hemsterhuis.
— Ik ken den naam van den Sokratischen Hemsterhuis,
maar zijn werken niet.
— Hij schreef al in 1762 zijn Lettre sur une pierre
antique, de beroemde gemme van een Hollandsch kabinet ,
die met het inschrift Dalioon.
— Ah , daar heb ik wel over gelezen , maar dien
steen houd ik niet voor antiek.
— Ik heb er ook aan getwijfeld ; maar het geschrift is
belangrijk door zijn datum, want, even als de . Lettre sur la
sculpture, die van x765 is , — beide geschriften zijn vroeger
d an Lessing's Laokoon , en Winckelmann's groote werken.
— Dat is merkwaardig , zei Carini , en ik zal dat nazien.
— Maar , Winckelmann heeft toch de nieuwe wetenschap
op dieper en breeder grondslagen gevestigd.
— Gewis , en deze Villa was een middenpunt voor het
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nieuwe leven in oudheid en kunst. Hier was verrukking
als er wat ontdekt werd; hier werd wat er gevonden
was, onderzocht, beproefd, gerestaureerd, door oude
teksten toegelicht; hier waren geleerde besprekingen en
de fijnste genietingen van het vorschen en beschouwen;
hier rijpten Winckelmann's geleerdste werken. En de kardinaal sleepte hier al het belangrijkste heen; daaglijks
nieuwe beelden, nieuwe zuilen van kostbaar marmer;
steeds bouwen aan tuinen, aan galerijen en zalen; en
Rafael Mengs moest ze beschilderen. Daarbij waren er
's avonds conversazioni, concerten, bals, soupers, met het
beschaafde deel der groote wereld. Hoe anders is dat
thans ! Zoo was eens die villa Albani, en nog ziet gij in
haar een van de beste voorbeelden van eene toenmalige
villa, waar natuur en kunst zusterlijk waren vereenigd.
— En misschien kan zij ons eenigermate een denkbeeld
geven van wat een villa der Romeinen was, als die van
een Maecenas , een Plinius .. .
— Ongetwijfeld, zei Carini, — want zooals Plinius,
Cicero e. a. ze beschrijven, zoo stellen wij ze ons ook
voor met haar terrassen, — geschoren en tot figuren gesneden buksboomen hadden zij ook — met haar exedra's
en galerijen, overal bezaaid met beelden en busten op
voetstukken, en op uitgezochte punten een heerlijk uitzicht openend.
En Sietske wandelde met innig welgevallen tusschen
deze twee; welgevallen, zoowel in hunne bezielde gesprekken , als om de vreugde, die zij smaakte en het
schalke genoegen, als zij den zonnigen invloed opmerkte
van den fijnen , zachtstemmenden geest des Abate op
den vurigen , sours scherpen geest van haar geliefden man.
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Voor beiden was het een onvergeetlijke dag , daar onder
den glanzenden Italiaanschen hemel, in de prachtvolle
natuur , to midden van de edelste antieke beelden en vol
humanistische herinneringen doorgebracht in eene van
Rome's schoonste villa's.
Als met een krans van laurieren , myrten en oranjes
is Rome omringd van de tuinen en villa's die ook zelve
architektuur met landschap vereenigen. Nu eens bezochten
zij de Villa Borghese , waar men, de geest door beeldhouwkunst verheven , verpoost tusschen de ilexen , de
cypressen en kroonpijnen , die aan het landschap een
monumentaal , een klassiek karakter geven. Dan de Villa
Pamfili , met haar terrassen en platform, die het prachtige
vergezicht bieden op Rome en de campagna ; met haar grasperken vol paarse anemonen , waar tusschen de ara der
goden en van Antoninus Pius staat ; haar grootsche pijnboomen en grotten met fonteinen. Hier denkt men aan
Paul-Louis Courier.
Elders de Villa Madama , naar Rafael's plan gebouwd ,
met haar waterbekken in het gToen en loggia's met stucco's
en fresco's van Giulio Romano en Giovanni da Udine.
In de Villa Ludovisi brachten zij een van die stonden
door, welke onvergeetlijk blijven als een heerlijk dichtwerk , omdat toevallig de natuur, de kunst en de stem ming samensmelten tot een accoord van diep treffende
poezie. Het was op een Meidag , schitterende van Licht en
tintelende warmte.
In het Casino staan die beroemde antieken , alle merkwaardig , sommige van zeer hooge beteekenis : de archaische
Hera, met haar vlak liggende oogen en den Aiginetischen
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glimlach ; — als een idylle van Theokritos , de Satyr, of
Pan, die eenen herdersknaap op de rietfluit leert blazen ; —
Afrodite , die op de eene knie rust, gebogen , het hoofd
een weinig naar voren , als om de waterurn over zich to
laten uitstorten , gelijk de badende vrouwen op vele
vazen ons doen zien ; de machtige Ares, schoon in zijn
manlijken leeftijd , rustend , met het zwaard op de knie en
zijn wapentuig naast zich ; — de schoone groep van den
Zuid-Italiaanschen beeldhouwer Menelaos , of zij Theseus en
Aithra dan Elektra en Orestes voorstelle , eene vrouw en
een jongling , elkander den arm om den hals leggende; —
de kolossale groep van den Gallir die, overmand , zijne
vrouw heeft gedood en zich dan het zwaard in de horst
stoot , voortreffelijk schoon van lijnen en beweging en uitdrukking. En dan, de Demosthenes en uit de Romeinsche
wereld , de fraaie Senator, de Hadrianus , de Caesar.
Welke schatten !
Lang stond Frank geboeid door een vlak-relief met een
vrouwekop in profiel ; men noemde haar Olympia, men
noemde haar ook eene stervende Medusa.
— Wat is zij verbazend , zeide hij , Sietske's arm vasthoudende , wat een aangrijpend beeld ! Wie is zij , die
vrouw , met een gelaat , meer gevoeld dan gebeiteld ? Jets
mysterieus is er in, dat dikwijls moderne werken meer
dan antieke hebben, iets , dat aan da Vinci verwante
gewaarwordingen oproept. En toch , marmer en werk zijn
Grieksch. Dus hebben dan de Grieken dat gevoel ook
gekend. Slap hangen de haren over de wangen ; het oog
is gesloten en een smartelijke trek zweeft over de half
geopende lippen. Zelfs het ingevretene van de oppervlakte
werkt med tot den indruk , door aan het marmer de
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stoffelijkheid te ontnemen. — 0! dat men van zulk een
kunstwerk moet scheiden.
Doch, 't is misschien maar goed; het is een van die
dingen, die mij als uit mij zelven halen, die mij biologeeren — ja , het moet een Medusa zijn, want zelfs stervend
versteent zij mij in een „suavis stupor"
En omziende, zag hij het hooghartig gelaat van de
Hera, Homeros' potnia Here, de Juno Ludovisi, wier
strenge majesteit hem.gebood, en zij stonden, nu weer in
eene geheel andere soort van bewondering, voor hoar,
van wie Goethe slechts zei:
Sie 1st wie ein Gesang Homers!

Dit is eene andere schoonheid; de plastische hoogheid
en rust der Grieksche kunst. Stof en afmetingen zijn niet
zonder invloed: dit Grieksche witte marmer is warm van
toon, grof van grein ; het gelaat is ruim een halve meter
groot , en dat stemt overeen met de uitdrukking van
verhevenheid en het eerbiedwekkende. De diadeem omspant de zachtgolvende haren , waarvan enkele afhangende
lokken het gelaat omlijsten , het ernstige, majestueuse gelaat, waarvan de strenge schoonheid de hooge olympische
heerscheresse teekent , die voor niemand zwicht dan t
morrend, voor Zeus, en die toch, als zij wil, bij wijlen
zelfs Zeus overmag.
Na in het paviljoen het zolderstuk met Quercini's Aurora
gezien te hebben en op het plat het heerlijke landschap
genoten , waar het oog, over het diepe en zonnige groen
der pijnen heen , in het verschiet Horatius' Soracte en
de Albaansche bergreeks bewondert , gingen zij den tuin
doorwandelen.
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Tusschen de lanen met donkere cypressen en blijvendgroene eiken staan verschillende antieke beelden. Aan
een hoek van een Bier hagen zetten zij zich neder. Frank's
geest was als bestormd en overweldigd door indrukken.
Hier waren de tuinen van Sallustius , en de schoone beelden
der Ouden , evenals thans. In zulk eene Romeinsche villa
raakt men aan het droomen. Doodstil was het, en het licht
tintelde in de heete atmosfeer tusschen den donker blauwen
hemel en het donkere groen, dat de diepte en kracht
van het blauw zoo sterk verhoogt. Rechts teekende zich
het lijnenspel der horizontale gebouwen en vlakke daken.
In den ilexhaag neurieden de vogels; en een zacht gegons
van insekten trilde med in de trillende atmosfeer. De
kleine waterstraal gleed zachtkens uit een fonteintje en
pletterde babblend in het bekken met groen bemosten
rand; een smaragden hagedisje zat in de zon stil to kijken
naar die twee in extase verzonken menschen, tot het
kronkelend wegschoot achter het bekken. Een wondervol
welbehagen in het enkele zijn, een genot in het besef
van het leven wekte in hen het gevoel van de oorspronkelijke natuurlijkheid en primitiviteit; zij voelden zich
gelukzalig. In Sietske welde als een woordeloos dankgebed, in Frank een nameloos zich-gelukkig-gevoelen, tweeling-gewaarwordingen van gelijken aard.
Daar sloeg een kleine klok . . . en wekte hen uit
hanne droomen; doch de zilveren toon verstoorde het
Paradijs niet , maar deed alleen gevoelen, dat het werkelijkheid was. Zij zagen elkander aan, hun handen zochten
elkander; beider ziel begreep haar gezellin : er was wijding
geweest in de schoonheid, die over hen was uitgestort.

XL.
De heer van Witloo had aanzoek gedaan om de hand
van Emilie, en zij, zwak en weifelend als altijd , had
noch aangenomen , noch geweigerd , want, dit besefte zij,
dat was de beslissing voor haar overgang tot de Moederkerk. Voor die beslissing deinsde zij terug , zoo vaak zij
zich die als werkelijkheid voorstelde. Haar neiging tot
dat geloof was niet op kennis en overtuigden gemoedsdrang
gegrond , zoo min als haar weifeling op protestantsche
overtuiging berustte. Er was een onbestemde ontevredenheid met wat zij had en een illusie van wat zij zich
verbeeldde te zullen krijgen. Een van die ijle fantasmata
eener ongevormde ziel , die iets verlangt zonder te weten
wat , en die wordt verschrikt door de bepaaldheid van het
werkelijke feit. L'amour et la foi nous nuit, had zij tot
Sietske gezegd, die zulk eene phrase — het gemoed spreekt
alleen zijne moedertaal — had gestuit. Eens neigde Emilie
tot aannemen. Toen was er eene heftige „scene" gevolgd
tusschen haar en haar vader en zuster : zij wond zich op tot
exaltatie , de anderen vergaten zich in spot en bitterheid.
— De Scaligers waren ook wel Roomsch , zei Emilie
met bitsche verbetenheid , en die toespeling verbitterde
haren vader te feller.
— Ph I zei deze , — toen wisten zij niet beter ; en het
was bij hen ten minste geen malle geestdrijverij en . . . .
verliefdheid.
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In die krisis nam zij haar toevlucht weder tot Sietske,
die zich ongaarne in dezen tweespalt zag gemoeid; die
hartelijk medelijden had met het meisje, maar zag, dat
er met zulk een karakter tot geenerlei beslissing iets was
aan te vangen. Aan Sietske was alle egoisme vreemd, maar
het verdriette haar toch deze schoone dagen, haar gelukkige indrukken gestoord te zien door onaangenaamheden
zonder nut of grond. Hoe anders was het met haar en
Frank, dan met slachtoffers der nietigheid als de
Hollaerts I
De arme Hollaert kon zijn genoegen wel op in Rome.
Hij had gedroomd van de prinselijke Scaligers, en hij
kwam er geen stap verder mee. De ladder in zijn wapen
bleef overeind staan, maar kon niet reiken tot de x6e
eeuw der Scaligers. Dr. Knife hield hem aan de praat
met geleerde nasporingen, waar hij nets van begreep , en
de Rafael, die deze hem verkocht had , bleek bij den
eersten blik, dien Wybrand er op had geworpen, een
moderne kopie te zijn. Prinsdom en Maecenaatschap —
aeh, beide kregen een knak, en Hollaert verlangde vurig
maar weer op de Heeregracht te zitten, vrij van obelisken en beelden zonder neus of armen, vrij van „antiekerij", zonder conversatie in vreemde, hem moeielijke
talen, en al die malle schilderijen van — -ini, -omi, -oni,
of -ivo, -avo, -ello, en dien „vervloekten Raffaello", en
weer zijn puik bittertje en zijn whist te hebben.
De maat was vol, en op eens maakte hij zijne toebereidselen, zeide eerst den voorlaatsten dag aan Emilie ,
dat zij den volgenden dag gereed moest zijn en voelde
zich gelukkig, toen de locomotief Hoot en hij Rome het
heilige kruis achterna kon geven.
24
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Frank en Sietske vonden , uit het Vaticaan komende ,
hunne afscheidskaarten; op die van Emilie stond met
potlood een woord van leedwezen , dat zij Sietske niet
meer had kunnen zien.
Wat Emilie aangaat -- het moet vermeld worden , dat
zij berustte , toen zij doordacht over het opzienbarende
van een geloofsverandering en de handelingen , die daartoe vereischt waren.
In Hollaerts groote zaal hangt nu de pseudo-Rafael;
alle bezoekers bewonderen het meesterstuk en begroeten
als eenen Magnifico , als eenen Maecenas den bezitter,
die voortaan als zoodanig in kunstcommissies werd gekozen. Zoo werd ten slotte de eenige vrucht van Hollaerts
Roomsche reize ... een valsche Rafael.
De zoo grootscheeps aangevangen verhouding met Sir
Ralph Stanford was te Rome niet voortgezet. Zoo gaat het
vaak in de wereld , hetzij door dat men zich blijkt vergist
te hebben, hetzij door de omstandigheden buiten ons. Beide
had hier plaats gehad , zoowel wat hem als wat Mrs. Hudson betreft. Met Stanford waren zij eerst ingenomen; hij
bezat onderscheiding , beminlijkheid , voor Sietske zekere
aantrekking door het fijne, beschaafde , het mysterieuse van
zijn melancholie. Maar,, had niet zijne handelwijs jegens
haar eene breuk veroorzaakt, ook zijne onbestendigheid van
karakter,, zijn gebrek aan zedelijk evenwicht , zijne verhouding tot de geheimzinnige Amerikaansche, zouden verderen omgang hebben afgesneden. Frank was natuurlijk op
hem verbolgen en het hinderde hem zoowel om lijdelijk
zijne ongepaste daad te moeten dulden , als dat zijne vrouws
beeltenis in de galerij van den lord was te aanschouwen.
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Zooals Sietske met Stanford, was Frank met Mrs.
Hudson ingenomen geweest. Het was er verre van, dat
de aantrekking van hare persoon een berispelijk gevoel
bij hem gewekt zou hebben; maar zij was nu eenmaal
buitengewoon schoon en begaafd , en Frank was te ontvankelijk voor zulke eigenschappen om ze niet op te
merken. Noch hij , noch zijne vrouw hadden de grenzen
van het natuurlijke en betamelijke een oogenblik , zelfs
niet in gedachten , overschreden. Maar als zij er thans
samen vertrouwelijk over spraken , moesten zij zich zelven
en elkander bekennen , dat zij wat te snel waren geweest
in hun goed vertrouwen en hunne ingenomenheid. Het
was eene les in menschenkennis , en zulke lessen krijgen
wij nooit dan ten koste van, minstens , een weinigje
schamens. Zij is eene dure , eene onbarmhartige leermeesteres , de ondervinding , welke ons die menschenkennis onderwijst. Zij geeft niet gratis les, maar laat zich
ook van den armste , soms met dood , vertwijfeling , verbittering en schande, soms geldelijk of lichamelijk, goed
betalen.
— Gelukkig, zei Frank lachend , wie er maar met een
langen neus of een beetje schaamte bij tijds afkomt.
— Het is toch jammer van zulke menschen, zei Sietske.
Hoeveel goeds en schoons bederven zij bij zich zelven.
Het blijft toch maar een waarheid , dat het goede in zijn
gebiedenden vorm van plicht, eene macht boven ons is,
waaraan men zich behoort te onderwerpen. Die zoogenaamde onafhankelijkheid maakt ons een slaaf, en een
speelbal voor het toeval. Welke doellooze, verijdelde
levens 1
Intusschen ging Mrs. Hudson voort , als virtuoos van
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eigen schoonheid , in Rome beurtelings bewondering, opzien of opspraak te verwekken. Niet lang duurde het of
hare betrekking tot Sir Ralph was verdacht. Met eenige
aanzienlijken van zijne landgenooten geraakte Stanford in
zeer gespannen toestand , zoodat hij eindlijk op zijn jacht ,
dat te Gaeta lag, zich inscheepte, en Miss Vamberg , gewezen Mrs. Hudson , thans officieuse Lady Stanford —
of zooals Frank het noemde naar den titel uti possidetis —
met hem medeging naar Egypte.
Later vernamen zij het een en ander van hen : zij speelde
te Alexandria de Cleopatra en, zonder een kostbaren
parel in haar schuimende beker te doen smelten , gelijk
de Egyptische vorstin , deed zij in zooverre als deze , dat
zij er, zij het dan figuurlijk gesproken , de parel aan
Venus offerde. Voor zulk eene levendige, geestige vrouw
was echter Stanford op den duur te zwaarmoedig. Verhalen liepen er later van hare avonturen met een Russischen
Prins en haar vorstelijke levenswijze. En als Frank en
Sietske daar later van vernemen , zeggen zij : die hebben
wij gekend! Frank voegt er dan bij : — had ik haar
portret nog maar ; dat zou een curiositeit zijn !
Stanford is een beeld van den aanzienlijke in den
tegenwoordigen tijd , die geen doel en werkkring heeft ;
geen vasten grond ; prooi van beginselloosheid en skepticisme , van nihilisme en gebrek aan ideaal. Vol goeds
en een slachtoffer van het kwade. Hij werd een zonderling
en een kluizenaar in de bergen van Zwitserland. Door
enkelen om zijn mildheid en goedmoedigheid geprezen ,
door sommigen als stoute Alpinist bewonderd , door de
meesten gelaakt , verdween hij eens. Was hij in een afgrond gestort ? Hij had er zijn leven lang langs gedarteld.
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Zijn lijk werd nooit gevonden. Hij verzwond als een stuk
stof der natuur en met al zijn schattten, zijn geest en
zijn gemoed, ging hij nutteloos to gronde. Hij heeft geen
graf, en niemand zou het ook zoeken of hem een traan
wijden, maar in een der Alpenkloven zweeft als grafschrift
het weemoedige woord des oordeels:
Hier ligt, die even goed niet had kunnen bestaan.

Hiermede eindigt het handschrift. Uit de vele omslagen en portefeuilles met aanteekeningen, die den grondslag, voor mijns Vaders
werk vormden, ware nog een geheelen roman samen te stellen.
Het lag dan ook in des schrijvers bedoeling een omvangrijker bock
te geven , dan wat ik thans heb nitgegeven. Hij was misschien even
over de helft. Tal van vraagstnkken wilde hij nog behandelen, tal
van kleine tafereelen zouden er nog voorkomen. Van de vele aanteekeningen een geheel te maken scheen mij een te drieste onderneming, en zoo heb ik besloten de raad van hen te volgen, die
het bock wenschten te zien, juist zooals bet in handsehrift is nagelaten.
Toch moge het velen niet onwelkom zijn te hooren, wat er met
de hoofdpersonen gebeurde.
Uit hetgeen ik in de aanteekeningen vond, en wat ik mij herinner,
dat mijn Vader mij vertelde, zouden zij, Frank en Sietske, nog
eenigen tijd in Italie blijven en dan, ingewifd in het Schoone, naar
Holland terugkeeren. Nog bleven zij eenige weken te Rome, om
dan te Napels bun hoofdkwartier te houden. Over bun verblijf
aldaar zijn weinig notities. Het blijkt slechts, dat zij er den beeldhouwer Aetous ontmoetten en . . . . ook het origineel van Santa
komt weer op bet tooneel.
Santa was bij een Engelsche familie in dienst, later met hen medegegaan naar Engeland en zoo had zij zich ontwikkeld en beschaafd.
Dan komt zij terug in Napels en ontmoet nu Aetous weder . . . .
Van Napels uit bezochten Frank en Sietske de omliggende plaatsen. Vooral Bajae, Cumae en Pozzuoli — de streek waar de oude
Romeinen hun heerlijke villa's hadden, waar Lucullus smulde en
Vergilius Z011 g.
Maar vooral het verblijf op Capri zou een helangrijk deel van
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den roman vormen. Op Capri, bet tooverachtige eiland met zijn
verlokkelijke menschen, dat schilderachtige en patische land, hoe
kon daar een Tiberius zwelgen en de meest buitensporige wandaden
bedrijven? Die vraag stelt men zich telkens 1p Capri, maar
. . . . Wie weet of hij toch niet indrukken gevoeld
heeft en ze soms weggebrast , soms door Mithras-dienst
iets beters gezocht heeft, in betere oogenblikken, die
zelfs een misdadiger heeft?
Dicht bij den „Salto di Timberio" (Tiberio) vond Frank den
aardigen monnik in zijn glimmende versleten pij, bezig met steentjes
to werpen van de hooge rots in de zee, die men loodrecht onder
zich waant.

— Zoo werpen wij onze daden en onze gedachten —
en weten niet waar zij komen.
— Zij komen altijd waar zij moden komen, zei de
monnik met zijn zachte glimlach.
Frank dacht weer, is hij een kind in de wijsheid , of
een wijze onder de menschenkinderen.
Toen Frank zijn enthousiasme voor de natuut lucht gaf, antwoordde de Kluizenaar:

— Una cosa naturale e sempre bella.
En Frank dacht aan een ander Romeinsch Keizer, die zei:

„O Natuur,, van U komt alles; in U is alles; tot U
keert alles." Dat was Marcus Aurelius.
Frank kreeg sympathie met den hermiet; zelfs ging hij er op een
vroegen morgen nog eens alleen been. Sietske begreep dit niet,
omdat Frank zich altijd weinig vriendelijk over de priesters had
uitgelaten. Dit gaf aanleiding tot een discussie, waarin Frank bet
onderscheid aanwees tusschen dezen monnik en bet meerendeel van
de „ boosdoeners der Kerk."
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Kijk, Sietske, ik ben hard tegen de geslepen priesters,
de kerkerknechten van den geest, maar niet tegen zulk
een eenvoudige ziel. Ik wilde dit door een daad toonen
(hij had den man geld gegeven voor zijn kapelletje). Gij hebt
mij zoo dikwijls verzacht. Vindt ge het niet goed? Laat
ik hiermede absolutie krijgen voor dengeen dien ik onbillijk heb veroordeeld .....

Het is een heerlijk gevoel wanneer eene gedachte of
een tafereel ons verheft en in een stemming van schoonheid brengt , dit in het woord te beelden, zoodat wij bij
het genot van eigen uitstorting dat der opwekking bij een
ander voegen, en als het ware het ideale in de werkelijk:
heid overbrengen: het realiseeren. De kunstenaar,, die zijn
kunst lief heeft bezit daarbij dan ook het genot het in de
gedachte gekoesterde in schoone taal over te brengen ,
den loop der voorstelling te teekenen, de stemming en
kleur te schilderen, de taal in elken regel, elk woord te
rangschikken, dat zij poezie worde en muziek.
Zoo deed Frank en hij schreef :
MARIUCCIA.
Soms, buiten, eenzaam ver, waar op de grijze rotsen
Agave kwistig tiert en cactus, geel van knop ,
Een enkle valk , verjaagd, zich roeit ten hoogen op,
Omlaag op 't kiezelstrand de golfjes kozend klotsen;
Natuur als sluimerend rust met stiller harteklop;
TerwijI de hooge zon de schaduw recht doet dalen,
Als alles tintelend gloeit, geen vogeltje meer fluit ,
En over 't korstig mos slechts murmelt het geluid
Van biekens, gonzend zacht, die purend ommedwalen
Op malva , roosmarijn en goudgeel ginsterkruid;
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Ontmoet g' op 't rotsengruis met blooten voet getreden
Een meisje, nauwlijks meer dan kind, dat water haalt
En langzaam naar u stijgt , waar gij van 't bergpad daalt;
Het vale slappe kleed Meld nauw de tengere leden ,
En toch , wat schoonheid , die van 't schamel wezen straalt I
De koopren kan op 't hoofd, de handen in de zijden ,
Een bontgekleurde doek b eschaduwt 't roosgelaat
En gitten pracht van haar; zij d' oogen nederslaat
Ziet waar zij 't voetje zet om 't scherpste gruis to mijden.
Gij , biedt haar groet en g: ft — en noode haar verlaat.
Om 't wicht der vaas kan 't hoofd niet knikken ; maar de mond
Ontplooit ten stillen dank de tnalsche rozenlippen
En tanden melkig wit, de fulpen wimperslippen
Gaan even op en neer,, als groet die 't hart u zond.
Addio wonderbloem op Capri's wilde klippen.

Vier krachtige roeiers , slanke Caprezen met warm gebruinde
gezichten , zouden Frank en Sietske naar Amalfi roeien. Die heerlijke
tocht, deels langs de kust, deels in de open zee, deed hun de
toovermacht van Italic's natuurschoon diep gevoelen. De fijne lucht ,
het heldere water smaragdgroen aan de lust, indigoblauw in het
diep — de schilderachtige kust met haar wonderbaarlijke grotten ,
die kleine dorpjes en vervallen verdedigin gstorens op de toppen ,
dat alles bracht hen in een vervoering , die ten top steeg , toen
de stilte werd verbroken door een melodieuse muziek , toen zij de
kust der Galli-eilanden naderden , de plaats waar bij Homeros de
Sirenen woonden.

Hij (Frank) wilde er landen, maar dat ging niet; alleen
dicht bij den rand der rotsen konden zij komen , omdat
het zoo stil was ; nauwlijks was er een kleine witte franje
van schuim, die om de rotsen speelde , groen , smaragdgroen was er het ondiepe water. Werd hij betooverd door
de Sirenen? Of was het werkelijk gezang , dat hij hoorde?
Hoor, Sietske, chut 1 hoort gij dat zingen niet?
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En Sietske, die eerst had geglimlacht om zijn geestdrift
der dichterlijke verbeelding, luisterde en zei:
— Ja, waarlijk ik hoor zingen.
Zij hoorden het duidelijk: een zacht lied, met een
referein lang uitgehaald , dat telkens terugkwam.
Nog eenige slagen der riemen en zij gleden langs de
rots en daar zagen zij een schouwspel, dat hen verraste. Op
een kant van de rots dicht bij het water zat een jongeling,
de lange hengelroede vasthoudend, en naast hem lag een —
ja, het moet een Sirene geweest zijn. Voorover, met de
borst over de armen geleund, als een sfinx , lag daar naar
hen toegekeerd een meisje, een kind misschien van 14 of
15 jaren. Om haar hoofd hingen dikke bosschen zwarte
haven en daarover een hoop wier of bladeren voor de koelte.
En toen zij de boot daar zag, verroerde zij zich niet, maar
richtte er slechts hare groote zwarte oogen op en opende
zich haar mond, meer uit nieuwsgierigheid , dan als lach.
Zooals zij daar op hare armen leunend voorover lag, scheen
zij waarlijk eene Sirene, en de stem, die zij hadden gehoord , was ongetwijfeld de hare.
— Hoe komen zij daar? vroeg Sietske aan een der roeiers.
— 't is Concetta van Crapolla, zei Francesco ,
een der roeiers.
— Daar ginds heb ik hun bootje gezien, zei een andere;
hij komt hier visschen.
— Waarom vischt hij niet in zee of aan de kust?
— Francesco lachte , en zei: hier is hij vrijer —
ginds visschen de andren me@ — (knipoog) hij hengelt
naar een hartje.
Na een poos daarvan to hebben genoten , riep Frank :
- Hebt gij daar gezongen? zing nog eens !
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Er ging slechts een gloed van haar oogen uit en een
lach van haar mond; geen antwoord.
Toen wonk Frank den jongen en riep, dat hij zijn hengelkoord zou toewerpen , en toen deze dat gedaan had, bond
hij er cigaren aan en Sietske een oranje en geel gestreept
sjaaltje, dat zij in Capri om haar hoed had gebonden.
— Haal op, riep Frank lachend ..... toe, zing nu
nog eens
De jongen haalde den hengel op en wuifde met zijn
muts en riep in zijn zoete taal de vriendelijkste grazie's
uit, en de prachtige Sirene zond een kushand aan Sietske,
terwijl de jongman haar het sjaaltje om den hals wierp.
Toen richtte zij zich half op , zoo dat zij op een hand
leunde , en nu zong zij nog een paar stanzai's en ritornelle , waarvan zij iets verstaan konden , als
Mia pêccerella deli! vieni allo mare!
Nella barchetta v'e un letto di for;
La bianca prora somiglia un altare,
L' onde e le stelle sfavillan d' amor.
E quando to vorrai
La vela io scioglierb.
Lontan , lontano assai
Pel mar ti porterb.
Tutta la notte vuo' dirti the t' amo ,
Tuna la none vuo' stringerti al cor.
Sul mare 6 it paradiso
Sul mare io vuo' morir.

Nu zouden zij weer wegvaren — doch daar wenkte hun
nog even de knaap en wierp hun den hengelsnoer weer
toe. Daar zat een klein puntig stukje rood koraal aan,
dat hij wees als een geschenk to houden , en Frank nam
het er of en wuifde toen ten dank.
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En toen — addio, addio!!
Weer gleed het bootje door den riemslag voort en nog
lang keken zij naar de twee, totdat zij ze niet meer zien
konden aan de rots.
— Toch een Sirene gezien, Sietske, zei Frank.
Hoeveel schoons zij ook zagen , hoezeer zij ook genoten van
alles , toch kwamen er soms onbevredigende gevoelens in hen op.
Zij begonnen meer en meer het gebrek aan een tehuis te gevoelen ,
zonder dit echter nog te uiten , totdat Frank eens uitriep :

— Ik snak naar huiselijkheid, naar mijn eigen tehuis!.
— He, zei Sietske, gelukkig, dat gij het uitspreekt.
Dat heb ik ook zoo vaak gevoeld.
— En dan daar al het schoone overbrengen, dat wij
in ons en met ons voeren. En wat we in ons leerjaar
ervaren hebben, in oefening brengen! Mijn liefste, nu kennen wij elkaar beter dan ooit, niet waar?
Zij viel hem om den hals. En — Psyche gaat nu in
den Olumpos met haar geliefde, zei ze.
Weldra aanvaarden zij dus de terugreis. Zij sloegen een laatsten
blik op Italie.
— Spijt het je, vroeg Sietske?

Neen; ik ben tevreden terug te keeren naar ons
huis. Ik heb het ideale gezien; — niet het ideale land,
want ik zou noch mijn landaard, noch onze natuur
willen ruilen — maar het ideale, en dat blijft ons bij.
Dat is het, wat ons leven moet verheffen en als de zon
beschijnen, en dat hebben wij in Italie geleerd.
—

Italie had hen geleerd groot te zien; Italie had hen ingewfid.

