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[Deel XVII]
Inhoud van deel XVII.
Pol de Mont

BAERTSOEN, ALBRECHT

97

ILLUSTRATIËN.
In den Herfst, olieverfschilderij van Alb.
Baertsoen

Frontispice.

Portret van den schilder

97

Mist, - olieverfschilderij van
A. Baertsoen

99

Huizen langs het water, olieverfschilderij van A.
Baertsoen

100

Een straat te Veere, teekening van A.
Baertsoen

101

De oude haven te Veere,
- ets van A. Baertsoen

102

Zeeuwsche weg, - ets van
A. Baertsoen

103

In 't Achterbuurtje, olieverfschilderij van A.
Baertsoen

105

Straat in een oude stad, ets van A. Baertsoen

106

In een Volksbuurt te
Brugge, - olieverfschilderij
van A. Baertsoen

107

Te Veere, - teekenschets
van A. Baertsoen

108

Grachtje in Vlaanderen,
olieverfschilderij van A.
Baertsoen

109

BUITENLANDSCH OVERZICHT P.v.D.

81, 177, 277, 375, 470,
565

DE BEGRAFENIS VAN DEN
PRESIDENT

P.C. de Moor

341
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ILLUSTRATIËN. - P.C. DE MOOR.
Er waren liedjeszangers,
die maar altijd een lijkzang
zongen

342

Donderdagmorgen, den
dag van de begrafenis

343

De steenen paarden
schenen uit 'n
menschendot te willen
springen....

344

Meisjes en kinderen uit
Elzas-Lotharingen

345

Tusschen de levenden
kropen de misvormden

345

En Notre Dame stond als
'n eeuwige rots

346

Op de boulevards was 't of
er niets gebeurd was....

347

C. van Nievelt

DE MEREL

DE VLAAMSCHE MEESTERS Max Rooses
in de National Gallery te
Londen
ILLUSTRATIE.
Adam-Frans van der
Meulen. - Vertrek naar de
jacht

12

64

69

Marcellus Emants

215

ILLUSTRATIËN NAAR PHOTOGRAPHIEËN.
Hier Mietje, laten ze maar
uitzoeken!

218

EEN NIEUWE LEUS

Kent de heele wereld dat
geheim?

228

En u is een kleine man,
voor wie eindelijk iets
gedaan moet worden,
niewaar?

232

Ben je daar nog? Wat
scheelt je?

233
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Wat is dat?... Toilet
gemaakt?... Allebei?

234

't Is een schandaal! Een
ongehoord schandaal!

239

EEN POPULAIR TEEKENAAR. Lynceus
Johan Braakensiek

527

ILLUSTRATIËN. - JOHAN BRAAKENSIEK.
Johan Braakensiek aan het
werk

527

Teekening door
Braakensiek als jongen
vervaardigd

530

Vader Braakensiek door
zijn jongen zoon Johan

531

EEN STERFBED

Hélène Lapidoth-Swarth

19

EEN VOORGANGER DER
SLIJKGEUZEN

Joh. B. Been

348

ILLUSTRATIE.
De Maarlandsche kerk te
Brielle (afgebroken in het
begin der 19e eeuw)

350

FRUIN, ROBERT

Prof. Dr. Th. Bussemaker 241

HET BANKJE

C. van Nievelt

498

HOOFT, PIETER
CORNELISZOON Letterkundige Fantasie

Norbert van Reuth

451, 539

ILLUSTRATIËN NAAR OUDE GRAVURES.
Het Muiderslot in Hooft's
tijd. Kopergravure van
Claes Jansz. Visscher
Portret van P.C. Hooft,
naar de schilderij van M.
Mierevelt, gegraveerd door
J. Houbraken

458

468
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Portret van Eleonore
Hellemans, naar de
schilderij van M. Mierevelt,
geëtst door Flamens

469

Pieter Cornelisz. Hooft.
Kopergravure van R.
Perzijn, naar de schilderij
van Joachim Sandrart

550

John F. Hulk

HOVE, BART VAN
ILLUSTRATIËN.
Prima Vera. Rijksmuseum,
Amsterdam

1

Frontispice.

Portret van den
beeldhouder

1

‘Orion’

2

Wetenschap en Kunst door
de faam bekranst. Teyler's
Museum, Haarlem

5

‘De Natuur’. Physisch
Laboratorium, Groningen

4

Charles Rochussen

5

W.J. Hofdijk

7

Monument voor Mevrouw
Bosboom-Toussaint, den
Haag 1887

7

Frontispice
Stadsschouwburg

8

Kindergroep ‘de Dans’.
Stadsschouwburg.
Amsterdam

8

‘Waterlelie’

9

H.M. de Koningin

10
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VI

S. Kalff

IN DEN KEULSCHEN DOM

357

ILLUSTRATIËN NAAR PHOTOGRAPHIEËN.
Voorgevel van den Dom

359

Het middenschip

365

Koor met hoogaltaar

370

Koor met omgang
daarboven

373

INDISCHE SPROKEN (uit het Dr. J.Ph. Vogel
Sanskrt vertaald)

54, 172

ILLUSTRATIËN. - HART NIBBRIG.
Schets

54

Schets

63

Schets

172

Schets

176

H. van Holk

KANARIEVOGELS, HET

71

KWEEKEN VAN

ILLUSTRATIËN. - LEONARD SENF.
Harzer vogel op het nest

73

Broedkooi voor 1 man en
1 pop

74

The Turncrest en gekuifde
Norwich, ontstaan door
kruising van de gefriseerde
Hollandsche met gewone
kanaries

74

Gelijkmatig geteekende
Crested-Norwich

75

Eene opgezette gele
Norwich

75

Hollandsche rechte gladde
kanarie uit het jaar 1800.
Tegenwoordig nog te
Roubaix

76

Hollandsche bonte kanarie
uit het jaar 1700

76
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De gefriseerde Parijsche
‘Serin frisé-Hollandais’ uit
Roubaix

77

Een schoone kanarie!
(Scotch Fancy). (Gelijkt de
Brusselaar)

78

Belgische vogels met
hooge ruggen en hooge
pooten ‘Bossu's’

79

Een kamervolière, tevens
broedkooi

80

Caroline Beeloo

KARSEN, EDUARD
ILLUSTRATIËN.
Omstreken van 's
Hertogenbosch.
Geëxposeerd bij de firma
E.J. van Wisselingh & Co.

485

Frontispice.

Portret van den schilder

485

Buurt bij Amsterdam

486

Nieuwe kerk

487

Stadsgezicht

489

Avond bij Amsterdam.
Geëxposeerd bij de firma
E.J. van Wisselingh & Co.

490

In Noord-Holland.
Geëxposeerd bij de firma
E.J. van Wisselingh & Co.

491

Huisje in Noord-Holland.
Geëxposeerd bij de firma
E.J. van Wisselingh & Co.

492

Oud huis

493

Oude huizen in
Amsterdam. Geëxposeerd
bij de firma E.J. van
Wisselingh & Co.

494

Dorpsbuurt

495

Hooischelf

496

KELLER, GERARD

Johan Gram

116

ILLUSTRATIËN NAAR PHOTOGRAPHIEËN ENZ. EN EEN MANUSCRIPT.
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Portret op ongeveer
55-jarigen leeftijd

116

Portret op 30-jarigen
leeftijd

118

Bladzijde manuscript van
onuitgegeven novelle,
bestemd voor ‘de
Kunstkroniek’

120

Werkkamer van Gerard
Keller in zijn woning

122

Omslag van ‘Het Servetje’

123

Villa ‘De Haspel’.
Woonhuis van Gerard
Keller

124

Werkkamer van Gerard
Keller. (Redactie-bureau
‘Arnh. Courant’)

125

Amateur-photographie van
den laatsten tijd

126

Borstbeeld van Gerard
Keller

127

De begraafplaats
‘Moscowa’

128

P.A. Haaxman Jr.

MARTENS, WILLY
ILLUSTRATIËN.
Koningin Wilhelmina op
Soestdijk. (Naar een
portret door Martens, in 't
bezit van H.M. de
Koningin)

293

Frontispice.

Portret van den schilder in
zijn atelier

293

‘In het boudoir’, schilderij
in het bezit van den Heer
Mr. J.G.P. te 's
Gravenhage

294

Teekening voor het portret
van Mlle J.B. te Parijs

295

Krijtstudie (Elspeet)

296

Studie (Elspeet)

297

Krijtkrabbel

298

Krijtkrabbel

299
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Krijtkrabbel

300

‘De Weduwe’, schilderij in
het bezit van den Heer C.
te Venetië

301

‘Speelmakkers’, schilderij
in het bezit der firma
Boussod Valadon & Co. te
's Gravenhage

302

Aardappelrooien

303

Binnenhuis te Nunspeet

304

Krijtstudie (Elspeet)

305

Studie aan ‘de Zoom’ te
Nunspeet

306

M.J. Brusse

MEVROUW THÉO
BOUWMEESTER VERTELT

154

HAAR LEVEN

ILLUSTRATIËN NAAR PHOTOGRAPHIEËN.
Marguérithe Gautier. 1896

154

Bob, de hoefsmid van St.
Patrick. 1869

156

Frou-Frou. 1889

157

Cleopatra. 1895

159

Twee jongens. 1896

160

Om de kroon. 1896

162

De Atheensche vrouw.
1897

163

De Atheensche vrouw.
1897

164

Antigone. 1898

165

Frou-Frou. 1899

167

Frou-Frou. 1899

169

MONSIEUR HARDAMOUR

Cyriel Buysse

410
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VII

MUSEUM VAN OUDHEDEN,
(HET FRIESCH)

Waling Dijkstra

431

ILLUSTRATIËN. - C.V.D. HART EN NAAR PHOTOGRAPHIEËN.
Vrijen, trouwen,
434
kraamkamer, enz
Oorijzers

436

Oorijzers

436

De Popta-schat

437

Grafsteen van Eppo

439

De Hindelooper kamer

441

Steenen beer, urnen, enz.

445

Ingangpoort der
porseleinzaal

446

NEDERLANDSCHE VERZEN F.L.
EN NEDERLANDSCH PROZA

94, 189, 291, 385, 481,
577

Het rijke leven, door Anna Kaulbach, 94. - Bloed en vuur, oorspronkelijke roman
van Paul Meertens, 95. - Na de Pauze, bewerkt door Mr. G.S. Brantsma, 95. Monologen, door W.F. Margadant, 95. - Toevaltreffers, door N. van Harpen, 95. Hendrik Eben, De tocht naar Paradijsland, 96. - Mariëtte, door Thérèse Hoven,
96. - Haar Buurman, door Gerard Keller, 96. - H.J. Schimmel, Sinjeur Semeyns,
96. - Impressies, sonnetten en verzen van Jeanne Reyneke van Stuwe, 189. - Uit
Vlaanderen, door Cyriel Buysse, 189. - Psyche, door Louis Couperus, 190. - Het
Hof te 's Gravenhage, door Arnold Ising. - Fataliteit, door Parvus, 191. - Aan 't
Minnewater, Brugsche schetsen, door Dr. Maurits Sabbe, 191. - De
Oranje-Nassau-boekerij en de Oranjepenningen in de Koninklijke Bibliotheek en
in het Koninklijk Penningkabinet te 's Gravenhage, 191. - Pim's Poppetjes, door
oom Ben, 192. - Eenvoudige zielen, door J. Eigenhuis, 291. - Allegro, door Elsa
van Brabant, 291. - Onder ons, door Johanna van Woude, 291. - Studiën, door
Henri Borel, 292. - Aan het Fransche Hof in vroeger tijden, 292. - In tranen, een
boek van leed, door Ant. L. Akkerhuys, 385. - Tijl Uilenspiegel (reproductie van
een oud volksboek), 386. - Willem I, Prins van Oranje, door Frederik Harrison, 386.
- Uit Kennemerland, door Nora, 387. - Nederlandsch Indië onder het regentschap
van Koningin Emma, onder redactie van Dr. J.F. van Bemmelen, 388. - In den
Maalstroom des Levens, door Wm. de Bruyn, 480. - Een Lente, door Edouard
Röpke, 484. - Fatum, door Stefanotes, 577. - Toga en degen, door W. Jaeger,
579. - Saulus van Tarsen, historisch-romantisch verhaal uit de eerste eeuw der
Chr. jaartelling, door M. Beversluis, 580.

NIESKE

Truida Kok

308

OBSESSIE

Josephine Giese

209
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REDACTIE, VAN DE

F.L.

90, 185, 285, 382, 478,
573

REISHERINNERINGEN: EEN
KIJKJE IN WEST-AFRIKA

G. Bloch

26, 130, 245, 322

ILLUSTRATIËN NAAR PHOTOGRAPHIEËN EN EEN KAARTJE.
Tivaouane
27
St. Louis

31

Meisje der Woloffs. St.
Louis

37

Negervrouwen te St. Louis

43

Negerhuishouding

47

Negervrouwen in
verschillende kleedij

50

De rivier in de nabijheid
van een dorp

51

Het toilet der
negervrouwen

52

Dembawoir, koning van ‘le
Caior’

53

De Senegal (kaartje)

135

De val van den Senegal bij
het Felonplateau

137

Dagana

139

Podor

141

Chalands

145

De aanlegplaats te Kayes
in het regenseizoen

148

Christennegerknaap

152

Markt te Medine

248

Militaire post en monument
te Medine

252

Weg te Kayes

254

Straat te Medine

257

Inlandsche korporaal der
artillerie

323

Inlandsche woningen

326

Een Laptot

331

Vrouw der Malinké's

335
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Een handelaar

337

Van Niftrik

SCHETSEN UIT FINLAND

389

ILLUSTRATIËN NAAR TEEKENINGEN VAN DEN SCHRIJVER.
't Paard van den Duivel: 't
Frontispice.
groote, bruine, gehoornde
paard
Gezicht op Finsche
meeren

389

.... de vrouwlui spinnen of
zitten ijverig bij den
weefstoel; de kinderen
spelen op den vloer....

392

Op de hoeven wordt
gedanst. En hoè wordt er
gedanst?

395

.... Waar 't water wat
minder onstuimig is, zijn
groote zalmvisscherijen

397

.... Hoe een groote, zwarte
kat op het wiel zat en
grijnsde

399

De voorstellingen uit den
bijbel, die de wanden
versieren, zijn zeer naïef

401

De kerk te Lojo heeft een
geweldig spits dak

402

Wanneer zij naar huis
gaan, dan is 't een
rennen....

403

Skidor

404

Er wordt dapper jacht
gemaakt op Reintje

405

De vossen richten den
boer groote schade aan

406

Waar zij zich bij 't groote
haardvuur warmen

406

De boerenkinderen
verkleeden en vermommen
zich

407

SPRINGER, CORNELIS

Johan Gram

193

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

ILLUSTRATIËN.
Martinikerk en Markt te
Brunswijk, naar een
schilderij

Frontispice.

Portret van den schilder

193

Het Raadhuis en Hôtel
Kaiserworth te Goslar in
den Harz, naar een
schilderij

195

Markt en Raadhuis te
Bremen, naar een
schilderij

197

Nieuwe-Raamstraat te
Haarlem, naar een
schilderij

198

Jodenbuurtje

199

Achter de drie banen te
Enkhuizen, naar een
schilderij

200

Kappelstraat te
Oudewater, naar een
houtskoolschets

201

Cellebroerspoort te
Kampen, naar een
houtskoolteekening in 't
bezit van den heer
Leonard A. Springer,
Wageningen

202

Raadhuis te Kampen, naar
een potloodstudie naar de
natuur, eigendom van den
heer Leonard A. Springer,
Wageningen

204

Gezicht te Kampen, naar
een potloodschets,
eigendom van den heer
Leonard A. Springer,
Wageningen

205

Gezicht te Kampen, naar
een potloodstudie naar de
natuur, eigendom van den
heer Leonard A. Springer

206

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

VIII

TOT EEN DOEL

Th.J. Thijssen

505

TWAALF DAGEN OP REIS.
Van Deventer naar Flims

A.H. Kloosterman

508

ILLUSTRATIËN. - ANTOON MOLKENBOER.
.... waarvan we natuurlijk
op deze manier heel
weinig te zien kregen....

511

Niemand moest eigenlijk
dit punt voorbijgaan....

512

Ehrenbreitstein

513

Mainz

516

.... en den schoonen Dom

518

.... en bezichtigden nog
eens den schoonen Dom

519

Op de brug heeft men een
schilderachtig gezicht

520

.... langs het meer van
Zurich

522

.... waar de oever zeer steil
en rotsachtig is

524

WOUTER

Jafir

111

BEELOO, CAROLINE

Eduard Karsen

485

BEEN, JOH. H.

Een voorganger der
Slijkgeuzen

348

BLOCH, G.

Reisherinneringen: Een
kijkje in West-Afrika

26, 130, 245, 322

BRUSSE, M.J.

Mevrouw Théo
154
Bouwmeester vertelt haar
leven

BUSSEMAKER, Prof. Dr. TH. Robert Fruin

241

BUYSSE, CYRIEL

Monsieur Hardamour

DIJKSTRA, WALING

Het Friesch Museum van 431
oudheden

EMANTS, MARCELLUS

Een nieuwe leus

215

F.L.

Van de Redactie

90, 185, 285, 382, 478,
573

410
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F.L.

Nederlandsche Verzen en 94, 189. 291, 385, 481,
Nederlandsch Proza
577

GIESE, JOSEPHINE

Obsessie

209

GRAM, JOHAN

Gerard Keller

116

GRAM, JOHAN

Cornelis Springer

193

HAAXMAN JR., P.A.

Willy Martens

293

HOLK, H. VAN

Het kweeken van
Kanarievogels

71

HULK, JOHN F.

Bart van Hove

1

JAFIR

Wouter

111

KALFF, S.

Tokio-Tafreeltjes

260

KALFF, S.

In den Keulschen Dom

357

KLOOSTERMAN, A.H.

Twaalf dagen op reis. Van 508
Deventer naar Flims

KOK, TRUIDA

Nieske

LAPIDOTH-SWARTH, HÉLÈNE Een Sterfbed

308
19

LYNCEUS

Een populair teekenaar.
Johan Braakensiek

527

MONT, POL DE

Albrecht Baertsoen

97

MOOR, P.C. DE

De begrafenis van den
President

341

NIEVELT, C. VAN

De Merel

12

NIEVELT, C. VAN

Het Bankje

498

NIFTRIK, VAN

Schetsen uit Finland

389

NORBERT VAN REUTH

Pieter Corneliszoon Hooft 451, 539

P. V.D.

Buitenlandsch Overzicht

81, 177, 277, 375, 470 565

ROOSES, MAX

De Vlaamsche Meesters
in de National Gallery te
Londen

64

THIJSSEN, TH.J.

Tot een doel

505

VOGEL, Dr. J.PH.

Indische Sproken

55, 172

BALLADE

Hélène Lapidoth-Swarth

449

GEDICHTEN

Jeannette Nijhuis

533

Gedichten.
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t.o. 1

Prima Vera. Rijksmuseum, Amsterdam.
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Bart van Hove.
Door John F. Hulk.

‘In 1886 schreef professor Alberdink Thijm, in zijn: ‘Over nieuwere Beeldhouwkunst,
vooral in Nederland’:
‘Een der meest vermaarde Nederlandsche beeldhouwers van den nieuweren tijd
is alweer een lid uit een rijk begaafde Kunstenaars-familie, namelijk:
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Bart van Hove; om daarna, wijzende op een breede rij beeldhouwwerken, door den
toenmaals zes-en-dertig jarigen kunstenaar reeds het aanzijn gegeven, met
evenzoovele getuigen zijne gunstige meening te staven.
En inderdaad Bart van Hove is ‘van huis uit’ kunstenaar. De artistieke omgeving
zijner jeugd moge eene aanleiding geweest zijn, dat hij de eerste schrede zette op
den zoo moeilijken weg, zijn aangeboren talent was het, dat reeds vroeg in hem
met onmiskenbare teekenen, den kunstenaar ‘door Gods genade’ deed kennen.
Ofschoon zijn vader, de figuurschilder J.H. van Hove, hem voor de Marine
wenschte te doen opleiden, achtte hij het toch voor de algemeene ontwikkeling van
zijn zoon noodzakelijk, dat deze de avondlessen in teekenen

‘Orion.’

en boetseeren aan de Haagsche Kunstacademie bijwoonde, en spoedig reeds
genoot hij het voorrecht de aandacht op zich gevestigd te zien van zijn leermeester,
den beeldhouwer Eugène Lacomblé; deze zich aangetrokken voelende tot den met
ernstige toewijding en natuurlijken aanleg begaafden leerling, ontdekte weldra in
hem ‘den beeldhouwer’. Toen dan ook op de Tentoonstelling van Kunstnijverheid,
de door Bart van Hove ingezonden buste van zijn Grootvader, den heer J.B. van
Hove, bekroond werd met de verguld zilveren medaille, gelukte het den heer
Lacomblé, daarbij krachtig ondersteund door professor J. ten Brink, den vader van
den jongen kunstenaar te overtuigen en diens toestemming te erlangen zijne roeping
te volgen. Aanvankelijk werd nu besloten hem naar Roermond te zenden, waar hij
in het atelier
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van den kerkelijken beeldhouwer en houtsnijder, J. Oor, verdere opleiding zoude
ontvangen, spoedig intusschen, inziende dat dit den weg niet was, voerende tot het
gewenschte resultaat, zeide hij Roermond vaarwel, om zijn studiën voort te zetten
aan de Antwerpsche academie.

Wetenschap en Kunst door de faam bekranst. Teyler's Museum, Haarlem.

Gedurende de nu volgende vijf jaren werkte hij onder de leiding van Jos. Geefs
en behaalde telken jare de onderscheiding aan de verschillende afdeelingen der
academie verbonden, welk succes na verloop van dien tijd bekroond werd door de
toekenning van de gouden eere-medaille.
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Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden verleende den jongen kunstenaar een
subsidie, ten einde aan zijn wensch gevolg te kunnen geven, om aan de academie
des Beaux Arts, zijn studiën te vervolgen. De machtige invloed van zijn vijfjarig
verblijf te Parijs is zelfs bij de zeer groote individualiteit in Van Hove's kunst duidelijk
op te merken en verleent bij al de realiteit van een gezonde Hollandsche opvatting,
zijn kunstwerken die vriendelijke gratie, de Fransche school eigen.
Aan de ‘academie des Beaux Arts’, onder ‘Cavalier’, de morgen- en avondlessen
volgende, werkte hij den overigen tijd op zijn atelier en verwierf, evenals aan de
academie te Antwerpen, de jaarlijksche medailles der afdeelingen.
Na twee jaren van ingespannen studie ontving hij namens Zijne Majesteit den
Koning Willem III de vereerende opdracht een kleine brons van Pradier, op natuurlijke
groote, in marmer uit te voeren en tevens ontwerpen aan te bieden voor twee
Caryathiden, voorstellende ‘de Comedie’ en ‘het Drama’ eventueel bestemd voor
de kunstzaal van het Koninklijk paleis ‘het Loo’.
De ontwerpen mochten de hooge goedkeuring van Zijne Majesteit verwerven en
eene opdracht tot uitvoering in marmer volgde. Intusschen was de jonge ‘Van Hove’
bezig aan een groot beeldhouwwerk voor de internationale tentoonstelling te Parijs
van 1879, ‘de Orion’. Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden schonk hem de hooge
onderscheiding dit werk op zijn atelier te komen bezichtigen. (April 1878).

‘De Natuur.’ Physisch Laboratorium, Groningen.

Hoe zal het de jonge kunstenaar te moede geweest zijn, toen hem de vereerende
maar zware taak, waaraan hij, met diepen weemoed vervuld, zijn beste krachten
wijdde, opgedragen werd, de buste van Z.K.H. Prins Hendrik, zijn doorluchtigen
beschermheer, wiens naam door Bart van Hove steeds met eerbiedige erkentelijkheid
wordt uitgesproken, te vervaardigen.
Bij de onthulling (1879) der buste, welke geplaast werd boven den hoofdingang
der Kweekschool voor de Zeevaart te Leiden, bracht dr. H.G. Hage, voorzitter van
het comitée, hulde aan den Nederlandschen kunstenaar Van Hove, die onzen
onvergetelijken Prins Hendrik zoo treffend wist weer te geven.
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De ‘Orion’ op de tentoonstelling ingezonden met zijn ‘Baiser de revoir’, een
levensgroot vrouwefiguur waarin jeugd en gratie wedijveren met edele opvatting,
trok de algemeene aandacht en verwierf de gouden medaille.
‘Tot voltooing van zijn studie Italië te bezoeken’, geen wonder inderdaad,
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dat hij zich hierdoor aangetrokken voelde. De heerlijke kunstwerken in de Musea,
de schoone scheppingen der groote meesters overal in Italië's aloude kunstcentra
verspreid, trekken, als met geheimzinnige toovermacht den kunstenaar tot zich,
hem verhalende van groote tijden en nog grootere mannen, hem toefluisterend een
lied van bitteren strijd tusschen ruwen hartstocht en hooger intellect. Wel hem, die
ze heeft mogen begrijpen, die stemmen zwevende over de kampplaats, waar eeuwen
lang de hoogere en lagere hartstochten, van het tot ontwikkeling ontwaakte
menschengeslacht, om den voorrang streden, ruischende om de gedenkteekenen
der overwinning van het eeuwig schoone. Ook in zijn ziel ontwaakte het bewustzijn,
dat in anderer opvatting en streven een waarborg te meer tot het bereiken van
hooger ontwikkeling erkent.
Intusschen een reis door Italië is een luxe, die de financieele draagkracht van de
meeste jonge kunstenaars verre te boven gaat en 't was daarom dat Van Hove's
vader, daartoe aanleiding vindende in de verschillende onderscheidingen door zijn
zoon behaald, tot 's lands regeering het verzoek richtte hem toe te laten tot
mededinging aan den prijskamp voor ‘Rome’, welke toenmaals in eenige jaren niet
had plaats gevonden,

Charles Rochussen.

Het antwoord op dit verzoek bleef niet uit, de jonge kunstemaar stond zoo goed
aangeschreven, dat hem een subsidie werd verleend, hem in staat stellende aan
zijn reisplannen gevolg te kunnen geven. In gezelschap van den Belgischen graveur
Lauwers, die de ‘Prix de Rome’ voor de gravure van België had verworven,
aanvaardde hij de reis en doorkruiste onder diens
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leiding - Lauwers had namelijk reeds vier jaren aldaar doorgebracht - het noordelijk
gedeelte van Italie. In Florence namen de reisgenooten afscheid; eene opdracht
der Belgische regeering riep Lauwers naar Parijs. Van Hove intusschen zette zijn
studiereis voort, genietend de wonderen en toetsende zijn verkregen bekwaamheden
aan de meesterwerken van Italie's roemrijk verleden. Acht maanden later ongeveer
vinden wij hem in het vaderland terug, (1882), waar hem door den architect J.
Cuypers de uitvoering wordt opgedragen der timpanvullingen van de vensters en
later nog eenige beelden voor het hare voltooiing naderende Rijksmuseum te
Amsterdam.

W.J. Hofdijk.

Bart van Hove's naam als talentvol kunstenaar door een schitterenden studietijd
gevestigd, wint van nu af meer en meer aan beteekenis.
De schoone conceptie en uitvoering van het zes meter hooge, bronzen beeld ‘de
Nederlandsche Maagd op de vleugelen der overwinning vrede brengend door
handhaving van het gezag’ voor het te Batavia op te richten Atjeh-monument,
ontworpen door den architect P.H.J. Cuypers, de javaantjes voor het Ethnographische
Museum, hen wel bekend die de tentoonstelling in 1883 te Amsterdam bezochten,
getuigen van des meesters kunst uit zijn eerste periode.
Onmiddellijk aansluitende hierbij is ‘de genius der Electriciteit’ een bronzen
jongelingsbeeld, 't welk als lichtdrager voor het trappenhuis van Teylers Museum
bestemd, een sieraad is dezer schoone stichting.
In 1885 wordt Van Hove leeraar aan de Kunstnijverheidschool ‘Quellinus’ en vier
jaren later directeur dier inrichting, een post door hem nog steeds met groote
toewijding bekleed.
Verschillende opdrachten door stedelijke regeering en particulieren zijn het
natuurlijk gevolg van het welverdiend succes. De Sint Bernardus, voor het St.
Bernardusgesticht te Amsterdam, de schoone groep in brons als topgevel-
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Monument voor Mevrouw Bosboom-Toussaint, den Haag 1887.
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Frontispice Stadsschouwburg.

versiering van Teylers stichting aan het Spaarne, dateeren even als de
gevelversiering van het gymnasium te Amsterdam van de jaren 1885 en 86.
Deze laatste groep, 5 meter hoog, is uitgevoerd in fransche bergsteen en stelt
voor ‘de studie en de wetenschap als beheerscheressen der aarde, door den
gevleugelden roem bekroond.’
In 1887 vereerde Z.M. den Koning Willem III hem met een nieuwe opdracht en
had Van Hove het voorrecht een marmeren buste van H.K.H. het Prinsesje te mogen
vervaardigen.

Kindergroep ‘de Dans’. Stadsschouwburg, Amsterdam.

De busten van ‘Charles Rochussen’ 1886 en ‘Bosboom’ 1887, in het Stedelijk
Museum te Amsterdam, en die van ‘Hofdijk’ 1889 en ‘David Bles’ 1892, in het
Rijksmuseum aldaar, behooren onder de schoonste werken van den kunstenaar.
Het monument van mevrouw Bosboom-Toussaint in Den Haag, waarvan prof.
Quack ter gelegenheid der onthulling 1887 getuigde, dat tevens daarmede de
kunstenaars, Springer en Van Hove, zich een eerezuil hadden opgericht, en het in
1891 onthulde gedenkteeken, door het genootschap ‘Natura Artis Magistra’ aan de
nagedachtenis van den heer G.F. Westerman gewijd, zijn kunstwerken van groote
oorspronkelijkheid.
Tot de schoonste concepties behooren de zinrijke beeldengroep in het frontispice
van den Stadsschouwburg, met den grooten brand van dat gebouw verloren gegaan.
De hoofdgroep, ter hoogte van 3.75 meter, verhief zich op het platform
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boven het frontispice, en bestond uit drie beelden ‘de Roem de kunsten bekransend’,
met de beide vrouwenfiguren ‘de Komedie’ en ‘de Dans’, op de hoeken van den
vooruitspringenden voorgevel, een geheel van fijn gevoelde compositie vormende.
Zielvol, zonder een zweem van zinnelijkheid, klassieke schoonheid gehuldigd in
een triumph van modern streven.
In het midden van het frontispice zelve, het stedelijk wapen met twee
jongelingsfiguren als tenants; aan beide zijden hiervan een zittend vrouwenfiguur
‘het treur- en blijspel’, aan welke de zinnebeeldige figuren zich aansloten, de émoties
vertolkend van droefheid en vreugde.

‘Waterlelie.’

‘Prima Vera’ de in beeld gebrachten Hymne van Schiller's ‘Der Triumph der Liebe’,
werd op de stedelijke tentoonstelling te Amsterdam in 1887 voor het Rijksmuseum
aangekocht.
Geïnspireerd door dezelfde gedachte ontstond in 1890 de ‘Waterlelie’, een jeugdig
vrouwefiguur, de melody der ontluikende liefde het oor leenende.
‘Selig durch die Liebe
Götter - durch die Liebe
Menschen Göttem gleich?
Liebe macht der Himmel
Himmlischer - die Erde
Zu dem Himmelreich.’

De vier uit Franschen bergsteen gehouwen leeuwen, welke, liggende op hunne
granieten voetstukken, de groote sluis van het Merwedekanaal bij Zeeburg een
monumentaal karakter verleenen, geven een impressie van kracht en majesteit;
karaktervolle getuigen van het veelzijdig talent van den kunstenaar en diens
doorwrochte kennis der natuur.
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Behalve de reeds genoemde beeldhouwwerken bezit Amsterdam in het standbeeld
van, ‘Johan de Witt’ aan het gebouw der Algemeene Maatschappij van
Levensverzekering, en in de schoone groep, een allegorische voorstelling van
‘Nieuwer-Amstel één en onverdeeld’, welke als gevelversiering aan het voormalig
raadhuis van die gemeente werd geplaatst, proeven van zijn kunst der laatste jaren.

H.M. de Koningin.

De hooge belangstelling en de talrijke blijken van welwillende waardeering welke
Van Hove's kunst door Hunne Majesteiten werd waardig gekeurd is ongetwijfeld
van groote beteekenis geweest op de ontwikkeling van den kunstenaar. Door Z.K.H.
Prins Hendrik aan het begin van zijn loopbaan aangemoedigd, door Z.M. den Koning
als jong beeldhouwer in de gelegenheid gesteld van zijn talent blijken te geven,
genoot hij later de hooge eer in opdracht van H.M. de Koningin Regentes een
marmeren buste van wijlen Z.M. den Koning te mogen vervaardigen. De fraaie
smaakvolle medailles, 1890 en '91, met de borstbeelden van HH. MM., danken haar
succes aan de groote welwillendheid waarmede HH. MM. voor den kunstenaar
poseerden, De medaille-stempel van H.M. de Koningin Regentes, voor het eerst
geslagen ter gelegenheid der tentoonstelling van de 's Gravenhaagsche
tuinbouwvereeniging in April 1892, en de herinnerings-medaille van H.M. de Koningin
1898, gaven hem opnieuw gelegenheid te toonen ook in dezen tak zijner kunst ‘de
meester’ te zijn.
De buste van H.M. de Koningin op veertienjarigen leeftijd, in het
Universiteitsgebouw te Utrecht, de bronzen statuet voorstellende H.M. met een hond
en ‘last not least’ de meer dan levensgroote buste van H.M. voor het nieuwe
Postkantoor te Amsterdam (gouden medaille internationale tentoonstelling te
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Barcelona 1898), waren niet minder het resultaat der welwillende toestemming
waarmede H.M. het verzoek om voor deze kunstwerken te poseeren, deed
beantwoorden. In 1894 werd Van Hove benoemd tot ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
Inderdaad weinigen hebben het voorrecht om zoo als Bart van Hove hunne
kunstenaarsloopbaan van af het allereerste begin met zóó rijk een succes te
bewandelen. Bevoorrechte der Muzen is voor hem elk ‘trachten’ ‘slagen’, het verleden
een vriendelijke belofte voor een schoone toekomst.
Bart van Hove of juister Bartholomaeus Johannes Wilhelmus Marie van Hove
den

werd in 's Gravenhage den 17

Maart 1850 geboren.
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De merel.
Door C. van Nievelt.
I.
Er floot een merel in een hof - een hof vol rozen. Een merel, verscholen in het lof
van eene bloeiende acacia, zwaar van witte trossen en van geur. Rozen, bleek en
blakend, purper en bloed, preutsche knoppen en barstende volheid, maagdelijk
blank en wulpsche gloeiing, - eene overdaad schier - zoo men van rozen in de korte
rozenmaand ooit te veel kon hebben. Rozen ook, gestrengeld met kamperfoelie en
jasmijn, als lijstwerk om den ingang tot het koel priëel, in welks donkerte gefluister
van stemmen en gehijg van adem was, - korte woorden tusschen lange kussen.
Zij zat op zijne knieën en lag aan zijne borst, het hoofdje achterover op zijnen
arm, de oogen half geloken, de lippen half geopend, in zwijmeling van bange
zaligheid. En hij, trillend, driest, boog zich over haar heen: - krullebol Frans, broêr
Fritsje's academievriend. Pas drie dagen geleden was hij gekomen, zoo éven nog
maar vóór zijn vertrek naar Indie, - zoo maar om vluchtig toch eens met de familie
kennis te maken. Pas drie dagen geleden.... en nú al.....
Och Heer - hij was de eerste, die kwam, - en nooit meer zou er voor Marietje zóó
een kunnen komen, - zóó vrank van lach, zóó open van blik, zóó hupsch van
woorden. Wat zou het kind dien tijd met dagen afgemeten hebben, terwijl de
eeuwigheid van een wonder daarin voor haar besloten lag? - Drie dagen? In drie
uren was het geschied, dat hij haar hartje vervulde. En over nogmaals drie dagen,
ach, zou hij immers al lang weer zijn heengegaan - - om echter vóór de groote reis
gauw nog terug te komen en haar van hare moeder te vragen tot zijne bruid. Zijne
bruid, zijne vrouw - om voor eeuwig bij hem te zijn!
Was het mogelijk, zóó iets heerlijks, zóó iets ongedroomds? - Ja zeker, ja! Natuurlijk immers! Niets vaster, niets waarachtiger! Dat zwoer hij
haar tusschen kus op kus, terwijl hij haar in zijne armen knelde, in de loofhut van
kamperfoelie en jasmijn. Dat zwoer hij haar, stamelend, dronken, - heilig ook
gemeend, - maar overbodig. Want zijne kussen waren haar zijne eeden, aan welke
zij geloofde, - en het licht zijner oogen was haar zijne trouw, die haar niet kon verloren
gaan.
‘Marie - mijn engel!’
‘Frans! - o, Frans!’
‘Hou je van me?’
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‘Ja - ja - ja!’
En de eeden regenden weder, lang en duur - onuitgesproken. En zegel werd op
zegel gedrukt, gloeiend, waar niets geschreven stond.

II.
Middaghitte - middagstilte. De rozen, onder den stagen zonnegloor, haar leven snel
vergeurend - de knoppen overhaast zich ontvouwend tot rijping - en de al vol gedijden
zich reeds krinkelend tot verwelking. Op den bodem stekend schelle lichtplekken.
Bijengezoem tusschen de bladeren, eentonig rusteloos, een dof en droomerig
gegons, dat met loomheid en dommeligheid de gansche heete lucht bezwaarde.
De bladers kwijnden, de vogels zwegen, aamechtig. Alleen de merel, die
onvermoeibaarste onder de zomersche muziekanten, onuitputtelijk in welbehagen
aan zijn eigen stemgeluid, floot voort op zijnen groenen tak, altoos maar voort,
variëerend zijne vier heldere klarinettonen, het type van den genoegelijken, met
God en de wereld en zijn buikje en zijn fluitje tevreden dilettant.
Maar die twee in de donkerte der loofhut hoorden hem niet. Zij hoorden ook niet,
door hunnen roes bevangen, het naderen van een zachten, moeden tred, die telkens
stokte, dan weer ging, en eindelijk bij een rozestam naast den ingang tot het priëeltje
stilhield. Op het zonnige kiezelpad daar vóór lag nu iets, wat er zooeven nog niet
gelegen had: de schaduw van eene dame en van een mops - eene lange en smalle
schaduw van de dame, eene korte en ronde schaduw van het hondje - beiden aan
elkaar verbonden door de schaduw van een koord.
‘Waf!’ zei het mopsje, na even gesnuffeld te hebben om de kamperfoelieheg.
‘Waf, waf!’ - het eene ‘waf’ verbaasd, het tweede verontwaardigd.
Maar de reuk van den hond was minder snel van waarnemen geweest, dan het
gezicht van de dame. Zóó duister was het niet in het priëel, of een blik van buiten
kon er in doordringen; zóó dicht waren niet de wanden van bloesems en loof, of
eene opening bleef er wel gespaard om door te spieden. Geruimen tijd reeds, vóór
het hondje snuffelde en blafte, had de dame daar bij dien rozestam gestaan, verstijfd,
vervaard, met strakke oogen en slappe armen, en op haar schrale, verfletste gelaat
een vreemden trek van ontzetting, gramschap, verrukking, verbittering, - wàt was
het? - ‘Waf!’ zei toen opeens het mopsje, aan zijn koord sjorrende, ongeduldig, daar
inderdaad de wandeling pas begon en de pauze lang genoeg had geduurd. - ‘Waf!’,
met het breede apensnoetje en de uitpuilende zwarte oogjes om het begroeide
latwerk heen. - ‘Waf, waf!’
‘Stil, Fidelletje, stil!’ - En de schaduwen gleden weg van de zonneplek op welke zij gelegen hadden, de schaduw van het hondje, door het hondje gevolgd, - de schaduw van de dame,
door de dame op den voet getreden.
‘Waf, waf!’ klonk het nog eens, zich verwijderend, uit het heesche, vette,
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hijgende strotje. En dan nog weer, toonloos, als een woord zonder zin, honderdmaal
daags werktuigelijk herhaald:
‘Stil, Fidelletje, stil!’
Daar verdween, langzaam, voetje voor voetje, gelijk zij was opgedoemd, de
verschijning tusschen de ruigte van een buksboomlaantje. Maar van verre kwam
een paar malen nog het ‘waf, waf!’ - als betoog van 's mopsjes zedelijke
verontwaardiging over wat het daar onder de kamperfoelie had moeten zien.
‘Waf, waf! Wel foei! Zulke schaamtelooze jongelui! Zich zulke familiariteiten te
permitteeren! Onbetamelijk! Foei! Waf!’ - ‘Stil, Fidelletje, stil toch!’

III.
‘Frans! - zou ze ons gezien hebben?’ hijgde Marietje, opgesprongen van zijne knie.
‘Wel neen’, zei de krullebol. ‘Ik geloof er niets van.’
‘Ze kwam toch zoo dicht langs ons heen. Ze m o e t ons gezien hebben, Frans!’
‘Malligheid, meid! Ze keek niet rechts of links. Ze liep door als een automaat. Ze
leek wel te droomen, of te slaapwandelen, - en wij zitten hier immers in 't donker.’
‘Maar Fidel heeft ons gezien!’
‘Die zal toch niet klappen?’
‘Dat weet ik nog zoo niet.... O, Frans, ik geloof s t e l l i g dat ze ons gezien heeft!’
‘Onmogelijk, mijn lieveling! - Als ze ons gezien had, zou je denken dat ze dan
geen alarm zou hebben geslagen - zoo leuk zou voorbijgeloopen zijn, zoo zonder
taal of teeken?’
‘Dat is wel waar, ja.... Vervelend mensch, die tante Louise! - Zóó doet ze nu
geregeld. Altoos sluipt ze als een spooksel om je heen, en als je er 't minst op
verdacht bent, is ze naast je of achter je.’
‘Bespottelijk mensch! Met haar rooden neus, en haar kurketrekkers, en haar
haakwerkje! Precies zoo 't type van een duf oud jufje! - Wol en sajet! Vlier en kamille!
- En dan jij, Marie, mijn frissche, heerlijke roos!.... Kom! Kom maar gauw weer bij
me zitten!’
‘Stil, Frans! Neen, neen!.... Och, Frans - als ze 't nu toch eens wèl gezien had?’
‘Nu - en wat dán nog? - Marie, Marie, 't is immers ernst tusschen ons! Is 't niet?’
‘O, Frans - -’
‘Nu dan - wat zouden dan al je oude tantes ons kunnen maken - al had je er drie
dozijn? - Kom bij me! - Kom!.... Wat nú? Waar schrik je nú weer van?’

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

15
‘Niets! Dwaasheid! - Ik zag weer eene schaduw daar op 't zonnige zand.... Kijk maar!
Kijk!’
‘Van twee vlindertjes, oho, die elkaar nafladderen, verliefd. Twee amoretten!’
‘Drie zijn 't er! Drie! - Twee heertjes achter ééne dame!’
‘Hoe zie je dat zoo gauw? - Het kunnen ook wel twee dames achter één heertje
zijn. Dat komt óók wel eens voor.... Wie van de twee zal dan het heertje kiezen?’
‘O, Frans - natuurlijk die ééne, die 't meest van hem houdt! Natuurlijk die ééne
maar! Zal hij niet?’
‘Ja - ja - ja, mijn lief! Natuurlijk die ééne, die 't meest van hem houdt.... Kom nu,
kom!.... Zóó! Zóó is 't goed.... Je kopje op mijn schouder - je arm om mijn hals....
Zóó ben je waar je wezen moet, en waar je altoos zult zijn - Marie, Marie, mijn engel!’
‘Ach, Frans, Frans! - en je gaat morgen al weg!’
‘Maar nú ben ik nog hier.... Poesje, geen tranen!’
‘Als je in Indië bent - -’
‘Dan schrijf ik je - elke week, elken dag. En ik werk - ik spaar - ik laat je óverkomen.
En dan - -’
‘Zal je mij trouw blijven, Frans?’
‘Marie - -’
‘Zal je mij niet vergeten?’
‘Mijn lieveling - -’
‘Zal je mij niet hier alleen laten zitten, om - - o God, Frans! - om van verdriet te
sterven! - -’
‘Marie - zoete Marie - ik zweer je, zoo waarachtig als je mijn engel bent - dat altoos - trouw - jij alléén - niemand anders - niets dan de dood - in der eeuwigheid
- - -’
Eed op eed, en zegel op zegel. Het meisje zwijmelend - de jongen driest.
Zonnegloed, bijengezoem, geurende bloemenwasems. En hoog in den bloeienden
boom de merel, onvermoeid variëerende zijne eeuwige vier toontjes - alsof hij de
eerste ware die ze nog ooit gefloten had en de wereld nog nooit zóó iets fraais en
interessants kon hebben gehoord.

IV.
Hierin nu sloeg de merel totaal mis. De wereld had al vroeger ook zoo iets vernomen,
van merels die vóór dézen merel waren. De wereld. Dat wil zeggen - dit stukje er
van, waar de tuin was met den acacia-boom, en de vele, vele rozen, en het priëel
van kamperfoelie en jasmijn.
Een dertig jaar geleden was die acacia al een zware, statige boom; en de
rozestokken bloeiden in Juni al net zoo wulpsch; en de loofhut was al even koel en
donker. Daar binnenin zat toen - dertig jaar geleden - een meisje op de knieën van
een knaap, en liet zich van hem kussen. De knaap was donker; het meisje blond geen schoonheid, maar een zoet en teeder ding.
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Tante Louise's neus, thans wat hoog van kleur en knobbelig, mocht destijds onder
een lila parasolletje wel worden gezien. Tante Louise's haar, thans niet ten onrechte
bij kurketrekkers vergeleken, zwierde toen in dartele lokjes langs blanke slapen over
een poezelen hals. Tante Louise's lippen, nu zoo droog en schraal, wedijverden
met de rijpe kersen aan den boom - tante Louise's oogen, nu zoo flets en druilig,
met de korenbloemen in den morgendauw. Dertig jaar geleden.
‘Louise’, had de donkere knaap gezegd, in den meer deftigen en correcten
spreekstijl van die dagen, en bovendien met iets eigenaardig zalvends nog, want
hij was candidaat in de godgeleerdheid: ‘Louise, ik heb je lief - jou alléén - boven
alles! Wil je op mij wachten, tot ik op Java, waar ik uitzicht heb op een beroep, als
predikant gevestigd ben? Wil je?’
‘Ja, Eduard. Ja.’
‘Louise - beloof je 't mij?.... Het kan misschien wel een paar jaar duren, vóór ik
eene goede standplaats gevonden heb en behoorlijk gevestigd ben. Maar wat
beteekenen een paar jaren, niet waar, voor een hart dat zich voedt met liefde en
zich drenkt met hoop? - Beloof je mij dus, zóó lang op mij te zullen wachten, tot ik
je jubelend toeroep: Kom!.... Beloof je 't mij plechtig?’
‘Ja, Eduard, dat beloof ik je. Maar jij - wat beloof je m i j ?’
‘Ik? - O, Louise, kan je twijfelen aan mijne trouw, aan mijne standvastigheid? Wat moet ik je zeggen? Wat moet ik je zweren? Wien moet ik aanroepen tot
getuige?.... Hoor je wel? Daar fluit de merel weer, daar in den boom! Wij hebben
zoo dikwijls hand in hand, in dezen lieven tuin, naar dien lieven vogel geluisterd,
die de muziekant was van ons geluk. Nu dan - zoomin als die merel met zingen
ophoudt, den ganschen zomer, zoomin zal ik ophouden aan je te denken. Zoomin
als die merel zijn wijsje verandert, jaar in jaar uit, zoomin zal ik mijn hart veranderen
voor jou.... O, Louise - ik kan immers zonder jou niet leven!’
‘Maar daar ginds, mijn Eduard - daar ginds.... och, ik geloof je wel - maar -’
‘Wat? Wat?’
‘Daar ginds zijn zooveel andere meisjes - en als je weg bent van mij -’
‘Andere meisjes? - En acht je mij dan in staat - denk je dan dat ooit ter wereld
iemand ànders.... O, Louise - jij bent mijn schat, mijn al, mijn éénling! Louise, mijn
engel, mijn zoetelief, mijn geurige roos! -’
Toen had hij haar gekust - en nogeens - en nogeens, - - tante Louise wist niet
hoe vaak - maar het was zeer, zeer vaak geweest - en erg, o, voor een proponent,
èrg onstuimig.
Alles in diezelfde loofhut van kamperfoelie en jasmijn - nu dertig jaar geleden.
En toen nu tante Louise daareven gezien had wàt zij zag, toen had zij een
oogenblik gemeend eene geestverschijning te zien - een droombeeld, akelig helder.
Eerst stond zij vervaard, versteend. Dan bekroop haar ergenis, bezorgdheid, angst
om dat kind - dat kind van hare zuster. Maar iets teeders
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mengde zich straks daarin, iets onuitsprekelijk warms en zaligs.... Zóó was het
geweest - ja ja, zóó was het geweest! - Wat er volgde, dat stond geschreven in de
sterren. Maar van dit, dit ééne, dat geweest was, kon een gansch leven van
teleurstelling en verbittering de liefelijkheid niet uitwisschen.... Waarom dan zou zij
verstoren, ongeroepen, wat spoedig genoeg verstoord zou zijn? - Stijf schreed zij
voort - en tegelijk aan haar bonzend hart en aan haar blaffend hondje legde zij het
zwijgen op.
‘Stil, Fidelletje, stil!’ - Zij ging naar een hoekje van den tuin, aan het eind van den moesgrond, waar
aan den slootkant onder een dikken vlierstruik een bankje stond. Zij zat neder, en
dacht, en herinnerde zich - alles, alles van dien Juni-dag: den glans der zon, de
bloemengeuren, het vogelgezang, het bijengegons, - en van h e m , van h e m , elken
trek, elken blik, elk woord, elke stembuiging.
‘Louise, wil je op mij wachten?’ - Zij h a d op hem gewacht, twee jaar, drie jaar, vier jaar lang - tot zij van het wachten
half versuft was en verwelkt. En toen eindelijk die jaren van eenzaam uitkijken voorbij
hadden moeten zijn, toen had hij haar op een schoonen morgen niet toegeroepen:
- ‘Kom, o kom!’ - maar hij had haar een zeer langen, zeer gevoelvollen en zeer fraai
gestileerden brief geschreven, om haar te melden dat hij, na het binnenste zijns
harten te hebben geproefd en zijne wereldsche omstandigheden te hebben
overwogen, om redenen van dezen en om redenen van genen aard.... kortom, hij
had haar afgeschreven.
‘Louise, hoor je dien merel daar in den boom?’ - ‘Ja ja. Zij h a d hem gehoord: zij hoorde hem ook nú nog, den ganschen dag, 's
zomers. De vogel had met zingen niet opgehouden; de vogel had zijn wijsje niet
veranderd. Maar h i j , die er bij gezworen had.....
Louise, ik kan immers zonder jou niet leven! Jou heb ik lief, boven alles - jou
alléén!’ - Maar hij leefde zéér goed zonder haar - buitengewoon goed - met eene andere.
Hij had daar ginds een meisje met veel geld getrouwd, was naar het vaderland
teruggekeerd - sinds jaren nu de aangebeden herder eener talrijke kudde - gezond,
welvarend, zelfbewust, machtig met het woord, groot in zijne roeping. Hij en die
andere, zij hadden elkaar het leven tot iets kostelijks gemaakt.
‘Louise! Mijn schat, mijn al, mijn éénling, mijn zoetelief, mijn geurige roos!’
En daarop die gloed van kussen - - Zou zij nu niet opspringen en terugloopen, en toeroepen dit kind, dit kind van hare
zuster, dat in die loofhut daar elk woord van liefde een leugen, elke kus een meineed
was? Zou zij het niet gaan uitschreeuwen voor deze beiden, wat zij al die jaren had
opgesloten in hare ziel: - dat ook zij eenmaal, op diezelfde plek, zulke woorden
gehoord, zulke eeden ontvangen had, bezegeld met vuur, - en dat het alles, alles
--Haha! Tante Louise, met haar rooden neus, en hare kurketrekkers, en haar
haakwerkje! Tante Louise! Maar ik bid je! Haha!
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Neen. Zij bleef. Zij zweeg.
Het mopsje, ongeduldig weer, misschien ook wel nog verstoord, trok aan het
touw, om haar weg te krijgen van de bank, naar de plek waar het zedelijk onraad
gesnuffeld had.
Maar zij verroerde zich niet.
‘Waf, waf!’
‘Stil toch, Fidelletje! Stil toch!

V.
De appels zijn gerijpt, geplukt, gegeten. De sneeuw is gevallen - de sneeuw is
gesmolten. De bladers vielen af - de knoppen ontloken weder.
De rozen, in de Juni-zon, kleuren zich op en geuren zich uit - korte gloeiing van
schoonheid en van wellust.
In de hooge acacia, van witte bloesemtrossen zwaar, fluit een merel. Hij fluit, en
fluit, van den vroegen ochtend tot den laten avond, zielsvergenoegd, in-zelfbehagelijk,
zijne vier toontjes - als hadde nog nooit tevoren een vogel die gefloten, en als
bewonderde de wereld ze voor het eerst.
En in het priëel, onder het loofgewelf van jasmijn en kamperfoelie, zit een Marietje,
en weent. Zij weent alsof nog nooit tevoren door iemand op aarde een leed als het
hare gedragen ware - alsof nog nooit tevoren tranen als de hare door iemand waren
geschreid.
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Een sterfbed.
Door Hélène Lapidoth-Swarth.
Liesbeth lag stil, de blauwbleeke gezwollen handen op het dek. De verpleegster
dacht dat zij sliep. Maar zij sliep niet; zij herdacht haar leven, wetend dat zij nu
sterven ging.
Op haar bed speelden de schaduwfiguren der tulle venstergordijnen, lichtjes
bewogen door een zwak zomerkoeltje. Even deed zij de oogen dicht om aan den
vermoeienden indruk van de zonnige bontgestoffeerde pensionkamer te ontkomen
en om zich te verplaatsen in haar eigen hollandsch-stemmige omgeving. Maar zij
voelde het wreede Augustuslicht door haar oogleden heen en, stil berustend, keek
zij weer vóór zich uit, naar het kanariegeel behang bezaaid met groote bouquetten
rozen, rood als geronnen bloed, naar het rood-en-blauw-geblokte tafelkleed op de
uitgeschulpte ovale tafel, naar de blauwe glazen vazen en vergulde kopjes op het
lage kastje, naar het gele karpet met zijn kleurigen bloemenrand. 't Was alles zoo
druk, zoo vulgair, zoo onhuiselijk. Dát had zij nooit gedacht dat zij zóó ver van huis,
in een vreemd bed, bij vreemde menschen, haar laatsten dag beleven zou. En dat
moeilijke duitsch met die lastige naamvallen, 't spande haar zinkende krachten zoo
in, het maakte haar zoo zenuwachtig dat zij niet op het juiste woord kon komen als
zij met den dokter moest spreken of de verpleegster wat moest vragen. Zij had altijd
heel veel van duitsche poëzie gehouden; in haar jeugdjaren had zij met Schiller en
Heine gedweept. Maar wat gaf dat haar voor de spreektaal? Haar man kon er vlug
mee terecht, maar haar man was den heelen dag uit. Hij kon haar niet zien lijden,
zei hij. Ja, dat klonk heel gevoelig, maar 't was toch innig egoïst.
Liesbeth kreunde onbewust en de verpleegster, die op de harde, bolle canapee
een ster voor een antimacasser zat te haken, schoot gedienstig toe en teemde
vragen naar den toestand van de zieke. De gemaaktheid van haar meewarigen
toon, weersproken door haar dom-vergenoegd gezicht, deed Liesbeth pijnlijk aan
en met een geruststellend gemompel van geradbraakte woorden, zond zij het
blozende mensch weer naar de gele canapee. En even bleef zij wrevelig over die
onverschillige vreemde aan haar sterfbed en haatte zij die porseleinblauwe
poppenoogen in dat glimmend-rood boerinnegezicht. Maar weldra bezonk die wrevel.
Wat kon zij ook verwachten van een vreemde, als de man voor wien zij veertig jaar
had geleefd, voor wien zij negen maal den doodsangst en het doodsgevaar der
barensweeën had doorstaan, haar, nu zij oud was en ging sterven, met die vreemde,
die huurlinge alleen liet?
Dieper zonk haar grijs hoofd in het kussen, drukkend de gerimpelde wang
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in het ruwe linnen van de sloop. En zij bezon zich hoe het toch was gekomen dat
zij hier nu zoo lag.
Zij was een tijd bewusteloos geweest, - maar wát was er ook eerst gebeurd?
O ja, nu wist zij het weer. Als zij maar heel stil lag kwamen de erinneringen wel
weer terug.
Zij was gevallen op het portaal, toen zij de trap af wou, om met een boek in de
Laube te gaan zitten. Een duizeling? - een beroerte? - de dokter had haar het ware
niet willen zeggen. Zij had niets gevoeld dan hoofdpijn vóór dien val: 't was ook zoo
broeiheet in dat nauwe dal, in die zonnige straat, in die gloeiende kamer. Zij had er
al lang last van gehad, maar, om haar man, er niet over geklaagd.
Zij had weinig geleden in haar oud afgetobd lichaam en weinig ook eerst in haar
levensmoeden geest. De dood, waarop de zestigjarige zich al zoo lang had
voorbereid, was haar welkom. Zij had haar plicht gedaan, haar schuld aan het leven
betaald met waardig gedragen lijden. Voor haar man was zij een trouwe geduldige
vrouw geweest, voor haar kinderen een goede moeder. Haar rusttijd was gekomen,
zij mocht het hoofd neerleggen en kalm gaan slapen den slaap waaruit geen kommer
of beslommering haar meer wekken zou.
Maar na deze berusting kwam het verzet tegen den onverbiddelijken natuurwil.
Den nurkschen man die haar toewijding nooit gewaardeerd had eindelijk te verlaten,
had meer van een bevrijding dan van een verlies. De kinderen? - vier van de negen
waren jong gestorven, de andere vijf waren verspreid: Willem was naar Transvaal
gegaan, Jan naar Amerika, Hendrik naar Indië, Marie was met Hendrik meegegaan
om gouvernante te worden en had al gauw een goede partij gevonden in den rijken
weduwnaar, die haar de opvoeding van zijn dochtertjes had toevertrouwd. Louise
alleen, de jongste van de vijf, was nog een heelen tijd bij haar ouders gebleven.
Maar toen zij dertig werd zonder huwelijksaanzoek, werd zij kribbig en snibbig en
door haar kuurtjes en humeurtjes, een last in plaats van een hulp voor haar moeder.
Eindelijk, in een uitbarsting van tranen en verwijten, verklaarde zij het niet langer te
kunnen uithouden in de duffe atmosfeer van het ouderlijk huis. De anderen waren
er wel uitgetrokken en zij zag niet in, waarom zij zich voortdurend moest opofferen.
Er was veel geschetter van groote woorden, waarnaar de moeder luisterde met
wijdstarende oogen, trachtend te begrijpen wat Louise eigenlijk bedoelde met haar
opgewonden frasen over emancipatie, moderne tijdgeest, recht op geluk,
gemeenschapsgevoel enz. En eindelijk kwam uit dien warboel van ideeën te
voorschijn de duidelijke wensch van Louise om verpleegster te worden. Dat zij haar
sukkelenden vader afsnauwde en haar het geduld ontbrak om met hem te wandelen
of domino te spelen, bewees volstrekt niet dat de ware roeping faalde. Om nuttig
te zijn, moest zij haar ouders hun laatst overgebleven kind ontnemen. Liesbeth had
geschreid, Simon had gebromd, maar zij hadden Louise laten gaan. Haar hart was
toch al ver van huis.
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Zoo waren al de kinderen verweg en vervreemd. Zij schreven wel van tijd tot tijd en
Liesbeth deed haar best zich in hun leven te verplaatsen. Het ging hun tamelijk
goed, zij kwamen knap vooruit, zij stuurden wel eens portretten van hun kinderen.
Maar als zij aan haar jongens en meisjes dacht, zag zij hen toch nog altijd als
schoolkinderen, kon zij zich niet goed voorstellen dat die volwassen menschen, die
zij nooit zou weerzien, haar wilde robbedoezen waren, die Ma voor alles noodig
hadden. Nu had geen van haar kinderen haar meer noodig, zelfs de ongetrouwd
gebleven Louise niet, pleegzuster ergens ver in Friesland. Simon had haar
getelegrafeerd en Louise had teruggeseind: - Kom zoo gauw mogelijk. Brief volgt.
Waarom was zij niet onmiddellijk naar haar moeder toegesneld, naar de oude zieke
stervende moeder, in plaats van te blijven, - nog maar één dagje, beste papa, een
operatie op leven en dood, een interessant geval, een zieke die ik, toen uw telegram
kwam, waarlijk onmogelijk kon verlaten.
Ja, nu kon Louise met elken trein verwacht worden. Misschien stond Simon vóor
het coquet stationsgebouwtje reikhalzend uit te kijken naar den altijd te laten trein.
Och! was hij maar bij haar gebleven om haar al het jaren lang opgekropte levenswee
te laten uitsnikken aan zijn schouder. Dat was Liesbeth oneindig liever geweest.
Louise zou den weg wel vinden. Louise kon zich best alleen redden, zij had geen
welkomstgroet van haar vader verdiend. En hij, die zich altijd zoo barsch en
onverzoenlijk over Louise had uitgelaten, verheugde zich nu het meest over haar
komst. Dat was nu het logisch denken dat de man als zijn uitsluitend voorrecht
beschouwde! Of was het bijzijn van zijn dochter hem een uitkomst, omdat hij op
háár schouders zijn verantwoordelijkheid kon afschudden? Ja, dat was het
waarschijnlijkste.
En als zij samen straks zouden binnenkomen, Simon en Louise, zou zij dan blij
zijn?
Een groote bitterheid kwam in haar op. Neen, haar hart was schatrijk geweest,
maar zij had zóó mild haar liefde gegeven zonder de wederliefde, waarop zij recht
had, te ontvangen, dat haar hart nu arm en uitgeput was. En dit, veel meer dan
ziekte en ouderdom, scheen haar een zeker teeken van den naderenden dood. Zij
voelde niets meer voor de dochter die haar verlaten had toen zij haar tot steun en
troost had kunnen verstrekken; zij voelde niets meer voor den man wien zij een
trouwe slavin was geweest van den huwelijksdag tot het laatste uur. Als een
afgeleefde hond, die, blind en schurftig, in een hoek kruipt om eenzaam te sterven,
lieten zij haar aan haar lot over. Zij had hun niets meer te zeggen, zij hadden haar
nooit liefgehad.
Zij lag stil naar den muur gewend. De bloedroode bouquetten op het gele behang
begonnen haar te wemelen voor de oogen, die ze angstig toekneep, vreezend een
nieuwe duizeling. Zij verwonderde zich over de helderheid van haar denken, zij kon
zich niet voorstellen dat zij binnenkort niet meer denken zou. En toch was zij er wat
de menschen noemen slecht aan toe: zij kon niet meer naar huis en de dokter had
zoo luid met de pleegzuster over haar naderend einde gefluisterd, dat haar geen
enkel woord was ontgaan. Maar zij
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verlangde niet nog een poosje te leven. Zij was nu zoo los van het leven, zij zou er
zich toch niet meer aan kunnen hechten - en zou dat ook wel wijs en wel de moeite
waard zijn? Zij verlangde niet eens naar de kinderen, die zoo hoopvol en blijmoedig
het warme nestje van haar zorgende moederliefde hadden verlaten voor vreemde
werelddeelen. Och! kinderen loonen gewoonlijk met ondank de moeder, wie zij al
onbewust een symbolischen voorsmaak van haar lijden geven door de verscheurende
barenssmart. En zij had altijd wel geweten dat de moeder moet leven voor het kind,
niet het kind voor de moeder. Niet lichtzinnig, als speelpopjes, om op te sieren en
mee te pronken, had ze ooit haar kinderen beschouwd, maar als haar toevertrouwde
panden, voor wie zij aansprakelijk was gesteld.
Neen, niet tegen de kinderen, zelfs niet tegen Louise, die haar zoo innig door
haar liefdeloos heengaan uit huis had gekrenkt, tegen den ondankbaren echtgenoot
kantte zich haar vijandelijkheid.
Met matte stem vroeg zij om drinken; haar mond was weer zoo koortsig heet en
haar lippen als perkament. En meteen vroeg zij hoe laat het was.
Er werd geklopt. Een telegram voor Simon. Liesbeth trok het couvert uit de
aarzelende hand der verpleegster, scheurde het open en las:
‘Aansluiting gemist. Kom van avond. Afhalen onnoodig. Louise.’
Een pijnkramp vertrok het gezicht der verlaten zieke, balde haar gezwollen handen
op het gore grove laken, perste tranen in haar doffe oogen en dreef bloed in haar
suizend hoofd. Maar zij weerde het druppelfleschje af, waaruit de verpleegster haar
troost voor de teleurstelling wou schenken. - 't Is niets, 't is al over, herhaalde ze
een keer of drie. De verpleegster zette gelaten het fleschje weer neer, schommelde
meewarig het vlasblond appelrood hoofd en ging weer aan haar haakwerk.
Liesbeth kampte hijgend om zelfbeheersching. Hoe kon Louise nu toch de
aansluiting gemist hebben? Uitstel na uitstel; 't was meer dan nonchalant, het was
misdadig-harteloos. Maar weldra was zij weer stoïsch-kalm. Haar altijd onderdrukt
gevoel van eigenwaarde zette zich schrap tegenover de nieuwe krenking. Gaf Louise
zóó weinig om haar moeder, goed, zij, Liesbeth, gaf ook niets meer om haar kind.
Liefst wou zij maar dood zijn als Louise kwam. En zij stelde zich voor hoe Louise
dan, schreiend van wroeging, haar lijk met kussen en tranen zou trachten te
verwarmen en een blijvend verwijt lezen in de nog open moederoogen die over haar
wegblijven hadden geweend.
Toen kwam een wraakgedachte in haar op. De dood kon zich nog zoo lang laten
wachten. Als zij hem riep?
Zelfmoord kon het niet heeten: haar leven was ten einde, zij had niets meer te
doen, zij zou toch sterven binnenkort, haar dagen, haar uren waren geteld. En het
middel had zij bij de hand. Als zij die volle flesch chloraal leegdronk, die de apotheker
van morgen voor Simon had gezonden. Zonder afschuwelijken doodsstrijd, zonder
benauwend gejammer om haar sterfbed, zou zij rustig inslapen voor goed. Noch
haar man, noch haar kind mocht haar levend wederzien.
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Het plan was gauw genoeg gerijpt, het voorwendsel om de pleegzuster te
verwijderen, gemakkelijk genoeg gevonden.
Zij riep haar en vroeg of zij haar een genoegen wou doen: een mooie bouquet
rozen gaan koopen als welkomstgroet voor haar dochter. Neen, de verpleegster
zou het liever aan een dienstbode opdragen; zij mocht Mevrouw niet alleen laten.
- Maar zoo'n meid had geen smaak; de pleegzuster moest zelve de mooiste soorten
uitzoeken in de rozenkweekerij en den tuinman op de handen kijken, dat hij de
stengels lang afsneed. De zuster grinnikte gevleid, maar zij zou wachten tot Mijnheer
terug was.
Ontmoedigd gaf Liesbeth het op, - voorloopig. Vannacht, als alles rustte, zou ze
uit de alcoof waar Simon sliep, de flesch chloraal gaan halen. Nu was het onmogelijk;
trouw aan haar plicht, zat de zuster te haken. Zij werd er voor betaald om bij Mevrouw
te zitten; nu bleef zij ook zitten en liet zij zich niet wegsturen.
En Simon bleef maar uit. Dan was hij ook niet aan het zoo nabije station. Al lang
had Liesbeth de laatste hôtel-omnibusjes en rijtuigen, met badgasten volgepakt en
met koffers beladen, hooren voorbijratelen in de nu weer stil geworden straat. Dan
was hij zeker in de Kurgarten, waar hij rondslenterde, driemaal daags, van de eerste
tot de laatste noot der banaal lawaaierige paardenspellemuziek, ter opvroolijking
der lamlendig voortdrentelende zieken ten beste gegeven. En zij zag hem zijn
uitgeteerd kromgebogen lichaam voortslepen onder de hooge boomen van het oude
slotpark, methodisch langzaam kleine slokjes van het vunzig smakende bronwater
slurpend uit zijn rood glas met vergulden rand.
Hoe geduldig had zij den altijd klagenden kleinzeerigen egoïst opgepast bij elke
ongesteldheid! Hoe zelfverloochenend had zij, op haar ouden dag en al lijdend aan
de ziekte, die haar nu naar het graf sleepte, haar man vergezeld naar de badplaats,
waar hij verlenging van zijn leven, herstel van zijn door ouderdom gesloopt lichaam
kwam zoeken. En had hij ooit in de zwaarste beproevingen van haar vrouwe- en
moederleven: de geboorte en de ziekten der kinderen ter bevrediging van zijn lusten
verwekt, zijn trouwe gezellin bijgestaan, met liefde en dank en medelijden getroost?
Bevend, maar niet voor haar, had hij kalmeerende poeiertjes geslikt, terwijl zij den
onafwijsbaren bitteren drinkbeker moest ledigen. En nu wandelde hij genoegelijk in
de groene schemering der statige lanen, verstrooiing vindend in muziek en praatjes
met kennissen. En zijn geweten dreef hem niet naar de zonnige pensionkamer,
waar zijn vrouw streed haar laatsten strijd.
Onwillig om zijn groet te beantwoorden, hield zij zich slapend toen hij binnen
kwam. Maar door de halfgesloten oogleden tuurde zij naar zijn stuursch antipathiek
gezicht. En zij verwonderde er zich over dat zij zich zoo argeloos had laten inpalmen
door zijn liefdebetuigingen, toen hij misschien wel enkel om haar geld, de ouderlooze
twintigjarige het hof had gemaakt. Zijn geleerdheid, waarmee hij het onervaren
meisje zóó handig had overbluft dat zij een superieuren geest in hem meende te
ontdekken, boezemde haar al spoedig
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geen ontzag meer in. Zij voelde zich zedelijk zijn meerdere en, ondanks de
nederigheid van haar positie als vrouw van een wel knap en ijverig, maar met recht
onberoemd man, gebleven in den stijf-burgerlijken kring waarin Simon tehuis
behoorde, uitsluitend huisvrouw en moeder, zonder wereldschheid, was er een
heimelijke hoogmoed in haar hart geslopen. Tegenover het armzalig-verschrompelde
zieltje van den man wiens mindere zij was volgens wet en maatschappij, kwam haar
groote, door veel lijden verwijde ziel zoo mooi uit. Daarin had haar verborgen trots
altijd een bitterzoeten troost geput.
Maar was die hoogmoed goed geweest?
Druk gefluister van de verpleegster met Simon leidde haar gedachten even af.
Zij spande zich in om te luisteren en daar Simons begin van doofheid een soort van
comedie-gefluister noodzakelijk maakte, hoorde Liesbeth dat de verpleegster slechte
gevolgen van het wachten op Louise en het weerzien vreesde, als de zieke niet
eerst eenige uren sliep.
Liesbeth was te moe om de weldadige rust die de pleegzuster haar in den vorm
van een slaapdrank aanbood, te weigeren. Maar tobben over het verlies van een
paar van haar laatste levensuren, zóó kostbaar, omdat zij nog zooveel te overpeinzen
had, hield nog een poos de werking van het slaapmiddel tegen. Toch viel zij eindelijk
in een lichte sluimering, die misschien wel haar laatste slaap zou zijn, vóór den
eeuwigen slaap waaruit zij ontwaken zou - waar? - of nooit?
Toen zij wakker werd, scheen de ondergaande zon rood in de kamer. De bloemen
op het behang leken bloedbouquetten. In een grofglazen vaas op tafel prijkten de
rozen, die de verpleegster was gaan koopen, terwijl Liesbeth zoo rustig sliep, onder
de hoede van Simon, hoewel hij het griezelig vond om met de zieke alleen te zijn.
Zij voelde zich verkwikt door den slaap en door de zachte avondkoelte, die reine
berglucht waaierde om haar hoofd. Louise zou nu wel aanstonds komen. Zij zou
haar zonder verwijt ontvangen en zegenend afscheid van haar nemen. En van
Simon moest zij ook scheiden zonder vijandelijk gevoel.
Toen Louise kwam, rood van verkropte tranen en haar moeder hard opgewekt
moed en hoop insprak, zag de stervende haar aan met een plechtigen blik, die haar
het hoofd deed buigen en verstommen.
De overbodig geworden pleegzuster vertrok om de dochter, die haar zou
vervangen en waken, niet te storen. Zij zou den volgenden morgen vroeg komen
hooren hoe de nacht was geweest. Liesbeth dankte haar voor haar zorgen en drukte
zwak haar roode hand, met berouw over haar antipathie.
Een verheven stemming was over de stervende gekomen. Hoe had zij kunnen
haten? - zij begreep het niet meer.
Hoe had ze aan zelfmoord kunnen denken? - Moest zij integendeel God niet
danken voor elk uur louterend lijden meer? Had zij zoo zondig willen sterven? Was
zij dan rein genoeg om de eeuwigheid in te gaan?
Verzoenend wenkte zij Simon en Louise, die elkaar onthutst aankeken,

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

25
verschrikt over de verandering van haar gezicht. Vergevend, zegenend, met zachte
woorden, zonder wrok, nam zij afscheid van man en kind.
Toen voelde zij zich heel licht worden en opzweven al hooger en hooger, als door
teedere geesten beschermend gedragen boven het zwarte leven uit. Ver en klein
zag zij Simon en Louise snikkend en gebogen over haar bed. Maar niets van de
aarde kon haar meer deren. Zij zag haar leven als een zware grauwe sluier, die nu
rafelde tot doorzichtig rag en langzaam wegtrok als een nevel. Daarachter schemerde
al het licht. En zij voelde dat niets goed was geweest in haar aardsch bestaan dan
juist het lijden, waarover zij zich nog zooeven klein-menschelijk geërgerd had. Zij
had het groote doel bereikt, het eenig ware doel van het leven: de dood.
Een zachte vredeglimlach kwam over haar verzaligd aanschijn. De geur der rozen
in de kamer smolt samen met nog veel subtieler geuren, of er hemelaroom door de
open vensters binnenkwam. En geheimzinnig ruischgeluid als van groote vleugels
zwol aan en smolt samen met het koel-weemoedig ruischen van verre oude hooge
boomen.
Zij lag heel stil, berustend, wachtend....
Tot zij niet meer de rozen rook, die op de tafel bloeiden, maar enkel nog, ál nader
en ál sterker, de rozen van de Eeuwigheid.
Tot zij niet meer de boomen hoorde ruischen, maar enkel nog, ál nader en ál
sterker, de vleugels der geesten van de Eeuwigheid.
Tot zij niet meer haar lijdend lichaam voelde, maar enkel haar bevrijde ziel,
ópzwevend naar de Eeuwigheid.
Tot zij niet meer de bitterheid des levens proefde, maar den zoeten vrede van de
Eeuwigheid.
Tot zij niet meer den zwaren grijzen sluier zag, die haar het ware Zijn had
verborgen, maar het loutere licht waarin haar ellendig bestaan zich ging oplossen
in reine extase van geluk, het louter licht van de Eeuwigheid.
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Reisherinneringen: een kijkje in West-Afrika.
Door G. Bloch.
I.
In November 1896 maakten mijne zaken een overhaaste reis naar Fransch-Soedan
noodig. Tot voorbereiding werd mij weinig tijds gelaten. Ik informeerde te Parijs en
't bleek de eenvoudigste zaak te zijn: per spoor van Amsterdam naar Marseille, van
Marseille per boot naar Dakar, vandaar per spoor tot St. Louis, en van deze plaats
per boot weer naar Kayes, de hoofdplaats van Soedan. Men verheelde mij niet, dat
het klimaat geringe kans laat, vrij van koortsen te blijven, dat dysenterie in het land
mijner bestemming een alledaagsch verschijnsel is, zonnesteken en leverziekte er
zeer frekent zijn, de hitte er zóó hevig is en het zand zóó brandend als men van een
rechtgeaarde woestijn maar verlangen kan, in 't kort: men liet niets ongemeld, wat
kon strekken om mij moed te geven. Mijn toilet zou behooren te bestaan uit een drill
pakje over een flanellen hemd en een helm - wit het een en het ander -, en een
flanellen gordel mocht niet vergeten. Een gekleed pak met toebehooren zou nuttig
blijken voor mogelijke audienties bij plaatselijke autoriteiten, ofschoon - zoo zei men
mij - het geen gewoonte was er zich eerder in te steken dan in de antichambre dier
autoriteiten vóór en er zich later van te ontdoen dan ter zelfde plaatse ná de
recepties. Negers zouden, als wandelende garderobes, ter hulpe beschikbaar zijn.
Een goede revolver met toebehooren en, ging de reis verder dan Kayes, vaardigheid
in 't paardrijden waren onmisbaar.
Op het laatste na (waarzonder ik de reis waagde) verschafte mij een
Amsterdamsch uitruster al deze zaken ‘speciaal voor het doel der reis’ met veel
zelfvertrouwen. Hij liet niet na, er veel bij te voegen, dat alsmede onmisbaar zou
blijken, zooals grisperle handschoenen, witte dassen, gele schoenen en tutti quanti.
Ik kreeg een verzameling om te Scheveningen furore mee te maken, maar de
uitruster legde het volle gewicht zijner ‘jarenlange ondervinding’ tegen mijn
bescheiden protesten en mij bleef niets over dan te berusten.
Gevaren, die ver liggen, maken weinig indruk, mijn vonkelnieuwe hutkoffers gaven
een goeden dunk van hunnen inhoud, de Parijsche ochtendtrein zag er niet geduchter
uit dan de erover staande trein naar Zaandam en zoo reisde ik onder mooi herfstweer
vol goeden moed af.
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Te Parijs was het koud en mistig. De verzorging mijner bagage eischte veel meer
tijd dan bij een goede regeling noodig zou zijn. De Fransche
spoorwegmaatschappijen schijnen weinig aan samenwerking te doen, want geen
der betrokken ambtenaren durfde mij te verzekeren, dat mijne koffers tijdig te
Marseille zouden arriveeren, indien ik ze niet meenam naar mijn hotel. Ik dacht
namelijk één dag in Parijs over te blijven.
Onderweg naar mijn rijtuig werd ik aangehouden door een beleefden heer, die
achtereenvolgens in alle Europeesche talen aanbood mij een goed hotel te bezorgen.
Ik betuigde dien heer mijn spijt, omdat ik reeds een hotel had gekozen, waarop hij,
even genoegelijk alsof zijn zending volkomen gelukt was,

Tivaouane (zie bladz. 46).

mij in het rijtuig hielp, den koetsier op het hart drukte mij niet verkeerd te rijden,
kortom, zich zóó zorgvol betoonde, dat ik, getroffen, hem twee sous ter hand stelde
vóórdat ik van hem scheidde.
Na een kort oponthoud in mijn hotel ging ik dineeren.
Een welsprekend opschrift: Diners français op den boulevard lokte mij uit tot een
proef. Ik betaalde vier-en-een-halven frank aan een vriendelijke dame, die mij voor
die som een goeden maaltijd beloofde en plaatste mij in een klein zaaltje naast een
gezelschap van burgerlieden, dat zich haastte mij uit te lachen. Daar mijn eetlust
daar niet onder leed, droeg ik dien lieden deswege geen kwaad hart toe.
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Twee kellners bedienden mij, benevens een bottelier. Parijsche kellners in Parijsche
eethuizen boezemen vertrouwen in. Zooals ernstige menschen een ernstige zaak
bespreken, zoo beraadslagen zij met u over het menu van uwen maaltijd. Zij doen
u voorstellen, gij wilt ze amendeeren, maar zij overtuigen u en gij vindt ten slotte,
dat zij beter weten wat u smaakt dan gij zelf. Het glanspunt van zulk een Parijsch
diner schijnt te zijn, als de voorsnijder tot u komt om den roastbeef te dienen. Plechtig
rijdt hij zijn wagentje aan, dat onder een blinkenden stolp een reusachtig stuk gebraad
draagt; - plechtig licht hij den stolp op en plechtig met iets kokets bedient hij u.
Maar plechtig en ernstig beide is de bottelier. Hij versmaadt het serviele gala, het
werkmansvoorschoot heeft hij zich voorgebonden, doch niets evenaart in ernst en
deftigheid de wijze, waarop hij u een wijn komt aanraden na de vraag: Et comme
vin, monsieur....?, u dien wijn ontkurkt en toeschenkt en onder den indruk daarvan
vindt gij zijn voorschoot, zijn bakkebaarden in den stijl.
De koffie nam ik aan den boulevard bij Pousset. Een dichte stoet schuifelde langs
mijn tafeltje als een donker diorama en daartusschen glinsterden de lichtjes van
den boulevard, de omnibussen, de fiacres, de winkels aan de overzijde. Nu en dan
scheurde zich uit het gedrang een camelot los, die speelgoed aanbood of een
doekspeld of een aardigheid op den czaar, die pas te Parijs geweest was, met lange
reden en dringende om toch in elk geval eens te kijken. Courantenverkoopers
ventten, eentonig schreeuwend, le Soir. Om mij heen was gonzend gebabbel. Aan
één tafeltje praatte druk en luid een Belg over politiek, schimpend op zijn land.
Een scherp-gebocheld man van een jaar of vijf en dertig, een magere, intelligente
kop van spottende expressie, een geheel leven vol ondeugd en teleurstelling en
smart, kwam op mij toe. Moeilijk spannend omvatte zijn eene arm de portefeuille
en, lachend onder den flambard, met dien spottenden expressie-vollen lach, vroeg
hij mij hem toe te staan, mijn portret te maken op de plaats, nu dadelijk. En na mijn
afwijzing, steeds beleefd, ging hij naar een ander tafeltje en naar een ander, en
altijd met dien spotlach vol expressie van lijden, die mij nog voor den geest bleef
lang nadat ik in mijn hotel was teruggekeerd.
Den volgenden dag had ik eenige boodschappen te doen en 's middags nam ik
een rijtuig om wat van de stad te zien. 't Was toen mooi weer, op de boulevards
was het druk, de prettige volte van een publiek van wandelaars en kijkers. De gevels
rijden massaal en, met hun gouden letters, mondain, in het schelle zonlicht en
middenop gleden vlug de fiacres over het hout der bestrating.
Ik stapte af bij het Louvre. De zalen waren vol wandelaars, het gewone
museumpubliek, vreemdelingen met Baedekers, families van bourgeois uit de
provincie. In de schilderijenzalen waren veel copiïsten bezig. De veelheid belette
mij iets nauwkeurig te bekijken, maar in een groote zaal trof mij onder de verwarrende
profusie van schilderijen als een openbaring, als iets dat men niet zou kunnen
niet-zien, een mansportret door Rembrandt.
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In den killen mistigen ochtend reed ik naar de Gare de Lyon door grauwe straatjes,
die door gebrek aan ieder kenmerk zich kenmerkten. Ouvrières, meest in 't zwart
met witte voorschoten gekleed en blootshoofds, werklieden met een cigaret tusschen
de lippen, karren met zonderlinge bespanningen, vulden deze achterstraten.
Het uitzicht uit mijn portierraampje verwijdde zich even op de Place de la
République, waar de groote magazijnen op de hoekpunten hun kleurig reclame-gedoe
elkander toeschreeuwden over de perspectieven der roezige straten en de ruimte,
hier en daar met menschjes bestippeld, van het groote plein heen. En toen groeide
het uitzicht weer dicht binnen de nauwe straten met winkeltje na winkeltje,
zwart-bruine vlakken op de grauwe gevels.
De rapide naar Marseille was overvol. Naast mij bereidde een medereiziger mij
een patriottisch emotietje door terstond een ‘Nieuwen Rotterdammer’ te ontvouwen.
Het was een arts, die naar Deli ging en ook te Marseille zou embarkeeren. Over mij
zat een Engelsche dame van een voornaam uiterlijk, geheel in bont begraven en
die hare beenen moeilijk scheen te kunnen beheerschen, zoodat zij zich herhaaldelijk
(in 't Fransch) bij mij moest verontschuldigen. Haar man zat op de zelfde bank en
tusschen en boven hen, evenals in 't bagagerek aan mijn kant, was alle ruimte door
hunne tallooze valiezen, van de meest verschillende vormen, opgevuld. Die man
was een karikatuur van Engelsche arrogantie. Zijn gezicht was dat van een
café-chantant-komiek, baardeloos, rood, puistig, en hij ontzag zich niet, zonder een
woord te spreken, portieren te openen en niet weer te sluiten, zijn beenen over de
doorloopruimte heen op onze zittingen te leggen, met soortgelijke snuiters uit andere
compartimenten onder urenlange praatjes de zijgang te versperren, herhaaldelijk
in zijn tallooze bagage te wroeten, kortom, alles wat maar denkbaar was te doen
tot last van zijn medereizigers en op eene wijze alsof die reizigers niet bestonden.
De trein was vol van deze lieden, als idiote trekvogels naar 't zuiden reizende,
om daar de schoone lente te bezoedelen met de grauwe maskerade van hun
mondain bestaan. Jammer dat deze gedachten moesten vallen en als bittere droppels
zich uitrimpelen in de aangenaamheid van den tocht.
De weg gaat door Frankrijk's bloeiendste landouwen, boomgaarden afwisselend
met bouwland, met het prettig geaccidenteerde van een heuvelland, - vriendelijke
dorpen afwisselend met antieke steden. Maar nu was alle belangstelling voor het
water, want de Rhône en de Saone waren buiten hare oevers getreden en vér
zilverde het heen aan weerszijden van den weg.
Te Lyon was het reeds donker en het schoonste gedeelte van het traject kon ik
niet genieten. De uitstekende restauratie-dienst in deze treinen breekt aangenaam
den langen duur der reis, van 's ochtends acht tot 's avonds elf.
Als een geschenk van de zee aan den hemel, in de wazige paars-roze tinten van
een berghelling in 't voorjaar, rijst uit de wiegelende groenige golf van Lyon, als
leunend tegen de buiging van den azuren toog, in zachte glooiing, Marseille. En
een lage bergreeks gaat er te weerskanten van uit, zijn haven
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besluitende als in een omhelzing van liefde. En over de bergen liggen de wazige
paarse tinten en zij maken er de kronkelende vale wegen met de vierkante silhouetten
der witte landhuizen tegen het donkere groen der cypressen tot een droom van
zachte, onbepaalde kleuren.
Van de haven - la Joliette - waar eene heerlijke Byzantijnsche kathedraal, uit
gekleurd marmer opgebouwd, rust op eene breed terras, - leidt de fraaie Cannebière
rechtstreeks tot in het hart der stad. Deze Cannebière is een boulevard, met mooie
boomen beplant, en de hartader van het verkeer. Maar ook de Cours de Belsace,
die in de richting van Aix loopt en eveneens mooie boomen heeft, is vol drukte en
de Rue de St. Ferréol is een soort van Kalverstraat.
Naar de grenzen der stad (aan de landzijde) heen is een rijkdom van
schilderachtige kijkjes; nauwe stegen, die stijl oploopen, vol schel zonlicht op het
vuil-geel der huizen en afgesloten door een stuk hemelblauw, - en ook aan de
binnenhaven is een kleurig buurtje, een waar doolhof van straatjes en steegjes,
waar men moet dalen en klimmen en waar - over de onderdeuren van
groentenhuizen, mosselenwinkels en taveernen - bontgekleede meiden scherp
afteekenen tegen het morsig bruin.
De populaire schoonheid van Marseille heeft zijn glanspunt in het z.g. Chateau
d'eau. Het is een museum van natuurlijke historie, tegen een heuveltje aangebouwd
in een halfrond, van uit welks midden waterwerken naar beneden klateren. Van
beneden gezien lijkt het niet meer dan een galerij, waarvan het hoofdgebouw
weggelaten is, maar het geheel sluit zich aardig aan bij een er op uitloopende allee.
Achter het museum is een zoölogische tuin, die van den top van het heuveltje naar
beneden leidt.
De hoogste top van de bergen, aan welker voet de stad ligt, wordt gekroond door
een kerk van notre dame de la garde, waarheen een lift voert en vanwaar men een
mooi uitzicht heeft. Ik vond geen gelegenheid er heen te gaan.
De dag na mijn aankomst was een Zondag en de straten waren toen vol van een
echt burgerlijk-europeesch zondagspubliek, dat niets schilderachtigs had. Maar een
echt schilderachtig volkje vond ik in de Rue d'Aix, waar aan ruw getimmerde tafels
de werklieden - mannen zag ik er meestal en weinig vrouwen - hun potje wijn zaten
te drinken in de teekenachtige nonchalance van zuidelijke kleederdracht.
De avond bracht mij in de buitenwijk, waar de ‘zalen voor partijen en bals’
gevonden worden en overal was er feest, maar het was er het gewone gedoe van
burgermeisjes in 't wit en 't hemelsblauw, die binnen werden geleid door
burgerheertjes, houterig in hun ongewoon gala, opgeblazen met hunne insignes
van bestuur van timmerliedenvereeniging of tooneelclub, juist als op een
Zondagavond in Maison Stroucken.
Een weelde van typische schoonheid was er den volgenden dag onder de breed
welvende sycomoren van den Cours de Belsace, waar het volk warwoelde langs
de stalletjes van Middellandsche zee-visch, roggen en tonijnen, en coquillages; echt
zuidelijk de tanige vrouwengezichten met de fluweelen
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donkerten van oogen onder de zwarte hoofddoeken en de woeste koppen van
Italiaansche werklui, onder de grauwe flambards, forsch op de fijne, bruinige nekken.
De taal hier was het zoet-klinkende Provençaalsch, taal van hartstocht, aangevuld
door driftige gebaren. Het was als een ruzig kluwen.
En door de menigte braken ruw-lijnige camions, grijs bemodderd, dragend groote
blokken zandsteen, achter forsche, bruine, kleurig getuigde paarden.
's Ochtends was ik het eerst mijn boot gaan kijken, de Notre Dame de Salut, een
2500-tons breed gebouwd stoomschip, niet al te luxueus ingericht. Het was niet een
van de gewone booten der lijn, maar voor deze reis door de Société générale de
transports maritimes à vapeur gehuurd, daar de aan

St. Louis (zie bladz. 46).

de beurt zijnde eigen boot in reparatie was. De N.D. de Salut is het eigendom van
paters Jezuiten en dient in den regel voor pelgrimreizen naar Palestina. De religieuze
bestemming van het schip bleek uit de aanwezigheid aan boord van een kapel, die
de plaats innam, waar anders een fumoir zou geweest zijn.
De boot kwam met tusschendeks-passagiers van Napels en het eindpunt der reis
zou Buenos-Ayres zijn.
Toen ik aan boord kwam, was aller aandacht en dienst voor een paar paters, die
het schip kwamen inspecteeren, forsche mannen, schoon, met hunne lange baarden
en trekken vol zuidelijke levendigheid, in de zwarte gewaden, mannen van
heerschzucht en geloof, van wie men kon verwachten,

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

32
dat zij gereed zouden zijn om een ander Amerika te gaan onderwerpen en bekeeren
tot meerdere glorie hunner kerk.
Op zoek naar mijn boot had ik een tram aangehouden, die mij scheen in de juiste
richting te gaan. Ik vroeg of ik daarmee ter rechte plaats zou komen en een der
passagiers zei mij toen, dat hij toevallig ook naar de N.D. de Salut moest en dat ik
met hem mee kon gaan. Hij bezocht alle booten, kende alle kapiteins, alle officieren,
wist alles van alle schepen. Ik was een Hollander, dat hoorde hij aan 't accent. Hij
had vrienden in Holland, aan de Rottèrdaams Lloyd, hij sprak Hollandsch:
gotvérdôme. De N.D. de Salut, een uitstekend schip, de kapitein een charmant man,
maar van 't houtje, natuurlijk, op een schip van priesters. Hij had er een horreur van,
van alles wat godsdienst is. Hij was athée, ‘mon jeune ami, il n'y a que ça de vrai.’
We kwamen in de buurt van het bassin du nord, waar de meeste mailbooten
liggen. Daar kende monsieur Bobin ieder, den minsten werkman, den douanier, de
havenpolitie. ‘Ici tout le monde me connait.’ Wat hij dan deed voor den kost? Hij
was peintre-artiste en had zijn klanten onder de scheepsofficieren. Nu moest hij den
kaptein der N.D. de Salut het portret van zijn overleden broer brengen, een priester.
Aan boord haalde mijn zonderlinge gezel, die overigens een aangenaam,
goed-rond uiterlijk had, inderdaad een crayon-portret voor den dag, waarover hij
met den kaptein een conversatie had.
‘Vons n'avez pas vu comment il était touché. Ah, c'est un charmant homme, ce
n'est pas lui qui ne me payera pas mon prix.’ Afdingen, daar kwam hij niet in. Je
hebt van die lui, die je portret niet mooi vinden en er dat op aan te merken hebben
en dat, 't is wel goed, maar..... En dan draait het er altijd op uit, dat de prijs..... ja,
ziet u..... Ha, ha, ha, ha, dat had hij eens zoo'n bourgeois, zoo'n épicier goed
afgeleerd. Het was weer het oude liedje. En wat deed hij. Hij nam het portret en
sloeg den man er mee op zijn kop, dat zijn hoofd er door kwam. ‘Et alors vous auriez
du voir cette figure ahurie; c'était tordant. Ça m'a payé mille fois mon portrait.’
Wij zouden met een roeiboot naar de stad teruggaan en dan zou hij mij eens laten
dejeuneeren. Hij had zoo zijn eigen adressen: uitstekend en.... goedkoop. Waarom
moet je de groote restaurateurs rijk maken. Hij gooide den jolleman een muntstuk
toe, wat dezen onvoldoende toescheen. Monsieur Bobin nam het dadelijk terug en
ging den man uitschelden. Hij duldde niet, dat zoo'n kerel hem condities stelde, wat
hij betaalde was goed. Bij een volgenden roeier ging het gelukkig zonder
moeielijkheden. Onderweg op ons watertochtje groette de schilder naar links en
rechts, luidkeels roepend, de officieren op de schepen, die wij passeerden.
De aangeprezen restauratie lag in de Rue de la République, een lange straat,
die bij de haven begint als de Damstraat en achteraan verarmelijkt tot een Czaar
Peterstraat. In dat achterste gedeelte traden wij in een eenvoudig, maar uiterst
zindelijk ingericht eethuis. 's Schilders eerste vraag daar
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was naar raviolets, maar de waard, een jonge man, zei, dat ze uitverkocht waren,
wegens den Zondag. Monsieur Bobin betoonde zich wanhopend en beklaagde mij.
De raviolets van.... waren eenvoudig goddelijk.
Er kwamen kinderen binnen, om het een of ander te halen; de schilder
gekscheerde met ze of hij ze al jaren gekend had. Hij was vertrouwelijk met den
waard, met diens vrouw, met den knecht, met een of twee medegasten. Hij hoopte,
dat men hem nu eens tevreden zou stellen. Hij wou een lucullus-maal. Hij had het
huis bij zijn jongen vriend aanbevolen en hij vertrouwde, dat men hem niet zou
beschamen.
Ik betaalde na afloop voor beiden, na een bescheiden protest van monsieur Bobin,
die aarzelend een goudstukje vertoonde. Maar hij verwachtte mij daar weer morgen
op 't zelfde uur en dan zou hij schitterend revancheeren, zooals hij dat alleen kon.
Behoef ik nog hierbij te voegen, dat mijn schilder den volgenden dag niet op 't
rendez-vous was, en dat de waard, zijn knecht, zijn vrouw toen verklaarden hem
gisteren voor 't eerst in hun leven te hebben gezien?
Een roeitochtje door Marseille's haven loont zeer de moeite. Het schenkt een
krachtigen indruk van levendigen handel. Stug rijen de zeestoombooten, kanalen
vormend, waarin veel beweeg van havenbootjes en roeivaartuigen. Indrukwekkend
zijn de prachtige stoomers der Messageries Maritimes. De nieuwste, de Ville de la
Ciotat, zou dien dag vertrekken en mijn reisgenoot, den dokter voor Deli, meevoeren.
Een reusachtig hoofd strekt zijn door kanteelen gekartelde lijnen ver in zee uit,
wijzend naar 't Chateau d'If, dat vaag grijst tegen den groenig-blauwen
gezichtseinder.
De kleinere kustvaartuigen schieten hun druk lijnen-gewar op langs de kade, waar
de jollemannen en andere zeelui rondslenteren met trage bewegingen van ruw
sans-gêne.
Ofschoon 't November was, kon men 's avonds van mijn aankomst te Marseille
zonder overjas voor de café's zitten, doch reeds den volgenden dag was het er guur,
door een opgekomen mistral en ofschoon de zon nog vrij krachtig was.
's Avonds zijn de straten vrijwel leeg, maar eenige groote café's zijn tot zeer laat
bezet met een zeer gemengd publiek. In een paar bestaat het hoofdzakelijk uit de
demi monde, die haar verblijf afwisselend hier en in de badplaatsen der Riviera
houdt.
De mistral duurde voort tot op den dag van mijn vertrek, dat tegen elf uur 's ochtends
was geannonceerd.
Naar 't voorschrift zorgde ik een uur voor 't vertrek aan boord te zijn, waar een
overvloedig dejeuner wachtte. Het voordek was overvol van landverhuizers, een
armelijk maar kleurig en woest uitziend zootje van Napolitanen, Turken,
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Syriërs, Malthezers. Het was een eindeloos geharrewar tusschen menschen met
verkeerde papieren en de scheepsofficieren.
Een Italiaansche vrouw, van een jaar of veertig, zwart met ruwe trekken van
vergane schoonheid, donker gekleed, den rooden doek over 't hoofd, gilde luid uit
hare klachten, met hartstochtelijk beweeg van armen, uitrukkend zich de haren,
scheldend en smeekend beurtelings, wijl haar man om valsche papieren van boord
was verwijderd. Nu wilde ook zij van 't schip en zij vocht en wrong met den officier,
die koud-wreed lachte, om te kalmeeren en niet toegaf, ongevoelig, door 't gewone
van 't geval, voor de tragiek: die vrouw nu alleen moetende vertrekken naar 't
vreemde land, om een fout misschien van een naam of zoo iets.
Het vertrek had eerst te ongeveer vier uur plaats. Langzamerhand begonnen de
naastbijzijnde voorwerpen rond te draaien en toen drongen ze terug en óp rees er
achter de schoone boog der stad, aangeleund tegen de bergen, in de wazige
najaarskleuren. En steeds wijder werd de boog en waziger, tot ze opgelost was in
de grauwe avondnevelen, die opstegen.
De mistral was intusschen tot een storm geworden en toen ik afdaalde naar het
salon om te dineeren, waren reeds bijna alle passagiers zeeziek en ook ik moest
na het eerste bord soep mij haastig verwijderen.
Ik was zoo lang mogelijk boven gebleven, om de zeeziekte te bestrijden en in de
schemering liepen wij het dek op en neer: een magere Spaansche priester, een
aardig chanteuzetje van Toulouse, dat naar Buenos-Ayres ging en ik. Met
wankelende, groote passen liepen wij daar, tegen elkaar bonzend en moeilijk
converseerend ter kennismaking. De priester zou reeds te Barcelona van boord
gaan, op 't donkere dek scheen hij - in zijn fladderend zwart gewaad - als een kwade
genius. Er was geen maan en rondom bulderden de golven in zwarte woeling.
De storm nam voortdurend in hevigheid toe, totdat de morgen aanbrak, toen hij
plotseling bedaarde. Den ganschen nacht slingerde het schip vreeselijk, zoodat ik
moeite had te beletten, dat ik uit mijn couchette werd geworpen.
De morgen vond ons in zicht van de Spaansche kust en te negen uur ankerden
wij op de reede van Barcelona, na eenigen tijd langs de kust te hebben gestoomd,
die door een laag gebergte wordt gevormd, aan welks voet wij de dorpjes
onderscheiden konden. Het weer was toen prachtig geworden.
Wij zouden tot 's namiddags blijven liggen en toen de geneeskundige dienst zijn
onderzoek had verricht gingen de meeste passagiers dan ook aan wal, gebruik
makende van de vele roeibooten, die zich kwamen aanbieden. Ik sloot mij aan bij
een groepje van een vijftal Fransche jongelieden, die met mij te Dakar zouden
debarkeeren, employés op handelskantoren in Senegal of Soedan, die van
verlofreizen terugkeerden.
Onze roeiboot bracht ons aan de aanlegplaats, een breede, doch slechts enkele
treden hooge steenen trap aan een fraaie kade. Recht voor ons lag de hoofdstraat
van Barcelona, breed, met platanen ter weerszijden, twee tramlijnen

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

35
- de trams door muilezels getrokken - en druk verkeer van wandelaars. Links ligt
een lange allee van dwergpalmen. Dadelijk kwamen donkerkleurige, leelijke oude
vrouwen, als gitanas gekleed, met bedelgebaren aanbieden uit onze handen ons
lot te voorspellen.
Rijtuigen voerden ons door de voorname wijken der stad. In de diergaarde, die
niet zeer belangrijk is, stapten wij af. In de buurt ligt een klein, doch rijkbegroeid
park, met al de weelderigheid van zuidelijke vegetatie, een orgie van herfsttinten
toen.
De moderne straten, waardoor wij reden, zijn in een eigen stijl gebouwd, wat
eentonig door het steeds weerkeerend motief, maar op zichzelf bevallig: breede
erkers met een kleine buiging krachtig puilend uit het lichtgekleurde hardsteen, dat
met solied à jour-steenhouwerswerk is versierd. Goedkoop prulwerk ontbreekt. Maar
de straten zijn leeg, een ville morte, te groot uitliggend om het beetje drukte van
een klein centrum. Dit heeft het cachet van een Fransche stad; alleen de dames,
fiere gestalten met donkere oogen van hartstocht, zijn Spaansch, met de kanten
sluiers van het hoofd naar achter afhangend en de meestal donkere gewaden. Hier
en daar mannen met lage, breedgerande grijze hoeden en ruime zwarte mantels,
rood gevoerd. Spaansch ook zijn de schooiersplunjes van de bediening der trams
en de onsmakelijke trams zelven.
Wij vertrokken eerst toen de avond reeds gevallen was. En welk een avond! Achter
ons Barcelona, warrelend stofgoud op een grond van zacht verlicht diep blauw-zwart,
gevat binnen de zonnen der havenbakens, die ons lange schijnsels nawierpen,
vegend over de zee. En vooruit de reflex van de maan, een eindelooze uitrolling
van blinkend zilver, met zwarte vegen er door, op het glanzend groen-zwart der
golfwiegeling. Ter zijde altijd de Spaansche rotsen, zwart nu, met hier en daar het
vriendelijk licht van een vuurtoren. Over alles de eeuwige sterrenhemel, die hier
was als thuis en mijn gedachten daarheen voerde, als een band.
En ons schip vorderde met regelmatig gebons van raderen, krachtig en rustig,
als vol zelfvertrouwen.

II.
Mijn cabine aan boord had ik met niemand te deelen, ofschoon er plaats was voor
twee couchettes (boven elkaar); twee bewoners zouden er veel inschikkelijkheid
moeten betoonen om elkaar niet te hinderen. Er was electrisch licht en een vrij
gemakkelijk ingericht toilet.
Het salon had drie evenwijdig loopende tafels, waarvan hardnekkig slechts de
buitenste gedekt werden voor de hoofdmaaltijden en de middelste voor koffie en
thee. Daar de buitenste tafels langs de wanden liepen, was de helft der passagiers
derhalve gedurende elken maaltijd gevangen, wat bij iederen maaltijd protesten
uitlokte. Evenals op alle Fransche booten, was de dagver-
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deeling deze: te zeven uur 's ochtends koffie en brood, te elf uur dejeuner - warme
en koude schotels -, te vijf uur diner, te acht uur 's avonds slappe thee en beschuitjes.
Daar nu gedurende de geheele reis het brood 's ochtends oudbakken, de dejeuners
en diners minder overvloedig dan het prospectus der maatschappij aangeeft en de
biscuits 's avonds zeer ordinair waren, mocht geacht worden, dat voldoende voor
conversatie was gezorgd. Iedereen klaagde en, met kleine tusschenpoozen, den
geheelen duur der reis door. Een magere, blonde dame, die naar Santos ging, wier
man ‘in de koffie’ heette te zijn, doch die later bleek een artiste te wezen, sprak over
niets dan over de voortreffelijkheid van Engelsche booten, waarmee ze vroeger den
overtocht had gedaan. Zij had aan tafel haar plaats naast den kapitein, die steeds
belangstellend luisterde. Een jonge Spaansche advokaat, elegant gekleed, die
gebroken Fransch sprak en naar Teneriffe ging, klaagde als een slachtoffer. Naar
hem luisterde de kapitein met blikken van medelijden. Een zekere heer Pierre,
journalist en explorateur, naar 't heette, klaagde dreigend. Hij zou artikelen tegen
de maatschappij schrijven. De kapitein hoorde toe met ontzag. Een dikke, zwarte
doktersvrouw, met een heesch geluid en ruw-goedige mine, klaagde rumoerig
goed-lachs. De kapitein lachte mee. Ieder klaagde, behalve een oude Spaansche
heer en zijn jonge vrouw. Ze waren, met den advokaat, te Barcelona aan boord
gekomen, zij klaagden niet, want ze spraken geen Fransch en niemand anders
verstond Spaansch, maar hoe droevig zagen ze rond. En de kapitein ving hunne
blikken op en knikte vertroostend terug. Zoo was deze kapitein als een levend
klachtenboek en zoo geduldig als een papieren klachtenboek maar kan zijn. Doch
het brood bleef oudbakken, de maaltijden onvoldoende, de beschuitjes minnetjes,
de wijn slecht.
Op de meergenoemde Spanjaarden na, waren alle eerste klas-passagiers
Franschen en wel meerendeels uit het Zuiden, dat voor de koloniën in Afrika het
hoofdcontingent levert. Deze lieden leefden aan boord in kleeding en manieren
nogal ongegeneerd en op 't dek volkomen gemêleerd met de passagiers der lagere
klassen. Van zorgvuldige kleeding was, noch op 't dek, noch in het salon sprake.
De kapitein, een knap, forsch gebouwd man van een donker uitzicht, het gelaat fijn
generfd door het zeeleven, was bijna de eenige die - robust in zijn uniform - er steeds
correct uitzag. Hij sprak zacht, als een diplomaat, en, tusschen zijn
klachtenboekfuncties in, hoofdzakelijk over een gemiste decoratie, waarop hij recht
meende te hebben, omdat onder zijn commando de N.D. de Salut gediend had voor
troepenvervoer naar Madagascar. Hij was jaloersch op die decoratie, die
geschiedenis was blijkbaar de teleurstelling in zijn carrière geweest, zij obsedeerde
hem. En zij, die in zijn nabijheid zaten, luisterden aandachtig, geflatteerd, dat de
kapitein zoo spraakzaam met hen was. Dichtbij zat een handelsagent van Dakar,
die eens naar New-York was geweest en nu in scheepsvictualiën handelde en zich
in de oogen van den kapitein belangrijk poogde te maken door, waar hij de kans
schoon zag, hem over schepen en kapiteins, die hij kende, te spreken. En zoo lieten
deze lieden zich plichtmatig door elkander vervelen, de geheele
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reis over, de een met zijn decoratie, de ander met zijn praatjes van ‘dat schip liep
zooveel knoopen en die kapitein was altijd dronken.’
Aan het middengedeelte der tafel had de heer Pierre steeds het hoogste woord,
brutaal overbluffend, met nu en dan een afgeronde phrase als geestigheid, de
eenvoudige lieden, bij wie hij zich ingedrongen had, Dr. Guinaud en zijn vrouw.
Hij had, zoo zei hij, een missie van het gouvernement te volbrengen, waaraan hij
zou vastknoopen de behartiging van hem door een syndikaat van handelaren
toevertrouwde belangen. Hij beweerde veel relaties in het leger te hebben, waarvan
hij deel had uitgemaakt, totdat hij zijn ontslag had moeten nemen omdat hij een
officier op zijn plaats had gezet.
Hij zou mij tot Kayes vergezellen, waar hij vroeger meer geweest was, ook
vanwege 't gouvernement.

Meisje der Woloffs. St. Louis (zie bladz. 51).

Dr. Guinaud was een aangenaam, bescheiden oud heer, rijzig gezet, van een
martiaal uitzicht, oud-officier van gezondheid der Infanterie de Marine, thans dokter
aan den spoorweg Dakar - St. Louis. Hij was in Tonkin en Cochin-China geweest
en aan den Congo. Mevrouw Guinaud, kort-dik, met sanguinisch-goedige trekken,
een zinnelijk breeden mond, kleine zwarte oogen en een hoogroode gelaatskleur,
was van een burgerlijke rumoerigheid, sprak luid, een weinig heesch. In hun
gezelschap
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reisde mevrouw Renard, de vrouw van een officier, die op last van het gouvernement
een tocht dwars door Afrika maakte. Zij was te Dakar geboren en had de gewone
tropisch-europeesche trekken en gelaatskleur. Zij reisde met haar kindje en een
negerin als kindermeid.
De familie Guinaud sprak niet met den heer Clair, den Dakar'schen handelsagent,
omdat Dr. Guinaud in zeker gewichtig oogenblik mevrouw Clair in den steek gelaten
had.
Aan het ondereind der tafel zat de scheepsdokter, een vrij ploertig mannetje, dat
*)
altijd rookte en verdacht werd van zich aan 't gebruik van Pernod te buiten te gaan.
Een paar handels-employés voltooiden het gezelschap.
Het is tamelijk moeilijk, een geheelen dag aan boord door te brengen, zonder door
een zijner medepassagiers te worden verveeld. Ik zou niet gaarne er op wedden,
dat ik het zou kunnen ontgaan, indien ik niet de vrijheid had, tot eenig gewelddadig
middel mijn toevlucht te nemen.
Ik had mij eens laten ontvallen, dat ik deze reis in twee maanden uit en thuis dacht
te doen. Dit was voldoende, om mij een behoorlijke dosis verveling te bezorgen
voor ieder der negen dagen, die de zeereis duurde. Elke passagier toch vond nu
vrijheid mij zijn meening over den duur mijner reis en over den waterstand in den
Senegal te zeggen. En niet eenmaal, maar zoo dikwijls hij mij onder zijn bereik vond
en niets anders te doen had en dus héél dikwijls. En het was onafwendbaar. Ik liep
op het dek en daar kwam bijv. de scheepsdokter aan. Hij zoog een paar keeren
dankbaar op zijn stompje pijp, spoog en ontplooide zijn rood, ordinair gelaat tot een
lach. ‘Eh bén, Mr. B...., vous comptez toujours retourner en Janvier?’
‘Ou à peu près, docteur, en Février au plus tard.’
‘En Février, en Février? Pas en Juin, Mr. B...., pas en Juin, je vous dis.’
En dan kwam het verhaal van een reis op den Senegal in het droge seizoen,
waarbij de negers bijna voortdurend den chaland moesten dragen en die dan ook
drie maanden geduurd had van Kayes tot St. Louis.
En het mannetje lachte dan tot besluit spottend breed-uit en hij riep Mr. Clair. ‘Et
Mr. B.... qui veut toujours retourner en Janvier. Qu'en dites-vous, Mr. Clair, hein?’
En dan werd Mr. Clair vroolijk en deed een ander verhaal: drie en een halve maand.
En dan kwam er een ander en vertelde van nog langer. En zoo ging het door en
iedere nieuwe verhaler bood wat meer, en nimmer gingen we uiteen, vóórdat een
reiziger zes maanden in den Senegal had doorgebracht van St. Louis tot Kayes of
omgekeerd.
In de tweede klas werd de tafel gepresideerd door den commissaire du bord, op
de Fransche booten de administratieve vertegenwoordiger der reeders en in casu
even gevoelloos voor de klachten der passagiers, naar ik vernam, als de kapitein.
De tweede klas telde overigens passagiers van zeer proble-

*)

Pernod is de naam eener gerenommeerde firma, die absinth fabriceert, en de populaire naam
tevens van dezen drank.
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matieke maatschappelijke positiën, o.a. een wielrenner-emigratieagent, een
ex-goudzoeker, die verdacht werd te Buenos-Ayres een agentuur in vrouwen te
drijven, diens gescheiden vrouw, en soortgelijken. De toiletten dier passagiers waren
even ongewoon als hunne ‘Verhältnisse,’ in dit opzicht spande de kroon een
getrouwde dame van een jaar of acht-en-twintig, die de geheele reis over bij alle
gelegenheden, zelfs toen zij op de na te melden soirée als medewerkster optrad,
een grijzen wintermantel droeg. Ook mlle Nisette - zoo heette het chanteuzetje van
Toulouse - reisde tweede klas. Zij coquetteerde voortdurend en zonder blijkbare
voorkeur met de jonge en oude heeren van het gezelschap, zonder nochtans de
grenzen van het welvoegelijke te overschrijden, en was vaak het onderwep van
heftige discussies.
's Ochtends na ons vertrek van Barcelona was bij 't ontwaken de Spaansche kust
nog steeds in zicht, een prachtig gebergte van exquize, lichte kleuren, onder 't
zonlicht, met gele dorpjes hier en daar als neerzettingen van een nijver insect. De
toppen waren wit-besneeuwd met gouden glanzen.
Het was een ochtend vol glorie. In de verten waren vele zeilvaartuigen, geestige
driehoekjes van wit, aardige luikjes in 't fijn-blauw van den horizont. En op zee danste
het licht in duizenden flikkeringen, die kwamen en gingen, niemand weet vanwaar,
niemand weet waarheen, als een spel van blonde elfjes.
Te twaalf uur ongeveer kwamen wij op de reede van Malaga, dat in een vouw
van 't kustgebergte ligt. Na 't gewone wachten gingen wij in booten naar den wal.
Bij deze gelegenheid maakte ik nader kennis met de familie Guinaud en mad.
Renard, die met den heer Pierre en mij in dezelfde boot aan wal gingen. Wij huurden
gezamenlijk een rijtuig om iets van de stad te zien.
Er was een felle hitte en tegelijkertijd kwam uit zee een schrale, scherpe wind,
wat het verblijf aan land zeer onaangenaam maakte.
Alvorens te gaan rijden wilden wij de kathedraal bezichtigen. Een aardig brutaal
kereltje, dat een paar woorden Fransch sprak, ging als vrijwilliger met ons mee om
den weg te wijzen.
Tot Malaga is de negentiende eeuw niet doorgedrongen. De driftige stroom van
goudzoekers, de schreeuwerige reclame, de haastige geaffaireerdheid, die alle
Europeesche steden hebben genivelleerd tot één model van negentiend'eeuwschen
business-stijl hebben Malaga overgeslagen. Maar, helaas, de bezoeker behoeft er
zich niet zeer over te verheugen. Malaga was nimmer een mooie stad, het zou bij
moderniseering weinig ingeboet hebben. Weinig, maar toch iets. Ziet dit aardige
pleintje, een vervallen fontein in 't midden, een paar slaperige paarden er zich bij
lavend onder een paar verdorrende boomen - een tooneeltje van rust - de
negentiende eeuw zou het verstoord hebben. Ziet deze deftige burgers, in hunne
zwarte mantels, onder de breed-platte grijze hoeden, kalm stappend langs de
onooglijke, onbelangrijke uitstallingen van dorpswinkeltjes in smalle straatjes, slecht
geplaveid, onverstoorbaar deftig tusschen krioelende havelooze kinderen en
onbeheerd rondloopende muilezels
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- de negentiende eeuw zou hun gewaad en deftigheid ontnomen, er schreeuwerige
schooiers van gemaakt hebben.
De kathedraal is onvindbaar; overal bepakt met huizen en sloppen en hofjes, laat
zij slechts hier en daar een brok muur zien, rijk gebeeldhouwd, een gespaarde plek
van een weggeschilderd kunstwerk.
Wij liepen door nauwe straatjes, door een paar armzalige steegjes, door een
reeks van vervallen portalen, waar een brommende oude vrouw ons met roestige
sleutels voorging, alles verlaten en vervallen, en toen, als in een sprookje, na 't
openen van een deur, stonden wij plotseling, onverwachts, in een wondere profusie
van de uitgezochtste weelde. Door rijk beschilderde vensters vloeide een kleurig
licht over ons, een warm gouden licht, dat paste bij dit oude beeldhouwwerk, bij dien
warmen Murillo, bij dien glans van oud koper, bij die rijke warreling van oude kleuren
aan altaar en orgel.
Evenmin als alle andere Spaansche kerken heeft deze kerk zitplaatsen voor de
gemeente. De voor haar vrijgelaten ruimte is zelfs vrij klein, terwijl daarentegen de
banken voor het kapittel van grooten omvang zijn. Deze kerken immers waren
slechts de troonzalen der priester-vorsten, aan wier voeten het deemoedig
neergeknielde volk ternauwernood geduld werd.
Buiten Malaga, tegen de helling van het gebergte, liggen eenige fraaie lanen met
buitenverblijven, door half tropische tuinen omgeven. De architectuur dezer
buitenhuizen is een mengeling van Moorsche en modern-Europeesche motieven.
In het postkantoor, waar wij moesten zijn om postzegels te koopen en een telegram
te verzenden, werden wij door een heele familie, vader, moeder en eenige dochters,
die zich in een soort van portiersloge hadden opgesteld, te woord gestaan. Het ging
er zeer huiselijk toe en het evenement van een telegram naar Holland bracht het
geheele postkantoor in opschudding.
Te vijf uur 's namiddags vertrokken wij van Malaga, nadat wij nog ongeveer
driehonderd tusschendeks-passagiers hadden ingenomen. Het weer bleef
voortdurend goed en de zee kalm.
Voorbij Gibraltar, dat wij in den nacht passeerden, was een sterke deining, die
aanhield tot Teneriffe, waar wij den vijfden dag na ons vertrek van Marseille tegen
zeven uur 's avonds aankwamen. Daar wij op de reede bleven liggen en de zee
zeer onstuimig was en ook wegens het late uur, ging ik niet aan land. Anderen
deden dit wel en een van hen viel bij die gelegenheid in zee, maar werd gelukkig
spoedig gered.
Het eiland zwoegde onder een looden onweerslucht, die den bekenden ‘Piek’
bedekte, maar eenige lagere toppen zichtbaar liet.
Het stadje lag onduidelijk op een bed van nuchter groen tegen de grauwe
bergmassa.
Zoodra wij geankerd waren, kwamen talrijke bootjes langs zij, waaruit ons
sinaasappelen, peren, bananen, etc. te koop werden aangeboden, die veel aftrek
vonden.
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Het aantal der tusschendeks-passagiers was nu tot zestienhonderd geklommen.
Er was daardoor gebrek aan ruimte ontstaan, tengevolge waarvan deze arme lieden
moeilijk in bedwang konden worden gehouden. Een onaangename, warme damp
steeg van het voordek op en voortdurend klonken de krijschende geluiden van
twistende vrouwen, kibbelend over een stuk vaatwerk of over een plaats voor de
armzalige plunje. De minste aanleiding bracht geweldige bewegingen in dit sombere
gewarrel van vuil-bonte kleuren, waartusschen de officieren in hunne correcte
uniformen scherp belijnd uitkwamen, bevelend met korte, bitse zinnen, ruw
aangrijpend en smijtend de twistenden naar hier en daar, ter beëindiging.
Zondag vóór onze aankomst te Dakar kwam de heer Pierre op het denkbeeld, een
soirée te organiseeren. De feestelijkheid zou uitgaan van de heeren der eerste klas,
die onderling de kosten zouden dragen. De tweede en derde werden geïnviteerd
en het salon zou de feestzaal zijn.
Aanstonds wapende de heer Pierre zich met een stukje papier en een potlood
om medewerkers te zoeken en een programma samen te stellen. Het sprak van
zelf, dat niemand er aan dacht, iets voor te dragen en dat ieder dat wel van ieder
ander verwachtte; ten slotte werd niettemin een lijst van medewerkers verkregen,
die minstens acht avonden zou kunnen vullen en met wroeging bedacht ik, hoe
ongepast onverschillig ik gedurende zoo vele dagen onder deze opéénhooping van
talenten had geleefd.
Mlle Nisette, op wie in de eerste plaats gerekend was, weigerde medewerking.
Zij verklaarde blozend, dat haar genre te zeer bizonder was. Het bleek niet duidelijk
welk genre eigenlijk het hare was, maar het moest een zeer ondeugend zijn, te
ondeugend voor het gezelschap.
Mlle Delange - de dame uit Santos - had, naar ze zeide, geen enkel genre.
De heer Pierre hield aan, doch de beide dames bleven bedeesd weigeren,
onderwijl elkaar tot medewerking aansporend.
's Avonds na het diner kwamen allen binnen, en het feest slaagde uitstekend.
Zonder in details te treden, kan ik zeggen, dat alle bezoekers schenen te zijn
overeengekomen, niet met elkaar te spreken en men hield trouw woord. De heer
Pierre annonceerde elk nummer vooraf met luider stem en geleidde deftig dan den
uitvoerende naar het klavier. Het duurde vier volle uren. Elk die niet zingen kon,
zong, die niet kon voordragen, droeg voor, die niet kon musiceeren musiceerde.
Een jonge Spanjaard, die guitaar speelde, poogde de eenheid te bederven door
goed te spelen, maar gelukkig zorgde de accompagnateur, dat zijn toeleg mislukte.
Na het twaalfde nummer viel mij in, dat ik in mijn revolver een mooi middel voor een
aardige bijdrage bezat. Ik bood aan, den kapitein een knoop van zijn jas te schieten.
Ik verklaarde daarbij uitdrukkelijk, dat ik niet kon schieten en dat men dus niet
behoefde te vreezen, dat ik den totaal-indruk bederven zou, doch men wantrouwde
mij en zoo moest helaas mijn nummer achterwege blijven.
Het bleek, dat de dames Nisette en Delange ten slotte overgehaald waren,
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toch iets ten beste te geven, naar ik vernam door 't verzoek van den kapitein. Noch
de eene, noch de andere bedierf iets aan het geheel. Mme. Delange zong met een
onnoozel gezicht een zeer dubbelzinnig liedje, maar ze zorgde er wel voor, het
slecht te zingen.
Er werd limonade en champagne gediend.
Elke uitvoerende werd uitbundig toegejuicht. Men verklaarde zich zeer te hebben
geamuseerd en feliciteerde den heer Pierre met den goeden afloop.
Alle heeren betaalden den volgenden dag hun aandeel in de kosten, zeven
franken, behalve de handelsagent van Dakar, die er niets van wilde weten, tot
ergernis vooral van de doktersvrouw, die opgelet had, dat hij meer champagne had
gedronken, dan ieder ander.
Er verscheen dien dag op den spiegel in het salon een lijst, vermeldende de
namen der betalende heeren, die aldus aan de openbare dankbaarheid werden
prijsgegeven.

III.
De temperatuur op het dek bleef tot Teneriffe voortdurend zóó laag, dat een winterjas
geen overtollige weelde was. Voorbij Teneriffe was het beneden 't dek reeds
drukkend warm, doch boven werd de hitte nog door den zeewind getemperd. Maar
den laatsten morgen, toen wij de Afrikaansche kust naderden, deed de hitte zich
krachtig gevoelen. De meeste passagiers verschenen toen in de kleederen der
tropen, alle reizigers voor Dakar gehelmd.
Het eerst zagen wij een schrale kustlijn met microscopische boompjes, als
Neurenberger speelgoed, wijd vaneen geplaatst. Toen kwam Kaap Vert in zicht, les
Mammelles, zooals de Dakarschen hem, wegens zijn vorm, noemen. En kort daarop
Dakar, achter kaap Vert gelegen, met zijn havenopening naar 't zuiden.
Wij stoomden Goree voorbij, een vrijhaven op een klein eilandje tegenover Dakar
en kwamen toen op de reede waar wij ankerden en nu moesten wachten totdat de
geneeskundige dienst aan boord zou zijn geweest. De gele vlag werd geheschen.
Onmiddellijk vertoonden zich, in hunne primitieve prauwen vele jonge negers, die
ons vroegen sous in zee te smijten, welke zij nadoken en in hun val naar den bodem
onderschepten.
Deze negers waren geheel naakt. Hunne natte lichamen, als brons, glommen in
het zonlicht. Zij trachtten door allerlei praatjes, soms zeer obscene, de aandacht en
de sous, vooral der dames, tot zich te trekken. Aan boord was intusschen veel
gesjouw en drukte met de bagages. Er kwam een boot langs zij met eenige dames,
geestelijke zusters, die naar Zuid-Amerika gingen en de familie Guinaud met vertoon
van hartelijkheid begroetten. Het waren tanige vrouwen, lijkkleurig onder hunne
platte, breedrandige, witte helmen, in zwart-en-witte gewaden. De post werd nu
uitgeladen in een stoombarkas. Een stoombootje met gele vlag kwam aan. De
officieren gingen aan boord, drukten dr. Guinaud de hand, bogen voor mevrouw,
spraken daarna met de scheeps-
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officieren en den dokter. Papieren werden ingezien, - alles scheen in orde. De gele
vlag daalde op de N.D. de Salut en nu wilde ieder haastig aan wal, ook de passagiers
voor Zuid-Amerika wilden even kijken. Alleen de oude Spaansche heer en zijn jonge
vrouw bleven beneden.
Ik had met den heer Pierre een zeilvaartuig besproken, met een paar haveloos
gekleede negers bemand en na eenige moeite daalden wij er in af. Onze negers
waren stoute schippers, woest scheerden wij over de groenige golven.

Negervrouwen te St. Louis (zie bladz. 48).

Dakar lag op de zandige kust te braden in felle hitte, een leelijke agglomeratie
van huizen, een dorre zandhoop, waar alleen het eenvoudige stationsgebouw, onder
een bouquet van groen, als een noot van frischheid.
Op de heuvelen rondom hier en daar een groot gebouw, het hospitaal, de
artilleriekazerne.
Langs de hoofdstraat aan de haven de magazijnen en hotels, daarachter,
dorpachtig aan met boomen beplante lanen, de woningen der ambtenaren e.a.,
maar het groen daar onmachtig in de zandmassa den indruk van dorheid te matigen.
Aan de haven was veel drukte van half-Europeesch gekleede negers,
negervrouwen in donkere katoentjes, militairen. Hier en daar een Europeaan in 't
wit, sommigen ook in fantasie-pakjes, maar allen gehelmd. In de deuren
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der magazijnen, toko's waarin alles verkocht wordt, nieuwsgierige gezichten. Er
vóór, op de trottoir-randen, negers-dragers in alle mogelijke plunjes, echte schooiers,
brutaal kijkend en vragend, wachtend op een vrachtje.
De haven van Dakar wordt wekelijks door vier, vijf stoombooten bezocht en,
ofschoon de hoofdzetel van den handel dezer kolonie St. Louis is, vindt men toch
ook te Dakar vrij belangrijke handelsondernemingen. Ook is er een belangrijk
kolendepôt en in de haven stationeeren een paar ouderwetsche oorlogsschepen.
Onze eerste zorg zou voor een hotel zijn. Onderweg daarheen liet de heer Pierre
iets van het gewicht zijner commerciëele zending blijken, door in een onaanzienlijk
winkeltje te pogen een dozijn fleschjes odeur te slijten. Ook vond ik, dat voor een
missionaris van het Fransche goevernement de heer Pierre wel wat al te zeer in
achterbuurten zocht naar een hotel. Hij zeide, dat hij vroeger in een Hotel de France
goed en goedkoop had gelogeerd en wij zouden daar nu heengaan. De eigenares
bleek een zonderling uitgedost vrouwspersoon te zijn, met een grof mannengezicht.
Op het hoofd droeg zij een grijzen, vilten hoed, in vorm vrij wel gelijk aan de hoeden,
die de bierdrinkers en spelers op schilderijen van Jan Steen en Ostade dragen.
Over 't geheel zag zij er vies uit en haar hotel evenzeer, zóó vies, dat de heer Pierre
zich voor mij schaamde en voorsloeg, toch maar een der hotels aan de haven te
nemen. Zóó deden wij en toen gingen wij naar 't telegraafkantoor, waar wij een groot
deel onzer medepassagiers terugvonden, waaronder ook Mlle Nisette, die nu, aan
wal, zich scheen te wreken om het aan boord moeilijk bewaarde decorum en zich
en gamine gedroeg, druk klagend over de hitte. Gezamenlijk gingen wij naar de
haven om te ontbijten. In het restaurant, waar de kortstondige drukte alles in de war
had gebracht, liepen twee negerkellners rond, in de zonderlingste volgorde bedienend
wat en wie voor de hand was. Ook hier zagen servies, spijzen en bedienden er
weinig smakelijk uit, maar de prijzen waren betrekkelijk matig, drie franken een
maaltijd. Mlle Nisette bedreef allerlei buitensporigheden, at met de handen, gooide
glazen om, stoeide met den wielrijder, met een paar onderofficieren.
Later kwamen wij allen nog weer tegen, op den terugtocht naar de N.D. de Salut,
een bande joyeuse, met hoogroode gezichten, Mlle Nisette aan den arm van een
onderofficier, een paar andere dames der tweede klas ten afscheid begeleid door
de handelsemployés en zelfs Mad. Delange intiem aangedrukt tegen een
scheepsofficier, allen ons toelachend en groetend met de brutale vrijmoedigheid
van lieden, die geen reden meer hebben zich dwang op te leggen in de zekerheid,
dat wij elkaar toch niet weer zouden ontmoeten.
Achter de stad ligt het, zeer uitgestrekte, negerdorp. De negers hier zijn zeer
welvarend. In de hutten vonden wij bamboezen ledikanten met zindelijk beddegoed.
De vrouwen vooral zijn te Dakar veel overvloediger gekleed dan in het binnenland,
in ruime gewaden van bont katoen.
Ik was in de gelegenheid een negerbruiloft bij te wonen; bruid en bruidegom waren
van de gasten in hunne kleeding niet onderscheiden, zij
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zaten op een soort van rustbed, uit bamboes vervaardigd en er was in 't huis een
groot gedrang van kijkers. Achter het huis werd de tamtam gespeeld. Jonge meisjes
stonden in een kring en op de maat van haar handgeklap, ondersteund door eenige
trommels, dansten eenige van hen in den kring. Zij dansten kort en traden dan weer
onder de omstanders, waaruit anderen ze vervingen. De dans was een
aaneenschakeling van snelle ronddraaiingen, die groote vaardigheid vereischen,
en van op de plaats gemaakte passen, onder schijnbaar zeer wulpsche, doch
vermoedelijk onschuldig bedoelde gebaren. Deze passen werden op zeer bevallige
wijze verricht.
De tamtam is het nationale spel bij alle negerstammen ten westen van den Niger,
hij wordt bij alle feestelijke gelegenheden gespeeld en duurt dan dikwijls dagen,
zelfs weken. Maar in de dorpen langs de rivier is er tamtam bijna iederen avond,
als de maan schijnt, en dan tot laat in den nacht.
De negers die de trommen bespelen, schijnen onder dien arbeid in een soort van
geestvervoering te geraken. Zij kijken dan rond als zinneloozen en slaan de trom
met onregelmatige slagen, nu verwoed, met alle kracht, dan gelaten, zwakjes.
Ver het binnenland in worden ook andere instrumenten gebruikt, rammelaars,
vervaardigd van kalebasschalen, die met een net van nootjes, schelpjes en dergelijke
voorwerpen behangen zijn.
Ik zou reeds den volgenden morgen per spoor naar St. Louis vertrekken. Na het
diner zat ik nog een uurtje te praten met den heer Goual, een der employés, die
met mij de reis tot hier hadden gemaakt. De heer Goual zou ook naar Kayes
doorreizen. Hij had zijn vacantie, het regenseizoen, in Frankrijk doorgebracht en
zat nu mistroostig te klagen ‘Ah, sale pays, sale pays,’ zuchtte hij, en als ik mij over
iets te Dakar, de bediening b.v., beklaagde, dan zei hij, dat ik nog wel anders kijken
en andere dingen ondervinden zou. Er ging een jonge man voorbij, spoorbeambte,
met zijn eveneens jonge vrouw. Zij waren ook met de N.D. de Salut gearriveerd en
gehuwd even vóór hun vertrek van Frankrijk. Hij was een ernstig, bedaard man, zij
levenslustig, een beetje coquet. De heer Goual beklaagde het vrouwtje. Wat zou
haar leven hier zijn in dit nest? Zij zou vroeg oud zijn en had geen toekomst. Hoe
durfde die kerel op zijn driehonderd franken 's maands zoo'n lief vrouwtje hierheen
laten komen?
Voor de reis naar St. Louis voorzagen wij ons van ijs, in een kistje met zaagsel
gepakt, alsmede van eenige flesschen bier en limonade, opdat wij steeds een koelen
dronk zouden kunnen hebben. Deze reis van Dakar naar St. Louis per spoor was
mij reeds te Parijs en werd mij ook nu weder als één hevige kwelling voorgesteld.
Ik kan niet ontkennen, dat het den geheelen dag bizonder heet was in den waggon,
maar het was dragelijk. Deze kuststreek is trouwens een der heetste plekken van
Afrika.
De spoorlijn, die Dakar met St. Louis verbindt, is het eigendom eener Fransche
maatschappij. Behalve een paar lokaaltreinen, gaat elken dag één
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trein in elke richting tusschen de eindpunten. In plaats van den Fliegende Blätter-trein,
dien ik half-en-half verwacht had te zullen vinden, zag ik 's ochtends van mijn vertrek
een geheel Europeeschen trein gereed staan, met drie klassen, door negers bediend,
doch met een Europeeschen treinchef, die na een of twee stations bestellingen voor
het dejeuner kwam opnemen.
De kuststreek, waardoor de lijn loopt, is vooral belangrijk door de cultuur van
arachiden (grondnoten) en is vrij goed bevolkt. Aan elk station was drukte van
neger-reizigers, die blijkbaar een spoorreis als een doodgewone zaak beschouwden.
Het landschap was vrij eentonig: hooge grassen, waaruit hier en daar de bruine
spitsgroepen der negerdorpen opsteken, palmen en reusachtige baobabs. Alles
was reeds verdord, de apenbroodboomen waren geheel bladerloos en droegen nog
alleen de groote bruine vruchten, die aan hunne stelen loodrecht naar beneden
hingen, wat vooral vreemd leek, omdat de takken dezer boomen allen sterk gekromd
zijn. In grooten getale zagen wij schitterend gekleurde vogels in rijke verscheidenheid
en overal in het veld waren bezige negers in ruime witte of blauwe gewaden.
Dicht bij Dakar ligt Rufisque, belangrijke afscheephaven der arachiden.
Het ontbijt wordt in de richting naar St. Louis gebruikt te Tivaouane, een der vele
stations aan de lijn, alle belangrijk als verzendplaatsen van grondnoten. De
exporteurs van St. Louis, Dakar en Rufisque hebben op deze stations hunne kantoren
voor den inkoop van het produkt.
Dit ontbijt te Tivaouane is, na de ervaringen van Dakar, een ware en prettige
verrassing: uitstekende spijzen, ijs, vlugge en nette bediening en een matige prijs
- vier franken.
Het buffet hier ontvangt rechtstreeks uit Frankrijk alle primeurs, met voorbijgaan
der Dakarsche handelaren en dit ontbijt is naar verdienste in de geheele kolonie
vermaard.
Met het vallen van den avond waren wij te St. Louis. De nabijheid van den evenaar
maakt, dat in deze streken de dagen in lengte onderling weinig verschillen. De zon
gaat op en onder tusschen zes en half zeven en de schemering is kort.
Saint-Louis is gebouwd op een der eilanden van de Senegal-delta. De rivier, die
van 't noord-oosten komt, buigt zich dicht bij de zee naar 't zuiden, zich splitsend in
vier armen, die onderling en met de kustlijn bijna evenwijdig loopen en bij hare
mondingen zeer scherpe hoeken met de zeekust vormen.
De stad is derhalve een lange strook van een paar evenwijdig loopende straten;
zij is door een groot plein in een zuidelijk en noordelijk Saint-Louis verdeeld. In het
midden op dit plein staat een standbeeld van generaal Faidherbe, er worden wekelijks
populaire muziekuitvoeringen gegeven door een militaire kapel en het dient als
exercitie-veld. Aan het plein liggen de kazernes en het paleis van den goeverneur.
Deze en de overige publieke

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

47
gebouwen hebben niets opmerkelijks; het paleis van den goeverneur ligt in een
fraaien tuin met tropische vegetatie.
De eerste indruk, dien men van de straten krijgt, is als van een moorsche stad:
de huizen groote, vierkante, lichtkleurige blokken met weinig vensters, platte daken
en soms met een lang balcon, en in de straten naar alle zijden het uitzicht afgesloten
door een brok rivier, met een palm hier en daar. Maar die eerste indruk blijft niet
lang. Na korten tijd ziet men nog slechts het primitief gebrekkige der bouwwijze: de
deuren en vensters en balcons ruw afgewerkt en slecht geverfd, totaal gemis van
versiering.
De huizen der gegoeden zijn groote gebouwen zonder tuinen, doch met een
binnenplaats, waar zich meesttijds de trappen naar de boven-étages bevinden. Zóó
ruw zijn deze woningen afgewerkt, dat men verbaasd is, in de kamers de luxe te
vinden, die er de vereischte gezelligheid aan moet geven. Toch zag ik vele interieurs,
die door een mengeling van Europeesche meubels en Afrikaansche curiosa
aangenaam waren ingericht.

Negerhuishouding.

Van het bovenvermelde plein voert een brug over een smallen arm van den
Senegal naar een lange laan, met palmen beplant, ook evenwijdig met de rivier
loopend, waar hoofdzakelijk gegoede negers wonen, doch ook - in houten huizen
- eenige Europeanen. De huizen hier zijn zoo verfoeilijk leelijk dat zij het fraaie
aspekt der palmen geheel bederven.
Aan de andere zijde voert een lange pontonbrug over den hoofdarm der rivier
naar het station en een klein handelsbuurtje. Een fraaie steenen brug is, op één
*)
boog na, gereed en zal de schipbrug vervangen. Deze schipbrug is zoo gebrekkig,
dat de drukke passage van karren, rijtuigen en voetgangers er voortdurend gevaar
van ongelukken levert.
Hier is de eigenlijke haven. Groote goederenbooten liggen aan de kade

*)

Deze brug is sedert (door den Franschen Minister van Koloniën Lebon in eigen persoon) voor
het verkeer opengesteld.
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en vele chalands, door negers bestuurde houten schuiten, die, naar de
omstandigheden, getrokken, geroeid worden of zeilen voeren, en dienen om
goederen de rivier op te brengen. Ook liggen hier de booten van den ‘Service fluvial’,
den personendienst der rivier.
De Senegal heeft voor St. Louis ongeveer anderhalf maal de breedte van de
Maas vóór Rotterdam en is bij sommige winden, wegens gemis aan sluizen, zeer
onstuimig.
De toegang naar zee is versperd door een zandbank, die noodig maakt, dat alle
booten Dakar aandoen, de mailbooten om dan terstond door te gaan, de
goederenbooten, om, al naar mate van den waterstand op genoemde zandbank,
een deel hunner lading in chalands over te doen en, voldoende ontlast, naar
Saint-Louis ter verdere lossing door te stoomen.
Naar de noordelijke en zuidelijke uiteinden der stad verarmelijken de straten
geleidelijk. Daar wonen negers en eenige Marokkaansche handelaren. Aan het
noordeinde ligt de moskee, een net, maar onbelangrijk gebouw.
De negers vormen te Saint-Louis een welvarend deel der bevolking. Zij zijn er goed,
zelfs schilderachtig gekleed en illustreeren alleraardigst de straten. Zij beoefenen
allerlei ambachten, zijn ondergeschikte ambtenaren in de
gouvernements-administratiën, boutiquiers in de magazijnen der handelaren,
sjouwers en opper-sjouwers, laptots of patrons de chaland, huisbedienden, koks.
Langer dan een eeuw in nauwe aanraking met de Europeanen, zijn zij, wat de
middelen om aan den kost te komen betreft, geëuropeaniseerd, maar zij zijn in
hunne levenswijze negers gebleven. Noch de kleeding, noch het voedsel der
Europeanen hebben zij overgenomen. De mannen dragen hier evenals door geheel
Senegambië en Soedan ruime witte of donkerblauwe overkleeden, boubous, en op
het hoofd een wit mutsje. De negervrouwen te St. Louis gaan beter gekleed dan die
in het binnenland. Hier dragen zij ruime katoenen rokken, eigenlijk heupdoeken *)
pagnes - en overkleeden, op het hoofd veelal maar niet altijd doeken, tot een
mutsvorm geknoopt. In het binnenland is de kleeding der vrouwen eenvoudiger en
bestaat vaak alleen uit den pagne, terwijl dan het bovenlijf naakt wordt gehouden.
Het haar is opgemaakt tot tallooze, loodrecht neerhangende, dunne vlechtjes, met
veel kralen en andere sieraden. In de ooren dragen zij meesttijds gouden ringen en
zoowel de mannen als de vrouwen zijn behangen met amuletten, waartoe allerlei
voorwerpen kunnen dienen: stukjes hoorn, noten, tijgerklauwen.
Het vaatwerk der negers bestaat, ondanks de aanraking met Europeanen, nog
slechts uit kalebas-schalen, hun voedsel in hoofdzaak uit den kousskouss,
fijngestampte gierst, bereid met gestremde melk en verschillende toespijzen,
naarmate van den graad van welvaart, en gedroogde visch. Ook uit rijst. Vleesch
wordt weinig gegeten. Hier en daar brouwen de negers een smakelijk bier, echter
gebruiken zij zelden geestrijke dranken in die streken, waar de Islam onder hen
verspreid is.

*)

Portugeesch: pano.
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Er wordt door de Europeanen van de negers veel kwaads verteld, doch mijne
ervaringen stemmen daar niet mee overeen. De neger is lui - zoo heet het -, maar
juister ware het te zeggen, dat hij het begrip ‘haast hebben’ in den merkantielen zin
niet kent. Immers, waarom zou een neger zich haasten? Zijn handel is slechts
verkoop of ruil van een toevallig te veel, commercieële nijverheid bestaat alleen op
een paar hoofdplaatsen. Zijn nijverheid is huisvlijt. In zijn eerste levensbehoeften
wordt voorzien door den gemeenschappelijken arbeid der vrouwen zijner familie of
van zijn dorp, zijne vrouwen bebouwen het land voor hem, geholpen door de kinderen
en ouden van dagen. Hij vischt, jaagt en, bezit hij van eenig produkt meer dan hij
noodig heeft, dan handelt hij.
De omgang met Europeanen en Mooren heeft in deze passieve levenswijze
veranderingen gebracht. Ik sprak reeds van St. Louis, doch ook in 't binnenland
wordt een ondernemende neger thans matroos (laptot), drager, ambachtsman, en
soms een zeer bekwame, doch alleen om het noodige bijeen te krijgen voor wat hij
zich wil aanschaffen: een vrouw, een paard, een nieuwen boubou. Is zijn wensch
vervuld, dan keert hij tot zijn passief bestaan terug om het niet weer vaarwel te
zeggen dan voor een nieuwe lust.
En zoo komt het, dat de gehaaste reiziger in deze streken zich nog al eens kan
ergeren. Een versche pijp, een onderweg ontmoete vriend, een nieuw overkleed
blijken uwen laptot meer te interesseeren, dan wat gij uw belang acht. Doch luiheid,
afkeerigheid van arbeid is dat niet. De neger is gewillig en meestal gezind zelfs lang
achtereen te werken, ofschoon hij niet sterk is en weinig spierkracht bezit.
Naar de algemeene uitspraak is de neger diefachtig, maar niettemin worden
zonder aarzelen geheele ladingen toevertrouwd aan patrons de chalands, negers
ook, van wie in rechten niets te halen is en die in honderden dorpen langs de rivier
gelegenheid zouden kunnen vinden, de te vervoeren goederen van de hand te
zetten; - niettemin worden eveneens zonder aarzelen goederen toevertrouwd aan
doodarme dragers, kerels, die men nooit te voren gezien heeft veelal en die
trouwhartig zonder opzicht hunne vrachtjes van 25 tot 35 kilo honderden mijlen ver
dragen, zonder dat anders dan bij hooge uitzondering iets wegraakt.
Ik wil niet beweren, dat niet nu en dan een neger zich aan diefstal bezondigt, doch
niet in die mate komt dit voor, dat men van een nationale ondeugd kan spreken.
Naar mijn persoonlijke ervaringen zijn de negers in deze streken gastvrij en
vriendelijk; nimmer valt het moeilijk in de dorpen een mat ter leen te krijgen om op
te rusten of kalebassen om uit te drinken of zich in te wasschen; ook dit is natuurlijk
een zaak van meer of minder, naarmate van de stammen, waarmee men te doen
heeft, maar, ofschoon in deze kolonie de oorspronkelijke bewoners volkomen
geëmancipeerd zijn en dus van slaafschheid hier nergens sprake is, zal men een
onheusche bejegening zelden ondervinden, hoogstens, bij de recalcitrante
Toucouleurs, onverschilligheid.
Vooral treffend is, bij alle stammen, de hartelijke omgang der negers onderling.
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Tallooze keeren zag ik ouders, de mannen, spelen met hunne kinderen, zóó aardig,
als men 't van menigen Europeeschen vader niet zal kunnen zien. Als negers elkaar
ontmoeten, is hun groet één lange reeks van belangstellende vragen naar al de
familieleden en huiselijke aangelegenheden. Veelal ziet men mannen gearmd of
hand in hand loopen met onmiskenbaar vertoon van vriendschap. Negers van
verschillende stammen, door mij tot mijn dienst bijeengebracht, waren bij 't uit
elkander gaan na beëindiging der reis vrienden geworden, die met een hartelijken
handdruk scheidden.
Een neger, trekkende door het land, behoeft zich niet te bekommeren om leeftocht
of huisvesting. Overal kan hij mee aanzitten aan het maal en zich neerstrekken bij
het nachtvuur.
Twisten schijnen zeldzaam. Zelfs zeer uitgestrekte negerwijken, zooals te Dakar
of te St. Louis gevonden worden, zijn tegen 't vallen van den avond in volkomen
rust. Men hoort de kalme gesprekken binnenshuis, maar nergens een ruw geluid
of rumoer.

Negervrouwen in verschillende kleedij.

Het schijnt, dat de negers van nature kuisch zijn. Ik trek dit gevolg uit de
onbevangenheid, waarmee de beide rassen met elkaar omgaan. In een der dorpen
langs den Senegal, waar het dorpshoofd ons uitnoodigde zijn nieuwe woning te
bezichtigen, gebeurde het, dat een der aanwezige Europeanen obscene praatjes
maakte naar aanleiding van de bestemming van een der vertrekken, nadat die zelfde
Europeaan soortgelijke praatjes in 't bijzijn van dat hoofd nog meermalen had
gemaakt; welnu, het hoofd was daar blijkbaar ontstemd en berispte er den Europeaan
ten laatste ernstig over. Ik had een andere ervaring, lijnrecht met de vorige in
tegenspraak, te Dakar, waar een knaap van wellicht vijftien jaar aanbood ons naar
een bordeel te geleiden, maar dat jongetje was ook te Parijs geweest, in 1889, als
deel van een negerkamp-tentoonstelling.
Dat de negers zindelijk zijn, valt terstond op. Hunne gewaden bewijzen het en
langs de rivier is het bij elk dorp een eindeloos geploeter van badende en
wasschende vrouwen. Bizonder zorgvuldig is de neger op zijn tanden, voor en na
elken maaltijd spoelt hij zijn mond schoon en mannen zoowel als
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vrouwen zijn altijd gewapend met een stokje, een klein stukje twijghout, waarmee
zij de tanden rein houden. Het zit òf achter het oor òf komt uit een der mondhoeken
steken.
De kuststreek tusschen Dakar en Saint Louis, le Cayor geheeten, wordt bewoond
door de Woloffs. Het land langs den benedenloop van den Senegal is zeer dun
bevolkt; naarmate men hooger op komt, worden de dorpen talrijker en de oevers
beter bebouwd. Van Podor tot Bakel wonen twee stammen: de Toucouleurs en de
Sarraccolets. Verderop, tot den Niger, vinden wij de Bambara's en de Malinké's.
Zelden wonen negers van verschillende stammen in één dorp door elkaar; vaak
bevat een dorp één gedeelte waar bijv. Toucouleurs

De rivier in de nabijheid van een dorp.

en een ander gedeelte waar Sarraccolets wonen. De Toucouleurs wonen
hoofdzakelijk om Matam, maar toch vond ik een dorp van dezen stam veel verder
het land in, bij Kita.
Behalve de Toucouleurs, hebben al deze stammen zeer gemakkelijk in het
Fransche bestuur kunnen berusten; het beschermde ze tegen de periodieke
rooftochten der Mooren uit de Sahara, de gedegenereerde afstammelingen van
dezelfde Mooren, die eenmaal in Spanje zulk een schoonen bloeitijd hebben gehad,
en tegen de heerschzucht der reeds genoemde Toucouleurs, thans geheel in
bedwang gehouden en (in de buurt van Matam) onder Fransche suzereintiteit
staande, doch nog een soort van federatie van hoofden vormende, met een eigen
rechtspleging. Ook le Cayor is nog een zelfstandig rijkje, onder
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een eigen Koning, die echter eveneens een vazal van Frankrijk is. Alle andere
stammen staan rechtstreeks onder Fransch bestuur, vertegenwoordigd door
commandants de cercle - kapiteins - waar een militair of door administrateurs, waar
een civiel bestuur is. Fransch Soedan heeft een goeverneur-plaatsvervanger,
gevestigd te Kayes, thans een kolonel, en is een onderdeel van het goevernement
de la côte occidentale d'Afrique, waarvan het bestuur te St. Louis zetelt, met een
goeverneur-generaal aan het hoofd.
Nu de Fransche posten zich uitstrekken tot Tomboktou in 't noorden en tot
Sierra-Leone en Engelsch Guinee in 't zuiden, denkt men er over, het bestuur van
Fransch Soedan te doen zetelen te Kati, een gezondheidsoord

Het toilet der negervrouwen.

bij Bammako aan den Niger, dat op gelijken afstand ligt van St. Louis, Tomboktou
en Konakry (kust van Guinee).
De Toucouleurs schikken zich noode in de Fransche overheersching. In hunne
dorpen weigert men vaak, aan Europeanen iets te verkoopen en zoo nu en dan is
de te Matam gevestigde administrateur gedwongen, weerbarstige hoofden, die niet
vrijwillig het verplichte bezoek aan den post komen brengen, met gewapende macht
te doen halen. Maar dat is ook alles; het land is volkomen veilig. In het zuiden, waar
het gebergte, genaamd Fouta Djallon zich verheft, wonen nog eenige stammen of
benden partijgangers, die aan de Fransche troepen werk geven, maar nu de
veerkrachtigste hunner hoofden,
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*)

Samory, onlangs gestorven is, zal ook deze tegenstand weldra gebroken zijn.
Nog tot voor eenige jaren werd het land onveilig gemaakt door de vorengenoemde
woestijnmooren, nomaden, die in de Sahara een leven vol ontberingen leiden, een
arm volk, levende van roof, als 't kan, en overigens van hunne armzalige, maar
talrijke kudden kleinvee en van den verkoop van gom, die zij op de

Dembawoir, koning van ‘le Caior.’

handelsplaatsen aan den Senegal, hoofdzakelijk te Podor en te Medine, ter markt
brengen. Maar nadat een militaire post aan de overzijde van den Senegal, te Kaedi,
gevestigd is, hebben ook deze nomaden opgehouden voor de veiligheid een gevaar
te zijn en komen zij nog slechts met vreedzame bedoelingen op Fransch
grondgebied.
(Wordt vervolgd).

*)

Het bericht van zijn overlijden schijnt voorbarig te zijn geweest.
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Indische sproken uit het Sanskṛt
vertaald door Dr. J.Ph. Vogel.
Van den twist tusschen papegaai en ekster.
Weer is Triwikramaséna,
hij, der manhoeders treflijkste,
Om den lijkgeest te gaan halen,
naar den çimçapa-boom gekeerd.
Daar hem wederom aantreffend,
die zich in 's dooden lijf bevond,
Op zijnen schouder hem nemend,
heeft hij zich zwijgend opgemaakt.
En terwijl hij zich voortspoedde,
op zijnen rug de lijkgeest sprak:
‘Wonder! gij laat niet af, koning,
in den nacht heen en weer te gaan;
Dus andermaal ter opbeuring
kleur ik u een verhaal, hoor toe!
Er is een stad, Palimbóthra
genaamd, befaamd op 't wereldrond;
Daar leefd' een mannenheer voormaals,
Wikramakésari van naam,
Dien als van deugden, tot drager
van paarlen 't Noodlot had gemaakt.
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Hem was, geheeten Widagdhatsjoêdâmaṇi, een papegaai,
Door een vloek neergedaald, godlijk
van kennis, wetend ieder boek.
Op zijn raad huwd' een hem-waardge
koningsdochter de vorstenzoon,
Die, van Mágadha afkomstig,
Tsjandráprabhâ geheeten was.
*)
En nu bezat een zoodaange
de koningsdochter eveneens,
Een ekster, Sómikâ van naam,
met kund' en kennis toegerust.
Die beid' in ééne kooi wonend,
leefden daar, ekst'r en papegaai,
Met hunne wetenschap dienend
hun beide meesters, 't koningspaar.
Eenmaal, vervuld van verlangen,
de papegaai tot d'ekster sprak:
‘Heb mij lief, schoone, die zetel,
leger en spijze met u deel.’
‘Geen vereeniging met mannen
begeer ik, want de mannen zijn
Ondankbaren en booswichten,’
aldus antwoordde d'ekster hem.
‘Niet de mannen zijn boosaardig,
boos zijn de vrouwen, wreed van hart,’
Toen dus weer door den papegaai
gezegd was, volgd' er een geschil.
Slaaf- en gemalinschap makend
tot inzet, gingen wederzijds
Om een beslissing die vogels
tot den gerechten koningszoon.
Toen hij ten hove zijns vaders
den grond van hun geschil vernam,
‘Waarom zijn mannen ondankbaar?
Spreek!’ dus tot d'ekster zeide hij.
‘Luistert!’ zeide daarop d'ekster
en ten bewijze harer zaak
Heeft zij dit, der mannen boosheid
verkondigend, verhaal verhaald:

*)

d.w.z. eveneens door een vloek neergedaald. Ekster en papegaai zijn, zooals later blijken
zal, eigenlijk hemelbewoners, door een vervloeking van Indra gedoemd, eenigen tijd op aarde
als vogels te leven.
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‘Er is, Kâmándakî van naam,
een stad, op d'aarde wijd-vermaard;
In deze leefd' een rijk koopman,
die Arthadátta was genaamd,
En een zoon, die Dhanadátta
genaamd was, hem geboren werd.
En na den dood van zijn vader
werd deze, jong nog, bandeloos
In zucht tot spelen, en schelmen
brachten vereenigd hem ten val.
- Verkeer met boozen is waarlijk
de wortel van den boom des kwaads! Toen rasch in ondeugd verkwist was
zijn goed, uit schaamte voor zijn nood,
Hij, zijn eigen land verlatend,
in vreemde landen dwalen ging.
Toen op zijn weg hij bereikt had
een plaats, Tsjandánapoer genaamd,
Is hij, begeerig naar voedsel,
't huis van een koopman ingegaan.
Deze, zoo tenger hem ziende,
vroeg hem zijn afkomst en zoo voort,
Z' edel bevindend, ontving hem
en nam hem aan door Noodlots wil.
En hij schonk hem met veel schatten
zijn kind, Ratnâwalî genaamd,
En Dhanadátta hield voortaan
verblijf in zijn schoonvaders huis.
Toen zoo de dagen heengingen,
in vreugd zijn leed vergeten was,
Hij naar zijn land te gaan wenschte,
van geld voorzien, door drift ontrust.
Toen nu de schelm zijn schoonvader,
wiens eenig kind zij was, hoe ook
Zijns ondanks had doen toestemmen,
nam hij haar met zich, rijk-getooid,
Zijn gemalin Ratnâwalî,
slechts van een oude vrouw verzeld,
En, zelf de derde, is hij toen
met haar vertrokken uit het land.
Eindlijk in een ver woud komend,
daar hij van vrees voor roovers sprak,
Het sieraad zijner vrouw nemend,
hij zich dat toegeëigend heeft.
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- Zie, van de mannen, die hangen
aan lusten als bordeel en spel,
Helaas! van die ondankbaren
is 't hart hardvochtig als een zwaard! Om haar goed heeft nu die booze
zijn gemalinne, deugdenrijk,
Geworpen in een kuil, om ze
te dooden, met haar d'oude vrouw.
En toen na deze daad hij zich
verwijderd had, stierf d'oude vrouw,
Maar daar zijn gade bleef hangen
aan struikgewas, stierf deze niet.
En allengs, bitter weeklagend,
is zij toen uit de kuil geraakt,
Aan bossen gras zich vastklemmend,
daar zij nog rest van leven had,
En z'is, telkens den weg vragend,
langs 't pad, dat zij gekomen was,
Gekwetst van leden, met moeite
naar 's vaders woning weergekeerd.
Toen z'onverwacht in dien toestand
verschenen, vol ontsteltenis
Ondervraagd werd door haar ouders,
sprak weenend dus de brave vrouw:
“Geplunderd zijn wij door roovers,
gebonden is mijn heer ontvoerd,
D'oud' is gestorven, ik echter,
schoon in een kuil gevallen, niet.
Maar door een zeker reiziger,
die, daar gekomen, deernis had,
Ik aan de kuil onttogen ben
en hier geraakt door Noodlots wil.”
Na die woorden, door haar vader
en moeder opgebeurd, bleef daar,
Nog steeds aan haar gemaal denkend,
Ratnâwalî, de trouwe vrouw.’
En na verloop van tijd, toen hij,
vertoevend in zijn eigen land,
Door spel haar goed weer had verteerd,
dacht Dhanadátta, haar gemaal:
‘'k Zal gaan en trachten, dat 'k weder
van mijn schoonvader geld verkrijg,
En 'k zal hem zeggen: “Uw dochter
is ginds gebleven in mijn huis.”’
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Dit in zijn hart overleggend,
hij naar schoonvaders woning ging
En toen hij daar gekomen was,
zag hem van ver zijn gemalin.
En snel hem te gemoet loopend,
viel zij dien booze nog te voet.
- Hoe slecht haar heer zij, niet andersgestemd is edler vrouwen geest! En daar hij beangstigd was, maakte
zij hem toen dat geheel bekend,
Wat van een aanval door roovers
zij d'ouders valschlijk had verhaald.
Toen hij nu onbevreesd met haar
't schoonvaderlijke huis betrad
En de schoonouders hem zagen,
werd hij door hen met vreugd begroet.
‘Heil! hij 's levend door de roovers
bevrijd!’ dus werd een groot festijn
Den verzamelden verwanten
door zijn schoonvader aangericht.
Daarop bleef er Dhanadátta,
genietende naar hartelust,
Het schoonvaderlijk vermogen
met haar, zijn vrouw Ratnâwalî.
En wat daar in den nacht eenmaal
die boosgezinde heeft gedaan,
Om 't verhaal wordt het - 't zij verre! hoewel 't onzegbaar is, verhaald.
Zijn gad', in zijnen schoot sluimrend,
doodend en den juweelenschat
Aan haar ontroovend, ging daarop
hij naar zijn land, onopgemerkt.
Zóó zijn de mannen, die boozen!’
Toen dus door d'ekster was gezegd,
Zeide de koningszoon weder:
‘Spreek gij nu!’ tot den papegaai,
Waarop de papegaai zeide:
‘Sire, onduldbaar-driest en boos
Zijn de vrouwen, slecht van wandel;
zoo luistre men naar mijn verhaal:
Er is, Harsjáwatî van naam,
een stad en eenmaal woonde daar
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Dharmadátta, een groot koopman,
die heer van veel miljoenen was.
En een dochter, Wasoedáttâ,
in schoonheid ongeëvenaard,
Was geboren aan dien koopman,
hem meer zelfs dan het leven lief.
En hij schonk z'aan een haar-waardgen,
voortreffelijken koopmanszoon,
Samoedradátta van name,
met jeugd en rijkdom toegerust,
Aan vrouwenoogen-tsjakóra's
*)
den Nektar-stralende gelijk,
Te Tâmralíptî verblijvend,
d'aan edelen geliefde stad.
Eens toen in eigen land toefde
haar gad' en in haar vaders huis
De koopmansdochter verwijlde,
zag zij van verr' een zeker man.
Hem, jong en schoon, heeft die wufte,
†)
verblind door Mâra , heimelijk
Door vriendinnenmond ontboden
en tot verholen boel gemaakt.
En van dien tijd af aan pleegde
zij daar toen met dienzelfden man
Nacht aan nacht in 't geheim liefde,
aan hem alleen het hart gehecht.
En op zekere keer is er
haar jonge gade uit zijn land
Teruggekeerd, aan haar ouders
als een belichaming der vreugd.
En dien feestlijken dag heeft zij
- door hare moeder, opgetooid,
Heengezonden - des nachts zelfs niet
op 't leger haren heer bemind.
Door hem genoodigd, hield zij zich
in slaap, aan d'ander denkende,
En afgemat en beneveld,
is hij bevangen door den slaap.

*)

†)

De Nektar-stralende is de maan. Tsjakora's zijn vogels, die zich uitsluitend met de stralen
der maan heeten te voeden. Evenzoo, zegt de dichter, voedden zich de oogen der vrouwen
met den aanblik van Samoedradátta's schoonheid.
Mâra is een naam voor Kâma, den god der liefde. Bij de Boeddhisten is Mâra de Satan, aan
wiens verzoekingen de Çâkya-zoon moet weerstand bieden, alvorens tot het ware inzicht te
geraken. Hoe de liefdegod tot den verleider kon worden, is juist uit deze plaats bizonder
duidelijk.
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En toen, na eten en drinken,
allengs elk ingeslapen was,
Is er een dief, den muur splijtend,
binnengegaan in 't slaapvertrek.
Toen juist is, dezen niet ziende,
de koopmansdochter opgestaan
En om haar minnaar t' ontmoeten,
is heimelijk zij uitgegaan.
Als dit de dief nu ontwaarde,
dacht hij, verhinderd in zijn wensch:
‘Met die sieraden omhangen,
om welk' ik hier gekomen ben,
Is in den nacht zij uitgegaan;
dus zal ik zien, waarheen zij gaat.’
Dit overwegend, ging hij heen,
de dief, en is onopgemerkt
Z'in 't oog houdend, Wasoedáttâ,
de koopmansdochter nagegaan.
Zij, bloemen in de hand, enkel
door d'ingewijde begeleid,
Ging naar buiten en trad binnen
een park, dat niet te verre was.
En daar zag z'aan een boom hangen
haren geliefde, die des nachts
Ter afgesproken plaats komend,
door de stadswachters was gevat
En, als dief door hen gehangen,
den hals omstrikt, gestorven was.
Daarop ontsteld en verbijsterd,
‘Ach, 'k ben verloren!’ roepende,
Viel zij ter aarde, jammerlijk
weeklagende, en weende luid.
En van den boom hem aflatend,
haren geliefde, levenloos,
Heeft zij, zich bij hem neerzettend,
met kleur en bloemen hem getooid.
En den bewustlooz' omhelzend,
door liefdesmart den geest verblind,
Wijl, zijn gelaat omhoogheffend,
zij 't kust in haar verslagenheid,
Intusschen heeft haar plotseling
de levenlooze vreemde man,
Door een lijkgeest bezocht zijnde,
met de tanden den neus gekloofd.
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Nadat zij, hierdoor verbijsterd,
vol droefheid zich verwijderd had,
Dacht z'ontsteld: ‘Zou hij dan leven?’
en weergekeerd, zag zij hem aan.
En daar z', ontdaan van den lijkgeest,
bewegingloos den doode zag,
Is zij, bevreesd en verslagen,
weenend allengs vandaar gegaan.
Intusschen heeft er dat alles
de dief verborgen aangezien
En hij bepeinsde: ‘Wat is hier
door deze slechte vrouw verricht!
O wee, hoe is der vrouwen hart
vreeslijk, van dichte duisternis,
Als blinde put ondoorgrondlijk
en tot den val ten zeerste diep!
Wat zal zij thans wel uitrichten?’
Toen hij dit overwogen had,
Is uit benieuwdheid van verre
de dief haar weder nagegaan.
En zij, heengaand' en haar woning,
waar haar gemaal te slapen lag,
Binnengetreden, riep luide,
terwijl zij uitbrak in geween:
‘Redt mij! door dezen boosaardge,
een vijand in gemaals gestalt,
Is mij de neus afgesneden,
hoewel ik niets misdreven heb.’
En dit gekrijt van haar aanstonds
vernemend, vol ontsteltenis
Allen, ontwakend, opstonden:
vader, bedienden en gemaal.
Haar vader, nadrend, ontwaarde
haar met versch-afgesneden neus
En vertoornd heeft hij haar gade
geboeid als schender zijner vrouw.
Dez' echter niet een woord zeide,
als stom, schoon hij gebonden werd,
Daar zijn schoonvader en allen,
het hoorend, waren omgekeerd.
Toen daarop, dit gewaar wordend,
die dief vlug weggeloopen was
En onder groot rumoer die nacht
ten slotte was voorbijgegaan,
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Is heengevoerd door dien koopman,
zijn schoonvader, de koopmanszoon
Tot den koning met haar samen,
de vrouw met d'afgesneden neus.
De koning, na gedaan verslag
- als waar hij schender zijner vrouw Gelastte van dien koopmanszoon
den dood, niet achtende zijn woord.
En toen hij onder trommelslag
daarop ter strafplaats werd gevoerd,
Kwam daar de dief aan en heeft er
tot 's konings dienaren gezegd:
‘Doodt dezen niet zonder reden;
ik weet, wat voorgevallen is.
Doet mij 's konings gezicht nadren,
opdat ik alles daar verhaal.’
Toen, door hen voor den vorst gevoerd,
hem straffeloosheid was verleend,
Van den aanvang de dief meldde
geheel 't gebeurde van den nacht
En zeide: ‘Sire, zoo gij niet
vertrouwen in mijn woorden stelt,
Zoo onderzoek' men of die neus
nog in den mond is van dat lijk.’
Toen, dit hoorend, de vorst, dienaars
uitzendende, het waar bevond,
Heeft hij daarop dien koopmanszoon
van de straffe des doods bevrijd.
En heeft, z'ook d'ooren afsnijdend,
zijn vrouw, die booze, uit het land
Gebannen en zijn schoonvader
strafte hij met verlies van goed.
En den dief maakte tot stadshoofd
de vorst in zijn tevredenheid.
Zóó zijn de vrouwen in waarheid,
arglistig, van nature valsch!’
De papegaai, hierop wordend,
daar Indra's vloek ten einde was,
*)
Tsjitráratha, de gandhárwa ,
hemelsch van vorm ten hemel voer.

*)

Gandhárwa's zijn halfgoden en begeleiders van Indra, wiens hemelsch verblijf Nandanáwana
zij met zang en spel vervroolijken.
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Ook d'ekster, op dien tijd wordend
*)
de hemelvrouw Tilóttamâ,
Daar ook haar vloek ten einde was,
terstond ten hemel is gegaan.
En het geschil van die beiden
bleef in de hofzaal onbeslist.’
Dus het verhaal verteld hebbend,
sprak weer de lijkgeest tot den vorst:
‘Zeg gij mij dus, of de mannen
slecht zijn, of zijn de vrouwen slecht?
Zoo gij, het wetend, blijft zwijgen,
zoo zal uw hoofd in stukken gaan.’
Toen dit woord hij had vernomen
van den lijkgeest, wijlend' op zijn schouder,
Heeft de vorst tot hem gesproken:
‘Heer der toovenaars! slecht zijn de vrouwen,
Want een enkel man moog wezen,
somtijds, hier of daar, zoo boos van wandel,
Maar in 't algemeen zijn vrouwen,
altijd, overal, van zulk een inborst.’
Toen de vorst dus had gesproken,
was de geest verdwenen van zijn schouder
Als te voren, en de koning
heeft zich weder ingespannen, hem te halen.

*)

Apsarasen of hemelsche nymfen zijn de vrouwelijke volgelingen van Indra, die steeds met
de gandhárwa's te zamen worden genoemd.
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De Vlaamsche meesters in de National Gallery van Londen.
Door Max Rooses.
Adam-Frans Van der Meulen.
Vertrek naar de jacht.
Adam-Frans Van der Meulen was een historieschilder in den volsten zin des woords.
Hij beeldde niet af, zooals zijne vakgenooten dit plegen te doen, de eene of andere
gewichtige gebeurtenis uit vroeger of later tijden, gekozen met zorg om het gewichtige
van het feit of het treffende der handeling, samengevat in een enge ruimte en
tusschen een klein getal personen, gedramatiseerd als een tooneel, dat op de
planken wordt gebracht; hij schilderde de geschiedenis van den dag, zooals hij ze
had zien gebeuren onder zijne oogen, in al hare bijzonderheden; het geheel en de
onderdeelen, met de hoofdpersonen en met de ondergeschikten van allen rang; hij
gaf ze te zien zooals de dagbladschrijver ze zou verhalen, met getal en
omstandigheden, met de episodes uit de alledaagsche werkelijkheid, die het leven
en de kleur van het oogenblik leenen aan de feiten van algemeene beteekenis en
aan de handeling der groote menigte.
Hij is de eerste, dien wij in de zeventiende eeuw als Vlaamschen meester
aantreffen buiten Antwerpen en zijn opdagen te Brussel hangt samen met de
geschiedenis der Zuid-Nederlandsche provinciën. Sedert onze gewesten in het bezit
van keizer en koningen, erfgenamen van het huis van Burgondië, waren gekomen,
was Brussel de gewone verblijfplaats van landvoogden en staatsbestuur geworden;
sedert Philips II onze streken had verlaten om er nooit meer den voet te zetten en
de Noordelijke provinciën waren verloren gegaan voor hem en zijne opvolgers, was
dezelfde stad meer bepaald de hoofdplaats der Zuidelijke Nederlanden geworden.
Daar woonde het hof, daar vestigde zich de hooge adel, daar hielden de voornaamste
staatslichamen hunne zittingen, en daarheen ook werden de kunstenaars gelokt.
Sommige verlieten Antwerpen uit vrijen wil, zooals de oude Pieter Breughel; de
meesten volgden de uitnoodiging, die zij als hofschilders van vorsten of stadhouders
ontvingen: dit deden Otto Vaenius, de jongere David Teniers en meer andere minder
bekenden. Aldus ontstond te Brussel, zoo niet een kunstschool, dan toch een
kunstleven. Antwerpen bleef nog altijd de bakermat, de zetelplaats van de Vlaamsche
schilderschool, maar met het verdwijnen harer groote meesters, moest zij haren
roem, die al erg aan het verminderen was, nog gaan deelen met de naburige
mededingster. Meer dan een hofschilder onzer land-
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voogden, hoe druk de bestellingen hem dan ook uit Brussel toekwamen, bleef in
Antwerpen wonen, zooals Rubens en Vloeren Breughel deden; anderen, die, om
zoo te zeggen, in den dagelijkschen dienst der vorsten waren, moesten zich
metterwoon wel te Brussel vestigen.
Onder deze laatsten telt Peter Snayers, die te Antwerpen geboren was en aldaar
sten

gedoopt den 24
November 1592. Hij ging in de leer bij Sebastiaan Vranx en
leerde van deze de kleine kruimige figuurtjes schilderen, die wij op beider tafereelen
aantreffen. Maar hij legde zich meer bepaald toe op het schilderen van veldtochten
en veldslagen. In 1628 vertrok hij naar Brussel en bleef daar in dienst des
landvoogds, totdat hij er in 1667 overleed. De man is ons weinig bekend, zijne beste
stukken bevinden zich in het buitenland, waarheen onze landvoogden ze meenamen
bij het verlaten onzer streken of waarheen hunne erfgenamen ze deden zenden.
Het koninklijk Museum van Madrid bezit er zoo zestien, het keizerlijk Museum van
Weenen zeventien. Snayers had een leerling, die hem moest navolgen en overtreffen.
Deze was onze Adam-Frans Van der Meulen. Hij werd geboren te Brussel in
1632, ging in de leer bij Peter Snayers, schilderde jachten en waarschijnlijk ander
bedrijf, waar paarden bij te pas kwamen en maakte zich al ras een goeden naam.
Colbert, de machtige minister van Lodewijk XIV, zoo gaat het verhaal, zag van zijn
werken, was er zeer mee ingenomen, kreeg lust om ze te koopen, maar raadpleegde,
vooraleer een beslissing te nemen, Le Brun den hooggevierden koninklijken schilder.
Deze was vooral getroffen door het talent, waarmede de jonge kunstenaar zijne
paarden schilderde, berekende dat hij in hem een geschikten helper zou vinden om
die dieren in zijne historiestukken te penseelen en ried den staatsman aan den
Brabander naar het Fransche hof te lokken. Zoo gebeurde het, en in 1665 vinden
wij Van der Meulen gehuisvest in de koninklijke weverij der Gobelins bij Parijs met
een jaarwedde van 6000 livres, als hofschilder zijner Majesteit Lodewijk XIV.
Het eerste werk, dat hij maakte voor de Gobelins, gezamenlijk met Le Brun, waren
twaalf kartons voor tapijten, waarop zoovele koninklijke kasteelen waren afgebeeld,
elk in een verschillende maand des jaars. De kasteelen ziet men in den achtergrond;
de voorgrond is gestoffeerd met personages; op de zijkanten rijzen twee kolommen
in de hoogte, tusschen welke bloemfestoenen of draperieën hangen, die in het
midden opgebonden zijn aan een schild, dragende het maandteeken van den
dierenriem. Landschap en handeling der pesonages zijn gekozen naar het jaargetij,
waarin het kasteel is afgebeeld. De twaalf schilderijen bevinden zich tegenwoordig
in het kasteel van Versailles, tot Museum ingericht; twee der kasteelen door Van
der Meulen vindt men insgelijks in het Museum van den Louvre.
In 1667 verandert de taak van Van der Meulen. Philips IV van Spanje was twee
jaar te voren gestorven en de koning van Frankrijk vond het oogenblik gunstig om
zijn opvolger Karel II, een zwak kind, te berooven van een deel zijner erfelijke staten.
Lodewijks vrouw was een dochter van Filips IV, en in haren naam eischte hij de
provinciën van het oude Burgondische Huis,
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de Spaansche Nederlanden en Franche-Comté, op. Hij viel in de Belgische gewesten
met een leger, aangevoerd door zijn grootsten veldoverste Turenne.
Achtereenvolgens werden Charleroi, Winoxbergen, Veurne, Ath, Doornik,
Dendermonde, Aalst en Rijsel ingenomen. Het volgende jaar veroverde hij
Franche-Comté en sloot een vrede, waarbij hij die laatste provincie weergaf, maar
de steden, in het Vlaamsche en Waalsche land buitgemaakt, behield.
Van der Meulen vergezelde den koning op zijnen tocht naar Vlaanderen en naar
Burgondië, schetste en schilderde wat hij kon, en in Parijs teruggekeerd toog hij
ijverig aan den arbeid om af te werken wat op reis slechts aangelegd of voorbereid
was. Zoo bracht hij op het doek de voornaamste gebeurtenissen van dezen
tweejarigen veldtocht, die meer een pleizierreis dan een gevaarlijke onderneming
was. Van der Meulen had dan ook geen bloedige gevechten te schilderen, alleenlijk
legers in aantocht, of kampeerend rond een ingesloten stad en de intrede van koning
en koningin in de eene of andere veroverde veste. De Louvre alleen bezit acht
schilderingen, gebeurtenissen van 1667 weergevende: het Leger des Konings
kampeerend rond Doornik, een onderwerp dat eveneens op dezelfde wijze behandeld
is door hem in een stuk, dat het Museum van Brussel bezit; de Aankomst van
Lodewijk XIV voor Dowaai; de Intrede van Lodewijk XIV en van koningin
Maria-Theresia in Dowaai; de Optocht van het leger naar Kortrijk; de Belegering
von Audenaerde; de Intrede van den koning en van de koningin in Atrecht; het Zicht
van Rijsel ingesloten door het leger des konings; het Gevecht nabij de vaart van
Brugge. Uit den veldtocht van 1668 bezit hetzelfde Museum geen ander stuk dan
de Belegering van Dole, waarschijnlijk het eenige werk, waartoe de krijgsdaden van
dit jaar hem stof leverden.
Er verliepen nu vier jaren zonder eenig wapenfeit van belang, maar in 1672 voelde
de Koning nogmaals behoefte zijne veldoversten en legers te benuttigen en lust om
zijn macht uit te breiden. Ditmaal moest Holland het ontgelden en werd het aangerand
zonder eenigen schijn van recht of rede. De inval gebeurde langs Limburg, de Rhijn
werd bij Elten overgetrokken, Gelderland, Overijsel, Drenthe, Utrecht veroverd,
Amsterdam bedreigd. Op het oogenblik dat alles verloren scheen werd echter het
gevaar afgekeerd; Lodewijk XIV verliet Holland en ging voor de tweede maal
Franche-Comté veroveren. Het jaar nadien keerde hij terug naar Limburg, waar hij
Maastricht belegerde en innam. Van der Meulen had hem gevolgd op den veldtocht
in het Noorden; hij schilderde zelf den overtocht van den Rijn en woonde de
belegering van Utrecht, Grave en Naarden bij. Van deze laatste feiten maakte hij
teekeningen, die zijne leerlingen Martin en Bonnard op doek zouden brengen. Hij
zelf schilderde het beleg van Maastricht, waarbij de koning zich bijzonder
onderscheiden had. Eveneens was hij den vorst op zijn tweeden tocht naar Burgondië
gevolgd, waar hij gezichten van verscheiden steden en kasteelen afbeeldde.
Zoo duurde de oorlog voort tot in 1678, wanneer de vrede van Nijmegen er een
einde kwam aan stellen. Van der Meulen vergezelde immer den koning,
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zijne voornaaamste wapenfeiten op het doek brengende: in 1675 de Intrede in het
veroverde Dinant; het jaar daarop volgende de Belegering van Condé en van Aire;
in 1677 die van Valenciennes en van Kamerijk en den Slag van Cassel; in 1678 de
Inneming van Ieperen. Hiermede eindigt het tijdperk van zijn onafgebroken
werkzaamheid in dienst van Lodewijk XIV. De Louvre, die van hem den Overtocht
van den Rijn, de Inneming van Maastricht, de Belegering van Dinant en den
Stormloop tegen Valenciennes bezit, heeft van zijn jaren na 1678 niets anders meer
dan de Belegering van Luxemburg in 1684 en die van Namen in 1692. Onnoodig
te doen opmerken dat de laatste hem verkeerdelijk wordt toegekend, daar de schilder
en

- ook volgens den Catalogus van den Louvre - den 15 October 1690 overleed en
dus sedert twee jaar gestorven was, toen het wapenfeit zich voordeed. Waarschijnlijk
werd het stuk vervaardigd door een zijner leerlingen, die trouw zijnen trant volgden.
Men zegge wat men wille, de taak, die Van der Meulen op zich had genomen,
was, van een zedelijk standpunt beschouwd, niet bijzonder hartverheffend noch
vereerend. De meeste overwinningen of innemingen van steden, die hij te
verheerlijken kreeg, keerden ten nadeele zijner eigen wettige vorsten en de
rooftochten, waarop hij den grooten koning vergezelde, waren ondernemingen tegen
zijne landgenooten. Onze koningen woonden niet in ons midden, zij waren nagenoeg
vreemdelingen voor ons geworden; maar Lodewijk XIV kon tegen hun recht toch
geen ander recht doen gelden dan dat van den sterkste en den zwaren last dier
pleging van ruw geweld hadden burgers en boeren uit des schilders geboorteland
te verduren. Hij was bijna in den toestand der Van de Velde's, toen zij in den dienst
van den koning van Engeland traden en op zijne vloot tegen die der Hollanders
uitzeilden. Lodewijks' veroveringen waren wel niet erg bloedig; maar verwoesting
op den akker, ellende in de steden, verarming tallen kante waren er toch de
noodzakelijke gevolgen van. De koning en zijne troepen konden er heel schilderachtig
uitzien in hun kleurig pak met al hun strikken en kwispels, de platgeloopen velden,
de beschoten vesten der steden moesten dan toch een pijnlijken indruk maken op
elken Brabander, die niet alle gevoel van verwantschap met de geteisterde bevolking
verloren had.
Als schilder bezat Van der Meulen een zeer wezenlijk talent. Zijn meester Snayers
had hem het goede voorbeeld gegeven; deze wist de belegering eener stad of den
tocht van een leger op te vroolijken en kleur te geven met op den voorgrond allerlei
schilderachtige groepjes te scharen, die er hoegenaamd niet bloeddorstig noch
oorlogszuchtig uitzien. De belegerde stad wordt op het achterplan geschoven, te
midden van groene weiden, waar zij afgeteekend staat, meer als een stedeplan op
een kaart dan als een machtige groep van gebouwen, die hunne nokken en torens
tegen den hemel afteekenen. Van der Meulen had een gelukkiger opvatting. Op het
voorplan is ook bij hem het bedrijvige en opgewekte leven in vollen gang, de
belegerde stad of de oprukkende troepen worden naar het achterplan geschoven
en doen daar enkel dienst als toevallige bijzaken in het landschap en stoffeering
van het
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tooneel. Bij Snayers ziet men, dat de episodes er moedwillig bijgebracht zijn als
schermen om het tooneel te sieren; zij zijn heel mooi gedaan, maar blijven zonder
verband met de dingen, die ginder ver omgaan en om welk het dan toch eigenlijk
te doen is. Bij Van der Meulen is er versmelting, harmonie van lijn en toon tusschen
den voor- en achtergrond, tusschen de gemoedelijke en jokkende personages van
hier en de hoog ernstige en positieve dingen van ginder. Het heele tafereel wordt
niet enkel een stuk uit het ware leven; het krijgt iets natuurlijks, iets genoegelijks,
haast iets feestelijks. Zijne stoffeerende personages zijn daar dan ook niet omdat
hij gedwongen was ze er bij te halen en spelen geen rol van nuttigheden; zij zijn er
omdat zij er bij hooren, omdat zonder hen het tooneel niet volledig zou zijn; zij
worden gekozen, geschikt, geteekend en gekleurd met een zelfde gemak, met een
gelijke gesmijdigheid en behagelijkheid als alles wat Van der Meulen penseelt.
Men zie bijvoorbeeld het Beleg van Doornik door Lodewijk XIV uit het Museum
van Brussel of uit den Louvre. Op den voorgrond, rechts, een pater vóór eene
officierstent op een koffer gezeten, die zijn getijden leest; mannen, die slapen;
andere, die hun toilet of dat hunner paarden maken; hoefsmeden, die de paarden
beslaan; soldaten, die kaart spelen, of drinken in het zonneken of in de schaduw
der hooge boomen; de schilder, die voor zijn doek zit te werken; kisten en pakken,
over den grond verspreid; bontgekleurde tenten en nog bonter krijgslieden;
uitgespannen wagens; in het verschiet troepen ruiterij, die in verkenning of om
voeder uitgereden zijn en heel in den achtergrond de stad met hare vesten en torens,
die samen met het landschap een rijke omlijsting tot dit afgewisselde en drukke
tooneel levert.
In de schilderij uit de National Gallery, waarvan de afbeelding hierbij gaat, krijgen
wij iets anders te zien. Tegen den kant van een beboschte hoogte en bij het ingaan
eener vallei, die door kale heuvels is afgesloten, heeft eene koets, waarin een paar
aanzienlijke heerschappen gezeten zijn, stil gehouden. De zes schimmels, die er
voor gespannen zijn, staan rustig stil of trappelen van ongeduld; voor hen liggen de
jachthonden op den grond. Nevens het raam van het rijtuig staan twee ruiters in
eerbiedige houding de bevelen der meesters te wachten; daar achter tal van jonge
edellieden, te voet of te paard, evenals de andere personages niet in jachtkleedij,
maar in lange pruik en stadsgewaad. De heeren in de koets zijn klaarblijkelijk van
den hoogsten rang en naar het leven geconterfeit; de paarden zijn prachtig van stal
en uitvoering en ze ziende begrijpt men dat Le Brun zich veel beloofde van Van der
Meulen's medewerking; want het stuk dagteekent van vóór des schilders verhuizing
naar Parijs. ‘A.F.V. MEVLEN FEC. 1661 BRVXEL’ staat er op te lezen. Het landschap is
zoo licht weg en zoo behendig gemaakt, dat men er het werk van een man van het
vak meent in te zien, en Van der Meulen mocht wel voor zoo een doorgaan. Het is
een aanvallig, schitterend tafereeltje met zijne helder glimmende paardjes en de
heertjes fijn van kleur en penseeling. Het verkregen effect is buitengewoon decoratief,
de schilder heeft het gezocht en verkregen met de figuurtjes van het voorplan
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Adam-Frans van der Meulen. - Vertrek naar de jacht.
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vinnig te doen uitkomen tegen het gedempte achterplan en de vaal grijze lucht. Al
de hoedanigheden, die wij te loven hebben in Van der Meulen's latere werken,
vinden wij hier, hij wist reeds, toen hij nog in Brussel werkte, alles zoo te schikken
dat het tooneel er bevallig en harmonisch uitzag. Hij was een geboren hofschilder
en vóór hij de wapenfeiten van den vreemden grooten koning verheerlijkte, had hij
de feestbedrijven der heeren van het eigen land op prettige wijze afgebeeld.
Hij neemt geen rang onder de groote meesters, zooals er in de eerste helft zijner
eeuw hadden gebloeid; maar hij was hun kunstvaardige volgeling, die hun alle eer
aandeed en die in het buitenland onze kunst deed hoogachten, wanneer zij ten
onzent naar haar verval neigde en hier niet meer den steun en de waardeering
vond, die zij in ruime mate aan het Fransche hof genoot.
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Het kweeken van kanarievogels.
Door H. van Holk.
den

Op Vrijdag den 13 Augustus 1573 bij een sterken oostenwind verliet een klein
zeilschip de haven van Lissabon. Er waren slechts drie personen aan boord en de
lading bestond niet uit alledaagsche goederen. Geen mond- en krijgsbehoeften of
ducaten, zooals dat toentertijd gedurende den Spaanschen oorlog bij de meeste
zeilschepen het geval was, maar uit eenige groote kooien, inhoudende wel duizend
vroolijk zingende vogeltjes, welke deze kooplieden gevangen hadden op de
Canarische eilanden aan de westkust van Afrika en nu vervoerden naar de
wereldmarkt te Livorno.
Doch genaderd tot de Italiaansche kust had het schip met zwaren storm te kampen.
Het bleek niet zeewaardig genoeg te zijn en verongelukte. De bemanning kwam
noodlottig om het leven.
Maar op het laatste oogenblik verichtte de kapitein een prijzenswaardige daad.
Hij opende alle kooien, waardoor de gevangen vogels hunne vrijheid verkregen en
westwaarts vlogen door de kracht van den oostenwind naar het eiland Elba, waar
zij ongedeerd aankwamen en zich voor goed vestigden in de dichte bosschen.
Al eerder, omstreeks het jaar 1500, waren door onze Hollanders, die toentertijd
meester op den oceaan waren, eenige dezer Canario's naar ons land overgebracht,
waar zij bijzonder de aandacht trokken door hun welluidend gezang en glanzend
grauw-groen gevederte.
En toen nu deze vogeltjes op het eiland Elba snel vermeerderden, ontsproot van
daar uit een geregelde toevoer naar de Europeesche markten, zoowel door de
Hollanders als de Italianen, omdat die suikervogeltjes, aldus genaamd omdat zij
zooveel van suiker hielden, in het bijzonder bij de dames hoe langer hoe meer in
aanzien kwamen.
En thans, drie eeuwen later, zijn canario's over de gansche aardbodem verspreid.
Maar eertijds grauw-groen, ondergingen deze vogels in gevangen staat door het
Europeesch klimaat en voeder en ook door de onvermoeide zorgen van de
liefhebbers bij de keuze der vogels welke zij samen deden paren, eene aanmerkelijke
verandering van kleur en ook later - door het uitzoeken en paren van de grootste
exemplaren - van gestalte, zoodat de gele kanaries, zooals wij die heden ten dage
kennen, in waarheid Europeesche huisvogels zijn die inderdaad met de wilde, zooals
die voorkomen op de Canarische eilanden of met de saffraanvink uit Brazilië, of met
de Kaapsche kanarie, òf met de Piet uit de Transvaal niets meer gemeen hebben.
Wanneer er dan ook sprake is van ‘echten’, bedoelt men daar tegenwoordig mede
o

o

de raszuiveren: 1 . als edelzangers uit het Harzgebergte, 2 . als gekleurde Engelsche
o

vogels uit de stapelplaats Norwich, 3 . als gefriseerden uit Parijs, Roubaix en Rijssel,
o

4 . als smalle lange en kromme
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Brabanters, Brusselaars of Gentsche postuurvogels uit België, en 5 . als komende
uit ons eigen land, speciaal uit Gemert, Helmond, Boxmeer enz.
De kanarie zooals hij als ‘wilde’ uit Spanje geïmporteerd wordt, zou aan onzen
tegenwoordigen smaak niet meer voldoen, noch van kleur noch van gestalte en
wordt alleen nog maar als curiositeit geïmporteerd voor liefhebbers.
Tegenwoordig is de Harzer, of zoogenaamde ‘Saks’, het meest in trek, omdat
deze vogel zich zoo boven alle andere soorten onderscheidt door zijn welluidend
zacht gezang, bepaaldelijk door zijn rolling bestaande uit eenige gelijkmatig lange
trillers
De kanaries kunnen zich in gevangen staat verbazend vermenigvuldigen. Één
paartje geeft in 't voorjaar soms wel dertig jongen.
Ook zijn deze vogeltjes zeer leerzaam. In den goeden ouden tijd toen de boter
zoo goedkoop was, behoorde het bij de dames tot den bon ton dat zij bij receptiën
of feestelijke gelegenheden ten hunnen huize verschenen met een kanarievogel op
den wijsvinger, waarmede zij zich ook meermalen door bekwame schilders lieten
afbeelden zooals wij dat nog dikwijls zien op oude familieportretten en oude
tegeltableaux.
Dat kanaries ook in den tegenwoordigen tijd nog wel uit hun kooi komen om uit
de hand te eten is genoegzaam bekend en evenzoo dat zij in de vrije natuur kunnen
rondvliegen om voedsel te zoeken voor hunne jongen zoolang dezen nog in het
nest in de kooi zijn voor het geopende venster.
Ook het putten in een putterkooi behoort tot hunne kunststukken. Met dien
verstande dat alle deze kunsten hun, terwijl zij nog jong zijn, geleerd moeten worden.
Zoo kan men gezonde kanaries zoodra zij zes à acht weken oud zijn en teekenen
geven te willen zingen, afzonderlijk opkooien en in een kamer zetten waar zich
geene andere vogels ophouden en waar geen gezang van anderen hen hindert.
Deze kanaries moet men slechts eens per week voederen om alle afleiding te
voorkomen.
Men bedekt nu 's morgens en 's avonds wanneer het zeer stil is, en ook nog eens
op den dag gedurende eenige minuten, de kooi van iederen vogel met een doek
en laat dan herhaaldelijk een kleine muziekdoos spelen of fluit op een picolo of
flageolet eene eenvoudige melodie naar eigen verkiezing.
Om een voorbeeld aan te geven:
Rollend voor Harzer vogels

of voor andere kanaries:
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of voor kanaries, vinken en merels:

Zoo kan men alles voorspelen indien men de melodieën niet te lang maakt en er
twee maanden geduld voor over heeft of soms nog iets langer.
Sommige kanarievogels leeren zingen op commando door het hun toedienen van
een paar hennipzaadjes.
Dat jonge vogels geluiden overnemen is bekend van de merels, vinken en
spreeuwen. Dat is volstrekt geen nieuwtje. Jonge spreeuwen bij een kippenhok
leeren soms kraaien als een haan.
Immers een goudvink en een lijster leeren heel goed een vroolijke melodie fluiten.
Het zou ook misschien niet onmogelijk zijn het klassieke gekukel van de hanen te
moderniseeren, hetgeen eene groote variatie zou geven op hanenkraai-concerten,
welke nu vrijwel ééntonig zijn.
Dat een haan van nature melodieus is getuigt zijn geneurie als hij onbezorgd zijne
hennetjes aan den maaltijd roept:

Bij kanaries dient men zorgvuldig attent te zijn dat de leerling vooral van 't mannelijk
geslacht is, anders is de moeite te vergeefsch.
Voor de beschrijving van de verschillende gestalten en de keuze welke de
liefhebbers hebben te volgen bij het aanschaffen van stamvogels, komt gewoonlijk
allereerst in aanmerking:

Harzer vogel op het nest.

De Harzer: in den regel lichtgeel van kleur, hier en daar onregelmatig groen gevlekt
en hoofdzakelijk gezocht om de bijzonderheid van zijn zang, doch nimmer om zijn
veerenpracht. Zijne lengte bedraagt in den regel ongeveer 14 centimeter. Als fokvogel
is hij te prefereeren omdat hij in den regel zeer vruchtbaar is. De meesten dezer
vogels worden gekweekt in
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Andreasberg, een stadje van ongeveer 4000 inwoners, van wie zich twee derde
gedeelte, veelal de vrouwen en meisjes, bezighouden met de kanariekweekerij en
het maken van kooien. De broedkooien zijn gewoonlijk een meter breed en ingericht
voor 1 man en 3 wijfjes, hoewel er ook driemaal grootere broedkamers voorkomen
voor 3 mannen en 12 wijfjes, terwijl anderen weder kooien prefereeren van de
dubbele grootte der gewone zangkooi voor 1 man en 1 pop. De jaarlijksche productie
alleen rondom Andreasberg bedraagt wel 50,000 vogels, te zamen
vertegenwoordigende f100,000. Niet alleen personen uit de arme volksklasse met
hunne vrouwen en kinderen houden zich in Andreasberg met de kanariekweekerij
bezig, maar ook de rijkeren, om een aantal mooie vogels te telen als een soort sport.

Broedkooi voor 1 man en 1 pop.

En in het sportland Engeland houden ook de voornaamste personen dames en
heeren er belangrijke kweekerijen op na vooral in de omstreken van Norwich, waar
elk jaar wel 50,000 vogels gefokt worden. De Norwich-vogels rollen niet zoo
buitengewoon als de Harzers maar zingen toch ijverig. De meesten dezer vogels
zijn eenige centimeters grooter dan de Harzers en sommigen hebben zelfs eene
lengte van 20 centimeter.

The Turncrest en gekuifde Norwich, ontstaan door kruising van de gefriseerde Hollandsche
met gewone kanaries.

Maar bovenal een bijzonder kenmerk van de Engelsche kanaries, is hun krachtige
volle gestalte en hun buitengewoon fraai gevederte, verkregen door het voederen,
hetzij met peper of onschadelijke fabrieks-kleurstoffen, door het rood van hard
gekookte eieren gemengd, waardoor de vogels oranjebruin en rood van vederen
worden, hetzij door het voeren van brood, meel en zemelen en haver waardoor de
veeren bijna zuiver wit worden, behalve de zwarte of groene afteekeningen welke
door kruising van kleuren reeds aanwezig zijn, zooals een zware ronde kuif, nu eens
zwart of grijs, en dan weder geel of groen, maar altijd zuiver rond zonder op den
achterkop te zijn uitgegroeid.
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De firma Mackley te Norwich heeft op verschillende Engelsche exposities met
deze vogels reeds meer dan 8000 prijzen gewonnen, waaronder verscheidene
gouden cups.
De waarde van deze Engelsche vogels verdeeld in London-Fancy's, Turncrest's,
Quakers, Glasgow-Don's, Norwich-Fancy's, Lizards, Cinnamons, slanke York-
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shire's en groote Manchesters, enz. varieeren voor de wijfjes van f 4 - f 50 en voor
de mannetjes van f 6 - f 100, ja voor sommige ‘Manchester coppies’ tot f 150. Een
afzet, zooals geschiedt in Norwich bijvoorbeeld, van ongeveer 50,000 vogels per
jaar, kan dan ook wel geschat worden op eenige tonnen gouds. En een aantal
Engelsche jonge dames vormen met de kanariekweekerij een aardige spaarkas en
maken van dat geld een reis door Europa. Zouden de Hollandsche dames daar
geen lust in hebben? Ook in andere landen van Europa is de kanariekweekerij zeer
belangrijk en worden dure vogels gekweekt, bijv. in Frankrijk speciaal te Roubaix
en Rijssel. Dit zijn ‘de Parijschen,’ lange vogels met gekrulde veeren zooals men
dat ziet bij chineesche kippen. Deze vogels doen denken aan ‘Skye Terriers’ en
Russische windhonden. (Zie de teekening gefriseerde Parijsche.)

Gelijkmatig geteekende Crested-Norwich.

In den regel zijn van deze soort kanaries de witte vogels de grootste en het grofste
bevederd, terwijl de gelere vogels het slankste en het minste ruig zijn in de veeren,
welke exemplaren door vele liefhebbers worden betaald met francs 100 à 150 het
paar.
Hoewel nu de kleinere en gladdere exemplaren tot lagere prijzen verkocht worden
kan men toch wel aannemen dat er ook in Parijs, Roubaix en Rijssel een groot
kapitaal aan kanarievogels geproduceerd wordt.
Vervolgens worden in België, te Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent
buitengewoon mooie vogels gefokt van model zoowel als van kleur. Dit zijn de groote
Gentsche Postuurvogels, sommige wel 20 cM. lang en in tegenstelling met de groote
Parijsche gefriseerde, van mindere ruigte, als zijnde een overgang van Parijsche
op Brabanter - van Brabanter op Brusselaar - van Brusselaar op Belg, gansch glad
in de veeren en waarbij eenige omgekeerde veeren juist als een groote fout worden
aangemerkt.
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Eene opgezette gele Norwich.

Deze zijn zeer slank van gestalte, hoog op de beenen en voor 't oog krachtig en
prachtig, tot eene waarde van 100 tot 400 franken het paar. België behoeft dus, wat
de kanariekweekerij betreft, niet achter te staan bij andere landen.
En nu komende in ons eigen land, te Gemert, Helmond, Boxmeer enz.,
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ontmoeten wij vogels welke daar door bekwame kweekers gefokt worden, van vorm
en kleur ongeveer gelijk aan de Harzer vogels.
Doch hoewel de elevage ook in die streken een heele bedrijvigheid en groote
voordeelen oplevert, is dit niet in verhouding tot de sommen welke daareven zijn
aangegeven uit andere landen omdat in dit deel van ons land geen afzonderlijk ras
wordt gekweekt dat bepaald is aan te duiden als Hollandsche vogel, maar inplaats
daarvan vogeltjes van f 1.50 tot f 3 per stuk.
Het zou zeer gewenscht zijn dat onze landgenooten zich op dit aantrekkelijke
gebied niet zoozeer door het buitenland lieten bedillen terwijl zij goedkooper de
vogels zelf kunnen produceeren, vooral ook de bastaardvogels uit Frankrijk en
Engeland, welke zij met honderden guldens betalen, en die daar toch slechts, hoe
schoon zij overigens zijn, gefokt worden van Hollandsche vinken met kanariepoppen.

Hollandsche rechte gladde kanarie uit het jaar 1800. Tegenwoordig nog te Roubaix.

Het zou aardiger en voordeeliger zijn als de buitenlanders in Holland kwamen
zoeken naar mooie kanarievogels, zooals dat gebeurde omstreeks 1712 toen te
Amsterdam onder het burgemeesterschap van den heer Corver de Hollandsche
kanariefokkerij tot ver in het buitenland in groot aanzien was en vooral ook beoefend
werd onder de voornaamste luiden te Amsterdam en ook bij genoemden Edelachtb.,
die o.m. in deze eene groote kundigheid bezat en in zijne ledige uren eene groote
geneuchte vond in het aanschouwen zijner vermakelijke kanariequeekerij. ZEd.
Achtb. kweekte een bijzondere soort. Zeer schoone exemplaren: zwartbonte,
citroenkleurige, grijze, witte met roode oogen, isabelle, agaatkleurige, bruine, roode
enz., maar bovenal donker citroenkleurige, bij welke vogels het geheele lichaam
overdekt was met vederen van witten grondslag, hoewel de schoone citroenkleur
alleen zichtbaar bleef, uitgenomen eenig wit in de zijveeren en den staart. Deze
vogels werden wijd en zijd geprezen als prachtexemplaren van kweekkunst en zijn
thans in ons land niet meer te vinden dan alleen bij enkele exemplaren in de
vermaarde verzameling van den heer de Bas te 's Gravenhage, voorzitter van
‘Avicultura’.
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Hollandsche bonte kanarie uit het jaar 1700.

Want de kennis der kleurenmengeling d.w.z. hoe men bij vogels, zonder eene
bepaalde voedermethode te volgen toch mooi gekleurde vogels en symetrisch
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geteekenden kan telen, is wel niet geheel verloren gegaan, maar toch bij de
tegenwoordige fokkers niet bekend.
In elk geval is het Hollandsche model verloren gegaan, waardoor onze kanaries
op de wereldmarkten uitmuntten en dat wij nu nog alleen zien op de straks genoemde
schilderstukken en tegeltableaux: een volle, kloeke, donker citroenkleurige vogel,
waaruit weder later grootere modellen gefokt werden en ten slotte gefriseerden.
Van dezen verplaatste weder later de kweekerij zich naar de omstreken van Roubaix;
vogels van 100 tot 200 francs het paar en nog wel steeds genaamd: Hollandsche,
naar hunne overgrootouders, maar geen enkele overeenkomst hebbende met de
tegenwoordige gewone posturen te Gemert, Helmond en Boxmeer.
Wanneer er dan ook bij exposities als anderszins sprake is van Hollandsche
kanarievogels, dan is bij de fokkers de verwarring over de bedoeling dier benaming
algemeen.
Bedoelt men: Oud Hollandsche? Hollandsche uit Roubaix? of Hollandsche uit
Gemert? Ook in Frankrijk en Engeland verkeert men daaromtrent in het onzekere
en een Parijzenaar die onlangs op eene vergadering van de Société nationale
d'Aviculture de France te Parijs zou spreken over de Kanariekweekerij in Holland,
moest mij de vraag stellen wat eigenlijk Hollandsche kanarievogels waren.
Over het kweeken zelf van kanarievogels bestaan van vele bekwame schrijvers
verscheidene geschriften, waarin methodes voorkomen welke alle zeer goede
voorschriften bevatten.

De gefriseerde Parijsche ‘Serin frisé-Hollandais’ uit Roubaix.

Welke van al die methodes de beste is, zullen wij niet beoordeelen.
Doch indien de lezers een paar kanaries willen laten paren, is het aan te raden
den grootsten eenvoud inacht te nemen. Bij het aanschaffen van een paar fokvogels
is het bepaald noodzakelijk die aan huis te laten komen, of zelf te gaan zien. Want
de ondervinding heeft geleerd, dat eene schriftelijke bestelling wel eens verkeerd
uitkomt. Volgens de statistiek zijn er vele kanariehandelaren kleurenblind.
Een rasvogel heeft als zoodanig geen bepaalde kleur. Hij kan geel zijn doch ook
groen of bont, evenals paarden, koeien en honden van een bepaald ras soms
onderling in kleur verschillen.
Het is ook eene verkeerde meening dat twee kanar evogels welke men wil laten
paren, precies hetzelfde moeten zijn van kleur en grootte.
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Ziet men dat dan ook in den natuurlijken staat? Bij de musch, de goudvink de
wielewaal? Of zijn bij deze vogels de mannen scherper en mooier gekleurd dan de
wijfjes?
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Wanneer men bij kanarievogels kleur bij kleur paart, zullen de jongen hoe langer
hoe leelijker worden, tenminste nooit mooier dan de ouders reeds waren. Maar
wanneer men vogels van verschillende kleuren te samen voegt, zal men vogels
kweeken, welke dikwijls bijzonder fraai zijn en veel schooner dan de ouders, omdat
de natuur dikwijls behagen schept uit afwijkende kleuren door samenvoeging iets
fraais te scheppen.
Wie alzoo schoone kanarievogels wil kweeken, zal de volgende voorschriften in
acht moeten nemen.
Het mannetje moet donker-bont zijn en helder van kleur en het wijfje
éénkleurig-jonquille zonder vlekken.
Als men daarop let zal men altijd schoone vogels fokken.
Alle zwart- of grijs- of vaalbonte mannetjes met gele of citroenkleurige wijfjes
geven schoone afstammelingen.
Jonquille mannetjes met een grijze- zwarte- of isabel kuif, gepaard met ongekuifde
wijfjes welke de kleur ‘des mans kuif’ hebben, zullen de mooiste jongen voortbrengen.
Een Cinnamon en Belg of Lizard met groen, geven fraaie jongen.
Bij een gekuifd mannetje behoort nooit een gekuifd wijfje. Als men die samen laat
paren, verkrijgt men gewoonlijk jongen met onvoltooide kuiven.

Een schoone kanarie! (Scotch Fancy). (Gelijkt de Brusselaar).

De kleuren van de veeren moeten overerfelijk zijn, dat wil zeggen, dat de vogels
niet moeten gekleurd geweest zijn met koningsgeel, karnaatgeel, saffraan, geeloker
of kurkuma, zooals dat wel eens voorkomt op plaatselijke vogelmarkten.
De mannetjes moeten bij een anderen handelaar gekocht worden dan de wijfjes,
om zeker te zijn dat zij niet aan elkaar verwant zijn.
Vogels welke van de reis komen, verkouden zijn of een piepend geluid maken,
houdt men een paar dagen warm en geeft men een stukje oud wittebrood geweekt
in lauwe thee of melk, benevens 20 droppels van een mengsel glycerine en whisky
in hun drinkwater.
Overigens moeten de vogels gezond zijn. Hoe grooter en fonkelender oogen zij
hebben, hoe beter zij zijn aan te bevelen voor de fokkerij en om te onderkennen of
een manneke goeden aanleg heeft als huisvader, neme men hem uit de kooi in de
hand. Als hij zich dan stil houdt, komt hij niet in aanmerking. Schreeuwt hij als een
pasgeboren kind, dan zal het een goede fokvogel zijn.
De vogels moeten niet ouder zijn dan twee jaar. De jonkheid van een kanarie kan
men zien aan zijne pooten, als bij de kippen. Hoe gladder de pooten zijn en hoe
korter de nagels hoe jonger is de vogel.
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Omstreeks het midden van Maart kan men reeds een wijfje bij het mannetje
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brengen om samen kennis te maken en wel in de gewone kooi van het mannetje.
Dit paartje geeft men 's avonds laat of anders 's morgens vroeg ¼ van een ei, 10
minuten gekookt, benevens eenig groen, hetzij salade of een halve koolspruit. Al
hetwelk men schuin voor de kooi legt op een stukje glas, zoodat het voor de vogels
gemakkelijk te bereiken is en toch schoon blijft. Begin April moet men zorg dragen
voor eene andere kooi, welke eene breedte, hoogte en diepte houdt van pl. m. 60
centimeter, met een groot deurtje - evenals de schuiflade voor het vuil aan den
voorkant.
In deze kooi, bij voorkeur geplaatst op het oosten, brengt men één nest, waarvoor
men een sigarenkistje kan bezigen, dat men dwars door in tweeën zaagt.
In een van die helften doet men een korfje en hangt dan het geheele nest, dat nu
van boven openblijft, aan den achterkant binnen de kooi, dat het er los aan te hechten
en af is te lichten en met inachtneming dat men boven het nest eene ruimte laat
van 20 centimeters, opdat de vogels goede ruimte hebben om zich daarop te
bewegen.
Nu brengt men nog een stuk glas aan, voor de kooi, en legt daarachter voor de
tralies varkenshaar en veertjes, op den bodem strooit men fijn zand en gemalen
kalkpuin.
Zoodra de vogels dit nieuwe vertrek hebben betrokken, ontstaat er onder hen de
grootste bedrijvigheid. Zij maken allerlei grimassen en al heel spoedig zijn zij druk
bezig het nest te maken, waarin men dan eene kleine hoeveelheid insectenpoeder
strooit.

Belgische vogels met hooge ruggen en hooge pooten ‘Bossu's’.

Na eenige dagen legt de pop de eerste eieren en zet zich te broeden. Heeft zij
ste

bij het eieren leggen, vooral tegen het 1 ei, moeielijkheden, dan zorgt men voor
flink groen voeder en een stukje rauw spek voor de kooi.
Indien het mannetje zich in de broedkamer tijdens het broeden van de pop
behoorlijk gedraagt, mag hij de pop gezelschap blijven houden, maar gaat hij aan
het nest plukken of plaagt hij de pop, dan moet hij op zwart zaad worden gezet,
buiten het gehoor van de pop.
Tijdens het broeden eindigt men met het eivoer en zorgt alleen dat de kooi goed
schoon blijft, hetgeen - door dat de schuiflade van voren is - kan geschieden zonder
de kooi te bewegen.
Loopt nu alles zonder stoornis dan komen na een kleine veertien dagen de eerste
kuikens.
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Daags te voren brengt men den man weder in de broedkamer en vijf dagen daarna
ook een tweede nest, want zoodra de jongen negen dagen oud zijn en de oogen
openen zoekt de pop op nieuw gelegenheid eieren te leggen.
De man neemt dan de verzorging van de jongen over.
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Nevens het vooromschreven voeder met ei, dat weder begonnen is zoodra de eerste
jongen uitkwamen, kruimelt men van af die geboorte dagelijks een vierde van een
beschuit in de kooi en laat het groen voeder achterwege. Zoodra in het tweede nest
weder eieren liggen en de pop zich weder te broeden heeft gezet, brengt men den
man met al zijn zonen en dochters, ei en beschuit in eene andere kooi over en weder
veertien dagen later brengt men den ouden heer bij de pop terug en leert de jongen
alleen eten, door het voedsel desnoods op het glaasje voor de kooi te leggen,
hetgeen dan voor hen gemakkelijk te bereiken is.
Tijdens den broedtijd moet men dagelijks in het nest kijken, want, indien de eieren
of de jongen bevuild zijn moet men die met lauw water zorgvuldig schoonmaken.

Een Kamervoliere, tevens broedkooi.

Hoezeer nu ervaren kweekers geheele andere methodes volgen en zelfs de
vogels laten broeden bij lamplicht in de wintermaanden, kan men toch, door alles
op vooromschreven eenvoudige wijze met zorg te behandelen, van één kanariepaar
wel dertig jongen kweeken, terwijl men daarvoor alleen 's morgens en 's avonds
een kwart uur heeft te besteden, hetgeen vooral voor vele jonge dames eene zeer
genoegelijke en hoogst voordeelige bezigheid zou zijn.
Een verdere beschrijving van deze vermakelijke kweekerij, ook wat betreft het
doen paren van kanaries met mooie vinken, zooals de Indigovogel, de nonpareil,
de goudvink, de putter, de sijs, enz., zou te veel ruimte vorderen en moet dus
voorloopig achterwege blijven.
Over het algemeen zijn daarbij dezelfde voorschriften in acht te nemen als bij het
kweeken van kanarievogels.
Het zou wenschelijk zijn dat zich in ons land verschillende samenwerkende
vereenigingen vormden, die er zich moeite voor gaven, dat er nauwkeuriger zou
gelet worden op lichaamsbouw, kleur en goede eigenschappen van de vogels, om
ons land weder spoedig in bezit te doen zijn van de schoonste kanarievogels ter
wereld.
Immers, eene kweekerij van fraaie kanaries kan bij een voortdurend genot, ook
groote voordeelen opleveren, als die vogels als fokras aftrek vinden op de
wereldmarkten. En deze zullen nimmer voor ons land gesloten worden, als wij zelven
zorgen dat ons fokras voor onze buren onmisbaar is tot veredeling en
waardevermeerdering van hun eigen stamvee.

Delft, Februari 1898.
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Buitenlandsch overzicht.
Het is alsof de beroemde teekenaar van de groote politieke prenten in de Punch
wat oud wordt. Zijn vaardige stift wordt in den laatsten tijd niet meer door een zoo
uitnemend vernuft bestuurd als vroeger bijna week aan week. Heeft hij kort geleden
de Franschen - en niet hen alleen - verontwaardigd door hun natie voor te stellen
als een orgelman, die met een aapje (Marchand) op zijn speeltuig aan Britannia's
huisdeur tierelierde, zijn laatst-verschenen teekening, de binnenlandsche politiek
betreffende, lijkt ook niet zeer gelukkig. Een eerste vereischte voor de politieke
caricatuur is, dat zij een grond van juistheid bezit. Zij kan overdreven zijn, dit behoort
zelfs tot haar wezen; en eenzijdig, dit maakt haar des te treffender. Maar datgene
wat zij uitbeeldt, moet tot grondslag hebben een diepere waarheid, of een wérkelijk
bestaand algemeen gevoelen, of ook een onmiskenbaar waren kant of gedeelte
van de quaestie of de personen die zij zich uitkiest.
En nu geloof ik, dat als de teekenaar Sir William Harcourt en John Morley in
baljaponnetjes naast elkaar op een causeuse zet, met spijtige gezichten kijkend
naar de volle zaal, waar de paren druk aan het dansen zijn, en als hij die twee zich
tegenover elkander laat beklagen over de heeren (de liberale partij? of de Engelsche
staatkundige wereld?) die haar laten zitten als muurbloemen, - nu geloof ik, dat
waar hij aldus aan die twee eminente leiders de rol van uitgestootenen of van
verlatenen toedicht, de teekenaar dien grondslag van juistheid mist, die aan de
politieke caricatuur haar kracht en felheid moet geven. Op zichzelf is dit plaatje
grappig en het is dus te vergelijken met de spotprent die b.v. Louis Philippe's hoofd
als een peer te zien geeft; iets geks zonder meer, de caricatuur in haar groven vorm.
Maar hier was het doel de uitbeelding van een toestand, en men behoeft maar een
enkel Engelsch blad van de laatste dagen na te slaan, hoe ook gekleurd, om te
bemerken, zoo men het niet reeds wist, dat niets minder met de waarheid in
overeenstemming is dan de voorstelling, als zou de voortzetter van Gladstone's
staatkunde van zijn partij den bons gekregen hebben.
Sir William Harcourt, de leider der oppositie in het Lagerhuis, was, sinds Lord
Rosebery zijn ontslag als leider der partij nam (oogenschijnlijk omdat hij het oneens
was met Gladstone, die nog eens de rust van een ambteloozen ouderdom had
verbroken om luid de stem te verheffen voor de mishandelde Armeniërs), feitelijk,
hoewel niet gekozen, de leider der liberale partij. Anders dan Gladstone evenwel.
Hoeveel lof en eerbied de fractiën der partij ook hadden voor de hoedanigheden
van Harcourt, een figuur om wie allen zich scharen konden en die de groot-liberale
partij verpersoonlijkte, zoodat zij de deelen ervan beheerschte, was deze toch niet.
Hij was een parlementaire
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zwaardvechter, een vurig en geducht toegerust strijder, een aanvoerder ook, maar
geen opperbevelhebber.
Teleurgesteld geeft hij het leiderschap van de oppositie prijs. Men weet wat dit is
in het Lagerhuis. De uitdrukking heeft niet als bij ons een figuurlijke beteekenis,
maar zij is de naam van een ambt, een betrekking. Samen met den leader of the
House, een lid der regeering (thans Arthur Balfour), houdt de leader of the Opposition
de krukken dier merkwaardige machine, welke geconstrueerd is op het evenwicht
(dat is strijd en samenwerking tegelijk) van regeeringspartij en oppositie. Sir William
was een krachtig en een strijdvaardig leider, maar zijn troepen waren weinig in
aantal en slecht gedisciplineerd. Een deel ervan begon van Home Rule af te wijken
en een terugtocht voor te bereiden, welke dit embleem van den Grand Old Man aan
de Ieren alleen in handen zou laten. Een ander deel was door imperialisme bekoord
en, Chamberlain hatend, werden dezen chamberlainisten. De oneenigheid tusschen
lord Rosebery en den leider der oppositie was reeds sinds lang voor niemand meer
een geheim. Zoo nam Harcourt zijn ontslag en zal als ‘onafhankelijk liberaal’ zijn
partij in het Huis blijven dienen.
Zeer kort na deze gebeurtenis, die zekere opschudding wekte in den lande, maar
wederom aanleiding gaf tot een betooging van waardeering uit het kamp der
tegenstanders, welke het Engelsche openbare leven en de perspolemiek tot zoo
hooge eer strekt, vergaderde te Birmingham de groote National Liberal Association.
Over het leiderschap der partij werd daar niet veel gesproken; het is met den leider
als met den poëet, van wien de oude dichter zegt: ‘hij wordt geboren, niet gemaakt.’
De partij kan het trouwens voorloopig zonder leider doen; de dag dat zij weder tot
regeeren geroepen zal worden, schijnt niet te liggen aan het einde van het loopende
parlementaire tijdperk. Een leider der oppositie in het Lagerhuis aan te wijzen was
niet de taak van den partijdag. Zoo beperkte men zich dus tot troostredenen,
waaronder een voorname plaats innam ‘de overweging, die hier te Birmingham
moet opkomen, dat de partij, hoe ook verlegen om een leider, voorgoed van Joseph
Chamberlain af is.’ Hetgeen gevolgd werd door luide toejuichingen.
De verdeeldheid der nationaal-liberalen en de mannen die haar van nu af aan in
en buiten het parlement leiden zullen, voor het oogenblik daargelaten, zou ik willen
vragen: is de liberale partij er zoo zeker van, dat zij voorgoed van Joseph
Chamberlain af is?
Op den partijdag voerde een anti-imperialistische stemming duidelijk den
boventoon, het valt niet te miskennen, Maar eenerzijds dient niet vergeten te worden,
wat de Westminster Gazette den volgenden dag schreef: dat de tegenstelling
tusschen imperialisten en anti-imperialisten door den drang der omstandigheden
uit de mode is geraakt en dat, onverschillig of het haar al dan niet aangenaam is,
een Britsche regeering tegenwoordig een imperialistische regeering wezen moet,
gezag uitoefenende over een Groot-Engeland. En anderzijds houde men in het oog,
dat een van de redenen tot Sir William Harcourt's ontslag juist geweest is het
veldwinnen van het imperialisme in de liberale
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gelederen; waaruit men zou opmaken, dat de partij te Birmingham niet in al haar
schakeeringen voldoende was vertegenwoordigd.
Voor goed van Joseph Chamberlain af? Vooreerst ja. De haat is nog te bitter en
er zijn nog mannen genoeg, tijdgenooten en felle tegenstanders van Joe, om de
plaats van Harcourt in te nemen. Het is pas twaalf jaar geleden, dat Chamberlain,
in het jaar waarin de radicale tory, Lord Randolph Churchill, een benijdbare plaats
openliet, zijn ouden leider Gladstone in den steek liet en mèt Home Rule aan de
liberalen den rug toekeerde. Sedert hebben de Ieren hem Judas gedoopt en wordt
ook door de liberalen de naam van verrader niet zelden op hem toegepast. Joe van
zijn kant heeft niets gedaan om zich een terugkeer tot de oude vaan voor te
behouden. Hij is lid geworden van een kabinet, dat Lord Salisbury tot hoofd heeft.
Hij is de god van het imperialisme en hij prikkelt de jingo's tot meerdere felheid aan.
Hij en de zijnen dragen met de tories in hun verschillende schakeeringen (van
liberaal tot reactionair) den gezamenlijken naam van unionists....
Met dat al heeft de door sommigen gewenschte samensmelting tusschen de
conservatieve en de liberaal-unionistische partij toch nog altijd niet plaats gehad.
Joe is een machtig man in het Engelsche kabinet en hij gebruikt zijn macht niet altijd
tot steun van die van den premier. Gelijk in 1886 drijft hij nog zijn eigen politiek,
heeft hij zijn Birmingham-program. Met zijn aanhangers kan hij in ieder oogenblik
van crisis de rol van balanceerende partij weder opnemen. Zijn radicalisme is in het
wezen onverzwakt, hij dwingt de tories om in te gaan. Is het zoo gansch onmogelijk
dat, als het struikelblok Home Rule eens van het liberale pad verdwijnt - en wie ziet
niet, dat er bezig zijn om het weg te ruimen? - de omstandigheden leiden tot een
hereeniging van de radicale unionisten met hun vrienden van weleer? En in zulk
een verbond zou immers geen andere leider denkbaar zijn dan Chamberlain.
Hij is reeds twee-en-zestig jaar. Maar in Engeland worden de staatslieden oud
en hun ouderdom is krachtig, ‘Na twintig jaar publiek leven en twee of drie ministeries,
blijft elk hem hardnekkig beschouwen als een jongen man en bijna een beginneling,
den man van morgen, the coming man. Niets in zijn gelaatstrekken, zijn gebaren,
zijn woorden en geheel zijn persoon, is veranderd. Zijn lange gestalte, altijd recht,
bewaart dezelfde ietwat stijve en houterige, maar wakkere houding. Zijn beenig
hoofd, met het breede voorhoofd zonder rimpel, met de sterke kaakbeenderen
zonder wangen, heeft zijn haardos en zijn tint van een krachtigen jongeling bewaard.
De gansch geschoren baard geeft den leeftijd niet aan, als van een eeuwigen jeune
premier... Zijn uiterlijk is niet veranderd en zijn zoon die hem in alles zoekt na te
bootsen - dezelfde insolente houding, hetzelfde monocle, dezelfde orchidee in het
*)
knoopsgat - schijnt de oudste der twee!’
Hoe dit zij, de jongste redevoering van Joe te Wakefield is zeker geen

*)

Uit het zeer belangwekkende artikel van Victor Bérard: Joseph Chamberlain, in de Revue de
Paris van 15 December jl.
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voorbereiding van een terugkeer tot de oude vrienden. Het is de triomf van het
jingoïsme. Al de draden der wereldpolitiek leidt de redenaar naar Engeland en bindt
ze samen tot een knoop, dien zijn hand vasthoudt. De vriendschap met de
Vereenigde Staten is verzekerd; men heeft het woord verbond niet noodig om haar
te bezegelen. De moeielijkheid van een verstandhouding met Rusland in het verre
Oosten is niet onoverkomelijk. Onze belangen stemmen met die van Duitschland
in menig opzicht overeen; ‘ik geloof - roept de spreker met vuur - dat wij kunnen
hopen, dat in de toekomst de grootste zeemogendheid der wereld en de grootste
militaire mogendheid hoe langer hoe veelvuldiger betrekkingen zullen hebben en
dat hun gezamenlijke invloed in dienst van den vrede zal kunnen gesteld worden.’
Wat Frankrijk betreft - hm...
Het blijft wenkbrauwfronsen tegen de Republiek. Fasjoda is nu ontruimd op
sommatie, bijna op bevel en Frankrijk heeft zich de operatie zonder al te veel
tegenstribbelen en niet zonder waardigheid laten welgevallen. Men denke niet, dat
het daarom zeker is van de Bahr-el-Gazal. Er zal over die landstreek onderhandeld
worden, maar het laat zich niet aanzien dat Engeland hierbij al den goeden wil zal
gebruiken, dien een akkoord vereischt. Er is een onmiskenbaar oorlogzuchtige
stemming aan de overzijde van het Kanaal. Lord Salisbury blijft met een bedenkelijk
gezicht naar de lucht kijken en Chamberlain noemt al de groote mogendheden, met
wie Engeland gemakkelijk en voordeelig zou kunnen samengaan en hij slaat daarbij
Frankrijk over.
In dat Frankrijk zelf houdt de Engelsche ambassadeur sir Edmund Monson, aan
een banket van zijn landgenooten een speech, waarin hij zegt dat de regeering,
waarbij hij zijn land vertegenwoordigt, moet ophouden met haar politiek van
speldeprikken, bij de onderhandelingen niet erop uit moet zijn om diplomatieke
overwinningen te behalen of te gaan strijken met het leeuwendeel. Het is niet aan
te nemen, dat deze diplomaat in Frankrijk zelf zoo zou spreken zonder de gevoelens
van zijn regeering wèl goed te kennen. Toen er iets als een begin van storm
waarneembaar werd in de Fransche pers en er reeds gemompeld werd over een
aandrang op ontslag, heeft Sir Edmund het Agentschap Havas gebruikt om te
zeggen, dat zijn bedoeling goed was en dat zijn antecedenten geen twijfel overlieten
omtrent zijn gevoelens voor de Fransche Republiek. Maar desondanks bleef in zijn
volle waarde wat hij aan het feestmaal van de Engelsche kamer van koophandel te
Parijs noodig geoordeeld had te laten hooren.
Al deze redevoeringen zijn geen woorden in de lucht; zij hebben een soliede
basis. Eronder ligt de stemming van het Engelsche volk. In de Fasjoda-quaestie
heeft men al gezien, hoe niet alleen de aanhangers der regeering, maar ook de
geheele liberale partij aan de zijde van Lord Salisbury stond, toen deze zijn dreigend
gegrom liet hooren. Zelfs de vrij barre vorm, waarin de eisch tot ontruiming gesteld
werd, vond in Engeland nagenoeg algemeene goedkeuring. Men is er op Frankrijk
verbitterd, niet enkel wegens de ‘politiek van speldeprikken’, tegenover welke
Engeland zich trouwens nooit ontzien
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heeft vinnig en aanhoudend terug te prikken. Ook de Dreyfus-zaak heeft er veel
kwaad bloed gezet. Dat al de groote Engelsche bladen dreyfusard zijn, spreekt van
zelf; zij trekken hierin met alle voorname dagbladen van de wereld buiten Frankrijk
een lijn. Maar in de Engelsche neem ik wel degelijk een strekking waar om Frankrijk
ook in deze prikkelende quaestie onaangenaam te zijn en duidelijk is het, dat de
groote Londensche bladen, tot zelfs de Times, hun kolommen niet ongaarne
openstellen voor praatjes en hypothesen, ongecontroleerde inlichtingen en
voorstellingen in verband met dat schandaal, waaraan de hoofdredacties dan
rechtzinnige sermoenen over Fransche toestanden ontleenen, die soms meer van
een kwalijk verholen leedvermaak dan van teleurgestelde sympathie getuigen.
Public opinion weet zeer goed wat het wil. Het wil oorlog en redeneert, daarmee
wellicht als enfant terrible een motief blootleggend, dat ook in hooge
regeeringskringen mede werkzaam is, aldus: Wij zijn tot oorlog gereed. Waarom,
daar wij toch eenmaal zullen moeten vechten, niet liever nu dan later, als onze
tegenstanders zich zullen versterkt hebben? Wij kunnen nu de Fransche en
Russische vloten tezamen staan.
Bij zulk een stemming is er maar een ‘Emser depeche’ noodig om den krijg te
doen losbarsten. Zou voor Chamberlain de rol van een Bismarck bewaard zijn om
haar handig te ‘bekorten’?
Afrika blijft zijn brandstof leveren, zoowel in het Zuiden als in het Midden en Westen.
Het lijkt er nog niet naar, dat de Zuid-Afrikaansche Republiek rustig aan het werk
kan blijven om van de Transvaal een staat te maken. De uitlanders blijven agiteeren
en stoken; de regeering blijft, hoezeer zij ook haar best doet om conflicten met
Engeland te vermijden, wat bekrompen en schijnt niet altijd bereid tot het volgen
van een vooruitstrevende, krachtige maar verlichte politiek, welke een jongen staat
past, waarop de industrie zich met zooveel ijver heeft geworpen. De uitlanders
gevoelen zeer goed, dat zij de sympathie der Engelsche regeering hebben en dit
drijft hen natuurlijk niet tot onderworpenheid aan 's lands bestuur en wetten. In
Johannesburg, eigenlijk een Engelsche stad, is onlangs een Engelschman door
een politie-agent doodgeschoten. Misschien zal dit thans geen verdere gevolgen
hebben; de Transvaalsche regeering is zeer bereidwillig om hiervoor voldoening te
geven. Maar men begrijpt, hoe gevaarlijk dergelijke voorvallen zijn en hoe licht ze
zich kunnen herhalen.
De nederlaag die Rhodes en zijn aanhangers in de Kaapkolonie geleden hebben
en het optreden van Schreiner als premier, konden een oogenblik de hoop vestigen
dat Transvaal in het Zuiden steun en aansluiting zou kunnen vinden, vooral nadat
de pogingen om zich met den Oranje-Vrijstaat nauwer te verbinden met zoo
gelukkigen uitslag bekroond waren geworden. Toch schijnt die hoop vooreerst ijdel
te zullen zijn. Tegen elk land zou Transvaal misschien steun kunnen vinden bij de
Kaapkolonie, behalve tegen Engeland, dat voor de Zuidpunt van Afrika altijd ‘het
moederland’ blijft. De overtuiging, dat
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Duitschland in tijd van nood zou bijspringen - er was zulk een blijde gerustheid
gewekt door keizer Wilhelm's beroemdste telegram - heeft Transvaal wel moeten
prijsgeven, na de koele uitlatingen van de Rijksregeering en de weinig hartelijke
ontvangst, aan den gezant dr. Leyds te Berlijn te beurt gevallen. Het ziet er uit, alsof,
wanneer Engeland eens de begeerige hand naar de Delagoa-baai uitsteekt, het
van Duitschland niet veel tegenstand te wachten zal hebben, althans geen
tegenstand dien het niet door een concessie elders zal kunnen afkoopen.
En Delagoa-baai in Engelsche handen ware het grootste gevaar voor de Transvaal.
Toch - zal dit ooit tegen te houden zijn? De bezitting wordt door Portugal waarlijk
niet zoo geadministreerd, dat de vraag zou kunnen gesteld worden, of zij er onder
Engelsch gezag slechter aan toe zou zijn. Portugal schijnt dat hoekje Afrikaanschen
grond te bewaren als een appeltje voor den dorst, voornemens om het zoo duur
mogelijk te verkoopen.
Onder al deze omstandigheden van Engeland uit een vredeskruistocht te beginnen
schijnt een gewaagde onderneming. Juist daarom geheel iets voor Stead, den
vroegeren hoofdredacteur van de Pall Mall Gazette, thans van de Review of Reviews,
den man die met zijn brochure over de ‘blanke slavinnen’ zooveel beweging wekte
en door zijn perscampagne tegen de Boeren een deel der hem verworven
sympathieën weer verspeelde. Stead is ongetwijfeld een bekwaam en handig man;
hij is wat wij ‘een kraan’ noemen en hij heeft velerlei relatiën onder de machtigsten
van het vasteland. Maar hij is in hooge mate een reclame-man en het doet wat
pijnlijk aan zulk een zich te zien stellen aan het hoofd van een zoo ideale beweging
als die voor den vrede. Misschien is dat echter noodig in onzen tijd.
In de groote steden van Engeland zullen meetings gehouden worden, waar men
zal trachten een zoo groot mogelijk aantal betuigingen voor de vredesidee te
verzamelen. Na zorgvuldige voorbereiding zal vervolgens een deputatie de
hoofdsteden van het vasteland afreizen, overal aanhangers en medebetoogers
winnende, en afgevaardigden uit de verschillende landen die zij bereist, met zich
nemende. Eindelijk zal zij aankomen bij den machtigen heerscher van Rusland om
aan dezen het antwoord der volken te brengen op zijn vredesboodschap.
Dit zou een dankbaar onderwerp zijn - op een Kerstdag - voor overpeinzingen en
filosofische of godsdienstige beschouwingen. Ik voor mij gevoel zeer sterk het
grootsche dat er gelegen is in een vredeskruistocht, als thans aan het einde dezer
eeuw wordt georganiseerd en ik ben mij wel bewust van de oppervlakkige dwaasheid
dergenen die den Tsaar een droomer noemen en aan zijn ‘manifest’ alle practische
beteekenis ontzeggen. Maar dit neemt niet weg, dat ik den afstand tusschen den
tegenwoordigen toestand der wereld en den wereldvrede nog als reusachtig zie.
Een teeken daarvan is wel, dat de goede wil van den machtigen Tsaar zelfs niet
belet en niet zal kunnen beletten dat de politiek van zijn eigen rijk misschien een
der
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krachtigste oorlogsfactoren van de toekomst zal blijken te zijn. En evenmin troostrijk
is het te denken, welke ontvangst Parijs en Frankrijk aan de Engelsche
vredesdeputatie zal bereiden; Frankrijk, dat zoo vaak en zoo vurig zich voor een
idee op de bres gesteld heeft, maar welks ideaal van heden stellig niet gezocht
moet worden in de richting die naar den wereldvrede leidt.
Het is vreemd, dat het er in deze dagen heeft kunnen uitzien, als ware Frankrijk
niet onwillig om iets van het ingeroeste revanche-denkbeeld prijs te geven. Er wordt
over niets zooveel gesproken te Parijs als over de Dreyfuszaak, welker grond toch
ligt in de stelselmatige spionnage, die Duitsche agenten in de Fransche hoofdstad
bedrijven. De aandacht wordt er thans zelfs bezig gehouden door het beweerde
bestaan van een eigenhandigen brief van keizer Wilhelm in het ‘ultra-geheime’
dossier, waarvan het Hof van cassatie, na de noodige waarborgen van
geheimhouding aan de regeering te hebben verstrekt, weldra inzage zal verkrijgen.
Nu is de bewering, dat er een dergelijke brief van den Duitschen keizer zou bestaan,
te zot om er veel woorden aan te besteden; maar zij vindt geloof in Frankrijk, waar
zij den haat tegen den Keizer aanvuurt en zij versterkt in Duitschland de minachting
voor de openbare meening en voor de lichtgeloovigheid der Fransche staatslieden
en opper-officieren. Dat er in zulke tijden sprake zou kunnen zijn van toenadering
tusschen de oude vijanden, ware dus bijna niet aannemelijk.
Toch hebben zich stemmen in dien zin laten hooren en juist uit het kamp der
chauvinisten. Blijkbaar gevoelt men in Frankrijk de behoefte om zich tegen Engeland
te versterken. Het bezwaar is maar, dat geen enkele Franschman zich een
Fransch-Duitsche toenadering anders voorstelt dan voorafgegaan door een ‘regeling’,
zoo niet een teruggave, van Elzas en Lotharingen. Aan zoo iets nu kan Duitschland
nooit denken. Het Rijksland is ‘geregeld’. Welke Duitscher ook, onder het zachtere
licht waarin het tractaat van Frankfort zich nu vertoont, van oordeel mocht zijn, dat
de annexatie geen verstandige daad geweest is, omdat zij een oorlogsmotief
bestendigde, niemand gelooft dat het geannexeerde land, een deel van het Duitsche
Rijk geworden, ooit anders dan tengevolge van een nieuwen oorlog geheel of ten
deele zou kunnen worden teruggegeven. Aldus gezien is elke ‘toenadering’ tusschen
Frankrijk en Duitschland van zuiver platonischen aard, immers verbonden aan een
onmogelijke voorwaarde.
De aandacht van Europa zou dan ook niet zoozeer op de voor Duitschland
welwillende uitingen van een Déroulède, een Rochefort en eenige betere Franschen
gevallen zijn, had niet de Engelsche pers hiervan zoo groot lawaai gemaakt. Het
geschiedde blijkbaar met het doel om op de binnenlandsche opinie te werken, want
uit een internationaal oogpunt beschouwd, hebben deze uitingen zoo goed als geen
waarde. Het zijn voorbijgaande verschijnselen, exclamations, van te minder
beteekenis, daar ze voorkomen in een land, waar terzelfdertijd Vive la justice! en
Vive l'armée! twee tegenstrijdige kreten zijn.
In Duitschland is men dan ook volmaakt onbewogen gebleven. Men had er
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trouwens andere dingen aan het hoofd. De Duitsche keizer was uit Palestina
teruggekeerd en in zijn land boven verwachting goed ontvangen. De Rijksdag is
zeer kalm geopend en uiteengegaan na in zijn beschouwingen en debatten een
groote zelfbeheersching te hebben aan den dag gelegd. Wel vond des Keizers reis
er ernstige critiek. Het centrum, dat thans in het Duitsche parlement de lakens
uitgeeft, mocht zich met dezen uitstap ingenomen verklaren en zelfs voorgeven er
resultaten van te verwachten - deze welwillendheid maakte eenigszins den indruk
van een poging om de allerhöchste Stelle ter wille te zijn en, waar datzelfde centrum
de sociaal-democraten in den Rijksdag voor het eerst als een ‘fatsoenlijke’ partij
behandelde, den Hove duidelijk te toonen dat het voldoen aan de parlementaire
eischen de loyaliteit der gevoelens geenszins verzwakte. Namens de
nationaal-liberalen kwam Bassermann verkondigen, dat zij de reis naar het Heilige
Land niet als een feit van politieke beteekenis verkozen te beschouwen. Eugen
Richter hekelde haar nog scherper en wist tegelijk het zijne over het gebrek aan
ministerieele verantwoordelijkheid te zeggen, wat altijd tengevolge heeft dat de
persoon van den souverein meer dan wenschelijk is, direct in polemiek en critiek
wordt betrokken. Verreweg het scherpst was Vollmar, de sociaal-democraat, die
zijn afkeuring van de reis met zijn afkeer van het monarchistisch beginsel
samengreep in het snijdende woord: ‘Als de reis naar het Oosten werkelijk zoo
voordeelig is geweest voor handel en politiek, als haar lofzangers beweren, dan
zou het voor de volken van Europa aan te bevelen zijn, hun vorsten zoolang mogelijk
in het jaar op reis te zenden.’
Maar als stillende en welriekende olie vloeide de woordenstroom uit von Bülow's
mond over de golven dezer beraadslagingen en bedaarden ze zoo volkomen, dat
de Rijksdag dit jaar vroeger en kalmer uiteenging dan zelfs in rustiger
omstandigheden het geval pleegt te wezen. Als parlementaire diplomaat schijnt
deze staatssecretaris van buitenlandsche zaken zijn gelijke te moeten zoeken. Hij
heeft over allerlei netelige dingen zóó gesproken, dat iedereen er aangenaam door
aangedaan en welwillend gestemd werd. Misschien bewijst dit iets tegen den inhoud
zijner rede; het is werkelijk moeielijk daarin de kern van de verschillende quaesties
die hij besprak, terug te vinden. Maar hij heeft den Keizer in elk geval een
uitnemenden dienst bewezen door de verschillende wolkjes die er dreigden, uiteen
te drijven en bijna onzichtbaar te maken voor het bloote oog.
Na vrij koeltjes te hebben gesproken over de overeenstemming met Engeland
omtrent zekere punten, ‘welke overeenstemming niet de minste schade toebracht
aan de bestaande kostbare bondgenootschappen,’ heeft hij onder meer het verschil
dat met Oostenrijk dreigde tot de allerkleinste verhoudingen teruggebracht. Dit was
noodig, nadat keizer Wilhelm in zijn troonrede den ouden keizer Frans Jozef, die
nog al in dezelfde maand zijn gouden regeeringsjubileum vierde, ‘vergeten’ had en
daarentegen zich in de hoffelijkste termen had uitgelaten over zijn dierbaren vriend,
den Tsaar. De uitzettingspolitiek, die de Oberpresident von Köller (vroeger Pruisisch
minister van binnenlandsche
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zaken) aan zijn opvolger von der Recke schijnt op te dringen, heeft zich niet tot het
verdrijven van de Denen uit Sleeswijk beperkt. Hoewel op wat minder barbaarsche
wijze, is zij ook op anderen toegepast en behalve de Nederlanders hebben de
Oostenrijkers er de onaangename gevolgen van ondervonden. Dit heeft een zeer
scherpe uitlating van den Oostenrijkschen minister-president graaf Thun uitgelokt,
waarop von Bülow zonder al te zachtzinnig te zijn, een antwoord moest geven,
hetwelk alle gedachten aan een verslapping van den band tusschen Duitschland
en Oostenrijk weg nam. Hij is hierin zoo goed geslaagd, dat een officieus
communiqué van Weenen uit is komen verklaren, dat er geen sprake kon zijn van
een minder vriendschappelijke bedoeling van graaf Thun's woorden, welke alleen
maar hadden willen laten uitkomen... dat de beide regeeringen volkomen hetzelfde
recht hadden om elkanders onderdanen over de grenzen te zetten.
Een uitvoeriger bespreking van de hopeloos verwarde toestanden in de
Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie - in Hongarije schijnt baron Banffy op springen
te staan - bewaar ik wegens plaatsgebrek liever tot een volgenden keer. Mij rest
nog te vermelden, dat de Spaansch-Amerikaansche vredescommissie te Parijs haar
werkzaamheden geëindigd heeft en dat het verdrag, van beide zijden onderteekend,
nog slechts op de ratificatie der parlementen wacht. Een stillen vrede des gemoeds
zullen zoomin de Spaansche als de Amerikaansche vredesgedelegeerden uit Parijs
mee naar huis brengen. Met de kanonnen der oorlogsvloot achter zich hebben
laatstgenoemden aan de Spaansche commissarissen behalve Cuba en Porto-Rico
ook nog de Solo-eilanden en den ganschen Filippijnschen Archipel afgedreigd. ‘Een
jaar geleden - zoo snoefde de gele pers aan de overzijde van den Oceaan - regeerde
Spanje over tien millioen menschen buiten zijn eigen grenzen. Nu regeert het over
nog geen tweehonderdduizend.’ En daarop volgde: ‘Andere mogendheden, die
koloniën hebben en ze houden willen, gelieven hiervan kennis te nemen.’
Of de Vereenigde Staten van de Filippijnen na den nieuwen koers, dien zij met
deze verovering inslaat (en die door een man als Grover Cleveland zoo scherp
wordt afgekeurd) veel genoegen zullen hebben, staat nog te bezien. Spanje echter
is ze voorgoed kwijt. De Carlistische agitatie neemt sterk toe en weinig betrouwbare
personen als Romero en generaal Weyler zwenken zoo raar van de eene partij naar
de andere, dat zij stellig iets in het schild voeren. Sagasta, de oude
minister-president, is zwaar ziek en zijn ministerie wankelt. ‘Een stervende natie’ het woord van Lord Salisbury was ditmaal niet te kras.
25 December.
P.v.D.
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Van de redactie.
Samuel Falkland.
Deze, zeer bijzonder begaafde schrijver bezit alle hoedanigheden, die men in de
eerste plaats verlangt van hem, die kleine schetsen wil geven aan zoo'n anti-litterair
publiek als doorgaans onze groote dagbladen - dagbladen vol marktberichten en
politiek - ter hand neemt. Het genre is tot bloei kunnen komen in de Fransche krant,
in sommige Fransche kranten, althans. Natuurlijk! Daar verschijnen, te Parijs,
amusements-dagbladen, gelezen door een vrij artistiek ontwikkeld, wereldsch
publiek. Die kranten zijn niet in hoofdzaak bestemd voor den zakenman, integendeel
juist. Geen zwaarwichtig hoofdartikel neemt daar een groot deel der eerste pagina
in beslag. Soms prijkt aan het hoofd reeds een keurig geschreven kroniek, gevolgd
door een of twee ‘contes’ van de allerbest bekende schrijvers. Maar ten onzent kan
zelfs de Telegraaf aan een Samuel Falkland niets beters geven dan haar
kelderwoning, eens in de week. En Samuel Falkland blijft alleen. Geen ander zorgt
voor afwisseling, opdat hij in den toon zou kunnen blijven, die hem het liefst is. Hij
zelf moet voor afwisseling zorgen. Zijn vindingrijkheid moet van zijn kelderwoning
maar een Salon des Variétés weten te maken, waar het Telegraaf-publiek hem
gaarne opzoekt. En, mirakel! mirakel! Falkland is daarin geslaagd. Hij wordt gelezen.
Hij wordt gewaardeerd. Hij is een populaire figuur geworden, den Telegraaf-lezers
dierbaar als een Justus van Maurik, niettegenstaande zijn onbesproken artisticiteit.
Het element in de Falklandjes, dat ze populair maakt, zal wel zijn de eigenaardige,
misschien zeer oordeelkundige, even waarschijnlijk maar toevallige keuze der
onderwerpen. Zij brengen den Amsterdammer in zijn Jodenbuurt, zijn achterhoek,
zijn Nes, zijn vunzige bovenwoningen, onder het ‘volk’ en onder de ‘burgerluidjes.’
Daar hooren de fatsoenlijke Amsterdammers graag wat over. En al neemt Falkland,
nu en dan, met zijn eigen, hoogst fatsoenlijke lezers een loopje, dat hindert niet, dat
trekt geen hunner zich aan. De ironie, zoo al opgemerkt, wordt, met de gehuurde
krant, door de meid naar den buurman gebracht of aan den ombrenger mee terug
gegeven.
Er is nog een ander element, dat Falkland populair moet hebben doen worden:
het overweldigende van zijn stijl. Hij beukt zijn visie er bij de lezers in. Elk woord,
elk zinnetje hamert en wederhamert. Soms herhaalt hij een typisch-raken volzin,
maar dat behoeft niet eens. Hij vindt en maakt woorden, die krachtiger zijn dan een
reeks herhalingen, zuiverder in hun effekt, en zekerder dan alle mogelijke verouderde
kunstmiddeltjes bij elkander.
Zijn realiteit is verblindend.
Falkland gaat te werk als de bedienaar van een elektrisch zoeklicht. Even vliegt
het van hut naar her en dan - dáár zie je het gezochte ding, hel
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verlicht, met alle eigenaardigheden overdreven: het heldere van kleur is nu
kleurschittering geworden; de schaduwen liggen als afgronden daar vlak naast...
Weg nu weêr het zoeklicht. Een paar seconden zijn voldoende geweest om dat
voorwerp in uw gezichtsmemorie vast te leggen voor goed. Nu een ander punt
gezocht, verlicht, gefotografeerd in uw hoofd...
Maar de man met het zoeklicht moet het voorwerp nemen van den kant, waar hij
't bereiken kan met zijn stralen; terwijl Falkland terstond het karakteristieke raakt
met bewonderingswaardige juistheid, zonder ooit treuzelig te moeten zoeken; althans
daarvan bespeurt de lezer niets.
En nu komt het er niemendal op aan dat zijn ruimte in het dagblad zoo beperkt
is. Hij heeft maar enkele regels noodig om u even, zooals ge een landschap ziet in
bliksemlicht, het gekozen stuk werkelijkheid voor oogen te tooveren. Ge ziet weinig,
maar uw geheugen kan het geziene aanvullen met wat gij zelf wel eens hebt
waargenomen. Noem, indien er een etiketje wezen moet, de kunst van Falkland
impressionistisch; noem haar vooral suggestief.
Wat Falkland den lezer wil doen zien, laat hij hem zóó aanschouwen. Maar hij zou
geen groot kunstenaar, enkel een knap technicus wezen, indien hij niet méér deed
dan dit. De schetsjes van Falkland, de best geslaagde stukjes althans, doordringen
u van zijn geest. Hoe volmaakt hij ook achter zijn werk blijft, zijn persoonlijkheid ligt
er in. Zoo echt gezien à travers un tempérament is alles, wat hij geeft. En dat
kunstenaars-temperament is forsch en sympathiek. Niet alleen de dingen doen hem
hevig aan, ofschoon weinigen zoo gevoelig zijn als hij voor het gelaat der voorwerpen;
- men kan zien dat ze hem aandoen als menschen met zeer sprekende gezichten
- ook de geringste ziele-openbaringen brengen deze kunstenaarsziel in beroering.
En hij blijft zijn emotie den baas; hij onderwerpt haar tot kunstenaarsmateriaal; doch
niet met ijzige kalmte in zijn meesterschap. Lees maar eens aandachtig zoo'n litterair
kleinigheidje als Moos komt, met die joodsche vrouwtjes op het plankier en in de
derde-klas wachtkamer van een spoorweg-station. Uiterlijk niets dan beschrijving.
Reeds het zich streng onthouden van alle komiekerigheid bewijst hoeveel de auteur
voelt voor die arme stakkerds: leelijk, groezelig, arm; - en nòg meer dan dat het
afwezig zijn van alle sentimenteel gedoe. Elk woord geldt de situatie. Maar, om dàt
te maken van drie rimplige jodenvrouwtjes, moet men een schat van teederheid in
zich omdragen voor de kleine lieden met hun eng horizontje, waarbinnen toch zoo
hevige aandoeningen kunnen komen en gaan voor die enge zieltjes. Voor haar is
een akelig gewoon feit een gebeurtenis met onmeetlijke proporties. Dit laat Falkland
u gevoelen en om zoo iets te kunnen moet men sympathie hebben voor zijn modellen
en geen oppervlakkig koejig-goejig sentimentje volstaat, dàt verzeker ik u.
Falkland moest voor afwisseling zorgen. Nu en dan, diende hij komiek of ironiek te
wezen. Ik zeg niet dat hem dit minder goed afgaat. Met ge-
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noegen merk ik op dat Falkland maar een zeker soort van luidjes grappig ziet. Ze
zijn voor hem de narren, die lamlendig slenteren door de namelooze tragedie des
levens en er het hooge van bederven door misselijk mal te doen tusschen de
wereldjammeren. De personen, door Falkland als komiek voorgesteld, zijn allen
kleinzielige, akelige menschjes. Het moet den schrijver onmogelijk wezen een goed
mensch komiek voor te stellen. Een goed mensch is alleen maar komiek in de oogen
van een waarnemer zonder gevoel. Straatjongens lachen om de gerimpelde
jodenvrouwtjes uit Moos komt; kunstenaars nemen ze waar met belangstelling;
maar zij gieren van pret als een stelletje hartelooze luidjes, gelijk die uit Angstavond,
vreeselijk in de ‘penurie’ zitten als er tusschen half elf en elf uur wordt gebeld.
Bij vele komieke auteurs is het gegeven het tegendeel van komisch. Men zou
zeggen dat zij het leven parodieeren, niet er het komische uit weten te vinden.
Falkland lacht (daar hij zoo nu en dan ook eens lachen wil) om nare menschen, die
hij misschien eigenlijk nog meer als hatelijk dan als komiek ziet. In Angstavond
ontwaart men duidelijk zijn procédé.
Een regeltje of tien - en de menschen met het keeshondje staan er. Nu de
catastrofe. Er wordt gebeld. Dan de heldendaad van meneer Duimelaar: ‘La-bellen,
Jans.’ Het gelui houdt aan. De heer Duimelaar doet de deur met ketting op een kier;
ziet een bedelvrouw en wil de deur dicht smijten. Maar ze meenen dat de vrouw
haar voet zet tusschen deur en post. Nijdig gaat de man slaan; de vrouwen schelden.
Machtsvertoon komt er ook bij. Het keeshondje krijgt namen van diverse
bloedhonden. Duimelaar doet zijn best om den voet van de bedelvrouw te
verbrijzelen. Einde: - het is de vloermat! En Falkland hoort men niet. Hij komt
nergens, ook niet waar het verleidelijk kon schijnen, tusschen beiden om ‘een mopje
te tappen.’ Ik wil toch wedden dat hij geschaterd heeft om die angsten, dat
machtsvertoon, die geniepige wreedheid.... alles voor een vloermat.
Een enkele maal geeft Falkland zich wat meer. Zijn open brief aan den
burgemeester van Amsterdam b.v. is niet meer een ‘echt Falklandje’. De schrijver
heeft wel getracht zijn lezers een beetje te vermaken met zijn praatjes van fuif en
zijn uitvoerig spreken over goedkoope bedden; maar 't gaat niet van harte. Hij heeft
een kind zien koorddansen om drie uur in den nacht.
‘Zwaar was mij de verzoeking om van 'tgeen ik zag een lieve schets te maken.’
(Lief? - 'k geloof er niets van!) ‘Want wij, schrijvertjes, zijn in die mate gedegenereerd,
dat wij bij de minste aandoening, ons gevoel aaien en streelen en verwarmen om
er een lief of een mooi of een sensatie-makend schetsje, novelle, sonnet, roman
van te bereiden. (Falkland neemt hier een loopje met de lezers, die denken dat ze
wel weten wat te denken van artiesten-sentiment!) Wij zijn zoo. Er valt niets aan te
doen. Wij zijn gevoelspasteibakkers en bespioneeren het leven op listige wijze om
er een beroemdheidje uit te distilleeren. Op mijn woord: dokters,
begrafenisondernemers, rechters en schrijvers, ze worden allemaal éven cynisch.’
(Hoeveel lezers van de krant zouden dit nu wel voor ‘kijkje achter de schermen’
gehouden hebben?)
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En dàn het kind. De toon blijft quasi gemoedereerd; maar je hoort Falkland hijgen
van kwaadheid onder 't schrijven. Hij is, in artistieke voornaamheid, bang één woord
te veel te zeggen, nog banger één phraze te gebruiken, die men voor rhetorisch
houden kan. Maar hij moet pleiten voor dat kind en voor zooveel andere kinderen.
Hij kan ook niet anders, al gaat hij dan eindigen met een schijnbare aardigheid, die
inderdaad een nieuw pleidooi is voor zijn toekomstideaal:
‘Komt het u voor, dat er eens een tijd zal zijn van beslapen bedden, overal?... 't
is niet duur, niet duur, niet duur....’
Ziet ge, wie week aan week de menschen in een krant aangenaam moet bezig
houden, wie werken moet met zijn hoofd, dag aan dag, en dàn nog een hart in zich
blijft omdragen, dat hem zulke woorden doet vinden, die dwingt meer dan koele
bewondering af, al geeft hij maar kleine kranteschetsjes. Laat hem maar praten van
dat pasteibakken van zijn sentiment... het blijft er dan toch heerlijk jong en krachtig
bij.
Men zegt dat Falkland Heyermans is, de Heyermans van Intérieurs. Ik geloof zelfs
dit voor zeker te mogen navertellen. Toch sprak ik niet over zijn eerste ik. Samuel
Falkland mag gerust op zich zelf worden beschouwd en gekenschetst. Hij bekleedt
een éénige en een mooie plaats in onze moderne Letterkunde. Veel grootigheid zal
*)
eerder vergaan dan de meesterstukjes uit die lange reeks van Telegraaf-feuilletons.
F.L.

*)

Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van het verschijnen der verzamelde Schetsen,
in twee bundels, bij H.J.W. Becht te Amsterdam.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Het rijke leven, door Anna Kaulbach (Wilhelmina Reijnbach) Amsterdam,
P.N. van Kampen en Zoon, zonder jaartal.
De schrijfster steekt het niet onder stoelen en banken dat zij een probleem behandelt
en een belangwekkende vraag wenscht te beantwoorden. Waarom zou zij dat óók
niet eens doen? Als haar vraag de moeite waard is om er over na te denken en
haar antwoord eveneens, dan volgen wij, getrouwe lezers, gaarne de schrijfster van
het begin tot het eind: mits die vraag maar ga leven in heusche menschen en niet
worde heen-en-weêr gekaatst tusschen auteurs-marionetten.
Welnu, dit is niet het geval. Anna Kaulbach heeft een paar menschen weten te
schetsen. Dus verdient haar boek onze aandacht en daardoor het vraagstuk op den
koop toe. Want, per slot van rekening, kan een romanschrijver van geen enkel
vraagstuk een lezenswaardig boek maken, indien zijn personen geen heusche
menschen zijn geworden en wordt, daarentegen, elk vraagstuk belangwekkend,
indien zijn personen het maar zijn.
Het probleem in dezen roman is eenvoudig; dat wil zeggen de schrijfster, in hare
hoedanigheid van jong meisje, stelt het eenvoudig en zooals het gesteld wordt, met
een lieve naïveteit, zoo wordt het ook opgelost. Daardoor is deze roman een lieve
roman over de liefde.
Kan het jonge meisje, in haar volkomen reinheid, vragen, eischen van den jongen
man, die haar tot vrouw begeert, dat hij eveneens volkomen rein zij? Het geldt hier
meer dan het vrij zijn van een amoureus verleden. De jonge man mag zulk een
verleden niet gehad hebben, mag zelfs minder dan dat niet hebben gekend. Hij
moet even ver zijn gebleven van de werkelijkheid van het geslachtsleven als het
meisje, dat hij tot vrouw begeert òf, zoo hij dat niet is, zal het meisje een zekeren,
min of meer hevigen weerzin hebben te overwinnen. Mij dunkt, dit is de meening
van mejuffrouw Kaulbach en daarvoor is heel veel te zeggen, indien men zich stelt
op het jonge-meisjes-standpunt en geen rekening houdt met de groote ongelijkheid
van omstandigheden, waarin, zoolang onze maatschappij blijft ingericht gelijk zij tot
heden ingericht was (dat wil zeggen, met het oog op het huwelijk en de finantieele
mogelijkheid daarvan, voor bijna iedereen zéér slecht). Indien de jonge man kon
trouwen op zijn tijd en niet eerst - zooals men nu moet zeggen - ‘wanneer hij een
huishouden kan onderhouden,’ zeker, dan ware de questie hoogst eenvoudig. Maar
nu dit niet het geval is, nu is diezelfde questie zeer samengesteld. Wij kunnen er
hier niet meer van zeggen.
De schrijfster, het vraagstuk vereenvoudigend, heeft zeer streng geoordeeld en
haar zaak met veel talent en mooi meisjesgevoel bepleit. Dat haar lief
hoofdpersoontje later wat zachter gaat oordeelen omdat zij werkelijk bemint en
nergens anders om, bijvoorbeeld niet omdat zij haar ideaal van den reinen man
ontrouw wordt, is zeer goed gevoeld en doet den medelijdenden lezer genoegen.
Daardoor wordt dit boekje, met de overwinning der Liefde als apotheose, tot een
der aantrekkelijkst besloten didaktische romans. Anna Kaulbach zal er veler harten
meê winnen, zoo niet voor haar zaak, dan toch zeker voor zichzelf.
De stijl is mooi zuiver en eenvoudig. Anna Kaulbach kan schrijven. De keuze van
den titel kan ik mij niet al te best verklaren. De karakterteekening is, hoe-
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wel schetsmatig, voor het blijkbaar beoogde doel toch voldoende.

Bloed en Vuur, oorspronkelijke roman van Paul Meertens. Twee deelen
bij G.J. Slothouwer, Amersfoort. (Zonder jaartal.)
De schrijver van dezen roman heeft er ook niet naar gestreefd een zuiver kunstwerk
te geven. Hij staat verre bij mejuffrouw Kaulbach ten achter als auteur. Ik moet zijn
stijl onbeholpen noemen. De toon der gesprekken is onmogelijk, de beschrijvingen
zijn heelemaal niet beeldend.... het is een slecht geschreven werk - laat ik dat maar
dadelijk getuigen. Maar toch ligt er iets in dezen roman, dat men in veel beter
geschreven boeken van dien aard niet altijd kan vinden. Bloed en Vuur is een
getuigenis, een geestdriftig pleidooi voor het Leger des Heils. Het is een boeiend
boek, niettegenstaande al zijn gebreken. Het moet waarheid bevatten, direct
waargenomen werkelijkheid. Wij durven het daarom ter lezing aanbevelen.

Na de Pauze, bewerkt door Mr. G.S. Brantsma. Cohen-Zonen,
Amsterdam. (Zonder jaartal.)
We hebben tegen Sint Nicolaas zóó veel boeken ter aankondiging gekregen, dat
we ons genoodzaakt zien er melding van te maken in de volgorde, waarin ze ons
bereikten; anders worden we onbillijk, daar heel wat moest blijven liggen tot later,
wegens gebrek aan plaats in deze kolommen. Zoo vallen we van een twee-deelig,
warm pleidooi, op een boekje met monologen en een komediestukje. 't Bevat een
gedeelte van Mr. Brantsma's repertoire en een zeer lezens- en voor
monologenzeggers behartenswaardige inleiding, waaruit men zien kan dat het
ploertje op den omslag in geenen deele aan Mr. Brantsma's ideaal beantwoordt.

Monologen, door W.F. Margadant. 's-Gravenhage, Loman en Funke.
(Zonder jaartal.)
De heer W.F. Margadant is een der oolijkste en vroolijkste nazaten van onze boertige
voorvaderen. Als zoodanig wordt hij haast een curiositeit. Deze auteur heeft een
zeer eigenaardigen kijk op de dingen en vooral op menschen en dieren. Zijn humor
is niet altijd bepaald fijn, maar 't is toch de echte humor, voortgekomen uit de
levensbeschouwing van den gewezen zeeman die, voor geen kleintje vervaard,
onmogelijk aan de nietige verdrietelijkheden des levens veel invloed op den mensch
kan toekennen.
Margadant is zoo'n beetje grofsmid in onze humoristische litteratuur. Hij maakt
zware en stevige dingen in een licht genre. Wie hem leest, lacht nooit fijntjes. Hij
lacht niet - òf hij schatert.
In dezen bundel met monologen vind ik een meesterstukje in het eigenaardige
Margadant-genre. Dat is de monoloog van Piet Verweert. Konden de bladzijden van
dit boek nu maar spreken met de stem van Margadant! Wie hem zijn Piet Verweert
hebben hooren voordragen, zullen wel weten dat het bundeltje dàn onbetaalbaar
zou zijn.
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Toevaltreffers, door N. van Harpen. Met 24 penteekeningen van H.M.
Krabbé. L.J. Veen, Amsterdam. (z.j.)
Een bundeltje met leesbare soldatenverhalen, niet zoo heel goed en niet zoo heel
slecht, ten minste eenvoudig geschreven. Krabbé maakte er twee dozijn
penteekeningen bij, die ook niet zoo héél goed, maar volstrekt niet slecht zijn.
De heer van Harpen valt, gelooven wij, nog al in den smaak bij onze jongelui.
Voor hen schijnt dan ook dit boek in de eerste plaats bestemd te zijn.
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Hendrik Eben, De tocht naar Paradijsland, geïllustreerd door Johan
Braakensiek, Amsterdam Cohen-Zonen (z.j.).
Het komt ons voor dat de schrijver zelf niet goed wist wat hij zou doen met zijn
helden, terwijl hij zijn wonderlijk verhaal aan 't schrijven was. Daardoor zullen de
jonge lezers, voor wie het bestemd is, een niet al te duidelijke voorstelling krijgen
van het geheel. Zij moeten ook maar niet te veel nadenken over de gebeurlijkheid
der opgedischte avonturen en den schrijver volgen zonder van den gids eenige
opheldering te verlangen. Zijn er nog vele jongens, die dat kunnen - dàn zal de heer
Eben ook pleizier van zijn avonturenboek beleven. Mag er niet wat dolle fantazie
meer in een jongensboek, dan zal hij zich misschien over het geringe succes kunnen
troosten met de herinnering aan het genoegen, dat hij onder het improviseeren van
zijn boek heeft gesmaakt.
Braakensiek zorgde voor een goede illustratie. Hij vertegenwoordigt hier zoo wat
de werkelijkheid.

Mariëtte, door Thérèse Hoven, L.J. Veen, Amsterdam (zonder jaartal).
Mevrouw Hoven acht het niet onmogelijk dat een Fransche lichtekooi, die nog aardig
wat aanbidders heeft, een jong, mooi meisje tot zich neemt om van dat arme schaap
haar eventueele opvolgster te maken. Mevrouw Hoven acht het voor den lezer wel
vermakelijk het een en ander te vernemen over de Fransche badplaats Vichy en
vindt het geen bezwaar voor den enkelen minder ontwikkelden lezer, die zich onder
de breede schaar van hare bewonderaars mocht bevinden, zoo nu en dan eens,
voor de aardigheid, Fransch te schrijven.
Mariëtte, het mooie meisje, dat met de Cocotte mêe ging, eindigt nog goed ‘een
kloosterschool is het einde van haar aardsche omzwervingen’ en ‘het had zooveel
erger (!) kunnen zijn.’ Inderdaad!

Haar Buurman, oorspronkelijke roman door Gerard Keller, Amsterdam
Cohen-Zonen 1898.
De heer Gerard Keller, die zoo velen en velen heeft vermaakt op de ware,
onschuldige en toch ondeugende manier, waarop ons publiek lang vermaakt heeft
willen worden, moge dan niet meer de baas wezen aan de Arnhemsche Courant,
de aardige oude heer wou toch ereis laten zien dat hij er nog is. En daarom
hoofdzakelijk, wil ik wedden, is hij bezweken voor den zoeten drang der uitgevers
en heeft hij nog eens wat te doen gegeven aan een Nederlandsche Pers.
Onze oude garde houdt zich flink op de posten. Nog kort geleden Schimmel en
nu Keller! 't Is maar gelukkig dat geen onzer weet of hij ooit het voorbeeld van die
heeren zal kunnen volgen.
Die drukinkt, die proeven, die kleine emotie als je de krant opneemt in de
verwachting dat ‘ze’ een woordje zullen zeggen van je boek. Neen, al wordt een
auteur zeventig en ouder nog, zoolang hij nog wàt mans is, kan hij er niet van
scheiden....
Doch als de heer Keller nu dèze kolommen doorziet - dan zal hij géén kritiek
vinden van Haar Buurman, enkel maar een hartelijk woordje van vriendelijke
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begroeting. Zijn boek was voor ons een gezellige surprise. Zelfs dat het nog zoo'n
ouderwetsch groot-leesbibliotheek-formaatsboek is vinden we pleizierig. Het had
er niet ‘modern’ moeten uitzien.

H.J. Schimmel, Sinjeur Semeyns, met illustratiën van Ch. Rochussen,
J. Hoynck van Papendrecht en E. Witkamp. Schiedam, H.A.M. Roelants,
1898.
Van dit fraaie boek verschenen de laatste twee afleveringen, zoodat het nu compleet
verkrijgbaar is. Aangezien de tegenwoordige redacteur voor deze rubriek de eerste
*)
afleveringen niet ontving, moeten wij met dit enkele woord volstaan .
F.L.

*)

Wegens gebrek aan plaatsruimte moeten een paar boekbeoordelingen blijven liggen tot de
volgende aflevering.
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In den Herfst, - olieverfschilderij van Alb. Baertsoen.
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Albrecht Baertsoen
door Pol de Mont.

I.
Ik behoor niet tot degenen, die de mooie uitspraak: ‘heureux les peuples qui n'ont
pas d'histoire, - gelukkig de volkeren zonder geschiedenis,’ voor gegrond en
onweerlegbaar houden. Volkeren, die geen historie hebben, zijn volkeren die noch
geleden noch gestreden hebben, en zulke volkeren - indien
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zij inderdaad al mogelijk waren, - zouden ongetwijfeld wel steeds, ik bedoel: tot zij
eindelijk een geschiedenis zouden krijgen of - wat hetzelfde is - er een ‘verdienen,’
onrijp, onmondig, onvolgroeid blijven en onbekwaam tot elke groote beweging of
daad.
Intusschen, wat ik verwerp op het breedere terrein van de Volkerengeschichte,
dát ben ik integendeel wél geneigd te onderschrijven op het engere terrein van de...
geschiedenis van enkele menschen. Hier acht ik het, althans in zekeren zin en tot
een zeker punt, volkomen waar, dat het een zegen is voor een individu, geen...
geschiedenis, laat mij het juiste woord gebruiken: geen levenshistorie, geen biografie
te hebben. En in de allereerste plaats acht ik dit een zegen voor die enkele
menschen, welke van de natuur een aanleg hebben ontvangen, waarvan men terecht
mag zeggen, dat hij dien van de overgroote meerderheid van de gewone stervelingen
in fijnheid, teergevoeligheid, lenigheid, maar ook krenkbaarheid even ver overtreft
als b.v. de fijnstbesnaarde stradivarius de ruwe strijkinstrumenten van een
midden-afrikaanschen negerstam; voor die enkele menschen, dus, om ze met hun
naam te noemen, welke zich zullen ontwikkelen tot dichters met woord of toon, vorm
of kleur, tot beoefenaars van de letter-, muziek-, bouw-, beeldhouw- of schilderkunst.
Een geschiedenis, een biografie hebben, dat staat immers voor de artiesten van
allen aard maar al te vaak gelijk met moeten worstelen met allerlei stoffelijke en
zedelijke, vooral stoffelijke hinderpalen; het staat gelijk met ontbering, schamele
armoe, honger, moedeloosheid, erger nog -: het staat gelijk met een bladzijde uit
La Vie de Bohème in het beste, met een tegenhanger van Zola's aangrijpend
L'Oeuvre in het slechtste geval.
Wat ik hier zeg, is ernstiger dan men over het algemeen wel denkt, ook nog op
ónze dagen..., ook nog - en misschien vooral - in onze eigen Nederlanden. Het kán
zijn, dat het schril, - onwaarschijnlijk, - dat het, komaan! wij zullen het woord maar
neerschrijven - romantisch, hyper-romantisch klinkt, wanneer men zoo hoort zeggen,
dat hier, op enkele uren of... schreden van elk onzer, te Brussel evengoed als te
Amsterdam en te 's Hage niet minder dan te Antwerpen, mannen van groote, ja,
uitzonderlijke begaafdheid, geen beginnelingen, daarenboven, maar gerijpte en
gelouterde artiesten, meesters zelfs, niet alleen al datgene moeten ontberen, wat
de gelukkigen, die toch vijf- en tien- en honderdmaal te veel hebben, met een genadig
eufemisme ‘weelde’ gelieven te noemen, maar dat zij, wat erger en veel erger is,
voor zichzelf en voor de hunnen niet éens beschikken over datgene, wat zij, die...
te weinig hebben, het volstrekt noodige, le strict nécessaire, heeten. Zekere oproep,
niet zoo heel lang geleden door Prof. Dake in een Amsterdamsch weekblad
afgekondigd, zal zeker wel velen uit den zoeten waan geholpen hebben, dat - op
ónzen tijd, de woorden kunst en broodsgebrek elkaâr onmeedoogend uitsluiten. Ik
zelf zou Noord- en Zuidnederlandsche artiesten kunnen noemen, wier lof tal van
tijdschriften en bladen sedert jaren reeds hebben rondgebazuind, en wier leven toch
éen enkele, lange worstelstrijd is geweest met wel kunstig en fier verborgen, maar
daarom niet minder nijpende ellende of... gêne.
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Men late toch eindelijk het wreede vooroordeel varen, - een vooroordeel, dat ik zoo
dikwijls door rijke kooplui of renteniers heb hooren uitspreken, - namelijk, dat ‘zoo'n
beetje armoe,’ ‘zoo'n beetje getob,’ eigenlijk elken artiest ten goede komt; dat die
lui toch nooit beter werken dan... als de nood nijpt; dat armoe eigenlijk en werkelijk
is het accompagnement obligé en, ja, - zóo ver gaan ze wel eens, de conditio sine
qua non van... talent en genie.
In waarheid hebben welvaart en rijkdom geen enkel -, armoe, echter, nu en
vroeger, menig wezenlijk krachtig talent verhinderd óf te ontluiken, óf datgene voort
te brengen, waartoe het zichzelf en waartoe vaak ook anderen het in staat achtten.

Mist, - olieverfschilderij van A. Baertsoen.

Men denke zich een Schiller, geboren en opgegroeid in even gunstige voorwaarden
als Goethe; Vondel los van alle stoffelijke zorg en kwelling, zoowat in den toestand
van Hooft of... Cats; is het niet waarschijnlijk, dat beiden, de Nederlandsche zoowel
als de Duitsche dichter, dan nog vrij wat meer zouden beteekend hebben voor de
litteraire kunst van hun volk dan nu?
‘Unter solchen fortwährenden Umständen würden ich gewiss zu Grunde gegangen
sein,’ zei Goethe later van den tijd, toen hij te Frankfort als advokaat gevestigd was.
Bach, Weber, Lortzing, Poe, Villiers de l'Isle-Adam, Verlaine...; zeker, ook zóo,
d.w.z., ondanks hun levensvoorwaarden, zijn zij iets geworden; doch zouden zij, in
andere conditiën, niet meer en véel meer geworden zijn?
En hoevelen - qui avaient pourtant quelque chose dans le ventre - ondergingen
het lot van Claude Lantier uit Zola's roman?
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II.
Deze wellicht wat lang uitgevallen inleiding houde de lezer mij ten goede. Zij was
hier overigens op haar plaats, vooreerst, omdat zij dingen bevat die toch maar al te
zelden tot de ooren komen van zeker publiek, ten tweede, omdat de hier
vooropgezette gedachten als van zelf moeten worden opgewekt in dengene, die
zal spreken over een artist als de nog jeugdige Zuidnederlandsche schilder, wiens
naam boven dit opstel prijkt.
Albrecht Baertsoen behoort tot de zeldzame gelukkigen, die geen noemenswaarde
biografie hebben. In een drietal regelen is alles saam te vatten, wat

Huizen langs het water, - olieverfschilderij van A. Baertsoen.

ik, uit zijn eigen mededeelingen, van z'n leven - hij bereikte nauwelijks zijn
drie-en-dertigste jaar - mocht vernemen.
Geboren te Gent in Januari 1866, werd hij door zijn ouders opgeleid voor de
nijverheid; voltooide, met het oog daarop, den volledigen zevenjarigen cursus op
het Koninklijk Atheneum; begon op zijn negentiende jaar zijn studiën als schilder
en debuteerde in 1886 in de kunstvereeniging L'Essor, te Brussel.
Baertsoen is een zondagskind in den volsten zin des woords. O! niet in finantieel
opzicht alleen, als zoon en afstammeling van een geheel geslacht van door eigen
arbeid en vernuft rijk geworden fabrikanten; ook om zijn buitengewone begaafdheid
als schilder, zijn ernstig en eerlijk karakter, zijn groote, zeldzame volharding verdient
hij dien naam.
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En nog in ándere opzichten overigens.
Bij nader toezien komt het mij haast voor, alsof, bij hem, alles - wat eenigszins
van invloed zijn kan op de ontwikkeling van een talent - heeft saamgewerkt, om èn
het gehalte van zijn kunst èn den aard van zijn gave te bepalen.
Ik wil dit even toelichten.
Noch het toeval, dat hij te Gent, noch dat andere, dat hij even vóor 1870 het licht
zag, houd ik voor geheel waardeloos.

Een straat te Veere, - teekening van A. Baertsoen.

Dankt hij aan zijn geboorte uit een sedert lang tot welstand en weelde
opgeklommen geslacht van burgerlijke patriciërs - als ik het zoo mag noemen evenzeer de onderscheiding van zijn geheele uiterlijke verschijning als de verfijning
van zijn gevoel en de distinctie van zijn smaak; aan zijn verblijf van kindsbeen af in
een van de in bouw- en oudheidkundig opzicht merkwaardigste steden van geheel
Nederland, is hij het zeer biezondere innerlijke karakter van zijn kunst -, en aan zijn
omgang met de jonge artiesten, die rond 1880 debuteerden, is hij het moderne van
zijn werkwijze verschuldigd.
Deze beide laatste dingen - met andere woorden - de inwendige en uitwendige
hoedanigheden van zijn werken toe te lichten, ziedaar het doel van dit opstel.
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III.
Zelden vond een artiest met zooveel gemak en zekerheid - bijna van zijn eerste
proef af - zijn weg als Baertsoen.
Ik vergis mij wel niet... Het was wel degelijk in 1887 dat ik, in de jaarlijksche
tentoonstelling van L'Essor, van hem een tweetal werken zag, welke - ondanks alle
mogelijke gebreken van factuur - toch reeds de kiem bevatt'en van al het meest
eigenaardig-treffende, dat zijn latere, en onder deze zelfs zijn beste schilderijen
kenmerkt.

De oude haven te Veere, - ets van A. Baertsoen.

Een Vlaamsche Steenbakkerij en Langs de Vaart, beide, overigens, al dadelijk
door de Brusselsche bladen opgemerkt als ‘beloften’ van een meer dan gewoon
begaafde, spraken, in hun nog wat zware, ruwe, ook wel te donkere tonaliteit een
indruk uit, welke de Vlaamsche veldnatuur wel heel dikwijls, en zeker al even dikwijls
maakt als... zekeren anderen, doch dien slechts weinigen, en dan noch slechts in
het voorbijgaan, als bij uitzondering, meer als een vlugge aanteekening dan als een
heusch gewilde kunstvertolking, tot dusver hadden uitgesproken..., ik bedoel: de
melancholie van onzen noorderhemel
Hoe kwam het nu, dat een jongeling van pas éen en twintig jaar, zoo van den
eersten keer den juisten toon had weten te treffen, al had hij dien toon dan ook wat
al te ruw of al te fel aangeslagen?
Vooreerst was Baertsoen volkomen vrij gebleven van den alles behalve gunstigen
invloed van het nog zoo in alle opzichten gebrekkig onderwijs, dat aan de
kunst-akademies van dien tijd gegeven werd. De toen in zijn volle kracht optredende
landschapschilder, Isidoor Meijers, had hem veel meer wat nuttige wenken dan
heusche lessen gegeven, en het ordewoord van het jonge volkje, hetwelk zich op
dat oogenblik had geschaard rond het vaandel van L'Essor, luidde eensgezind en
krachtig: ‘Sinceriteit! Oprechtheid!’
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Dillens, de beeldhouwer, - Frans van Leemputten, de Greef, Leo Frédéric, Hannotiau,
schilders, - allen, wat zich dan ook in hun uiterlijke manieren moge hebben gewijzigd,
bleven zij in hun latere loopbaan hoofdzakelijk getrouw aan deze leus uit de eerste
dagen van hun strijd. ‘Oprecht’ zijn - dit beteekende voor hen: schilder alleen wat
gij begrijpt, wat gij voelt; wat gij van jongs af zaagt om u heen; waarin gij geboren
zijt en opgegroeid; wat in u leeft zooals gij zelf daarin -: uw volk en uw land. Schilder
het, zoo als het zich openbaart aan u, in overeenkomst met uw aangeboren
temperament: blij, zoo gij zelf blij -, weemoedig, zoo gij zelf weemoedig zijt. En wat betreft het uitwendige procédé, - weet, dat er maar éen enkel is, dat deugt en
bestand is tegen alle

Zeeuwsche weg, - ets van A. Baertsoen.

mode en - alle kritiek: dat, namelijk, hetwelk men het minst opmerkt, hetwelk uw
indrukken, uw stemmingen het zuiverst en volledigst weergeeft.
Ik geloof niet, dat het geheele artistieke onderwijs, dat Baertsoen ooit genoot, een
enkel voorschrift méér zal hebben bevat dan ik zooeven aanhaalde.
En dat onderwijs is hij, van 1887 tot heden toe, onwrikbaar als niet éen getrouw
gebleven.
Hij heeft geschilderd wat hij het best kent; wat hij kent, door jaren lang verkeer of
allerminst herhaald en langdurig bezoek: Gent, Brugge, Nieuwpoort, de boorden
van de Schelde, de Noordzeekust, Veere en Walcheren.
Hij heeft ze geschilderd, zooals ze zich vertoonden aan hem, in het intiemst
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mogelijk verband met zijn inborst, zijn ik, - het ik van een tot droomerij gestemd,
zich in weemoed verblijdend Noorderling.
Hij is niet afgedwaald op de kronkel- en zijpaden van allerlei leeren en methoden;
hij heeft meegedaan noch aan neo-impressionisme, noch aan symbolisme en
mysticisme; hij heeft de gewone procédés van alle tijden en scholen goed genoeg
gevonden, om er mee te zeggen wat hij te zeggen had, - en hij heeft er alleen aan
getornd, om ze steeds onschadelijker, steeds eenvoudiger te maken, om zooveel
mogelijk te ontsnappen aan hun... tirannie.

IV.
Een paar jaren geleden, in een opstel, dat ik hem wijdde naar aanleiding van een
te Brussel gehouden tentoonstelling van een geheele reeks van zijn werken, noemde
ik Baertsoen den schilder van den weemoed en stelde ik hem - in die hoedanigheid
- tegenover Emiel Claus, den schilder van de Vlaamsche landschap-blijheid.
Wie de melancholie begrijpt, die de achter- en volksbuurten van onze Vlaamsche
steden, van de groote en bloeiende zelfs, of de ver strekkende weiden en
akkerlanden van Oost- en West-Vlaanderen uitspreken, zoo vaak de zon ze niet
beschijnt bij dag en in haast al onze nachten, die zal, na te hebben kennis gemaakt
met de voornaamste schilderijen van Albrecht Baertsoen, zeker gereedelijk toegeven,
dat deze schilder dien weemoed als geen tweede in kleuren heeft weten te vertolken.
Zeker is ook Verstraete een melancholiek schilder; doch hij schilderde bij voorkeur
zijn eigen weemoed of den weemoed van de menschen, die hij zag en hoorde
rondom zich in het hoekje van de Kempen, waar hij woonde.
Ook Heymans, Rosseels en Crabeels waren wel eens weemoedig -; hun weemoed
was echter steeds getemperd door een onverheelbaar, zijn eigen zwaar- en
donkerheid toch doortintelend licht van hoop; hij was verlicht door iets als het
bewustzijn, dat het... spoedig anders zou worden, dat zonneschijn zou komen na
de regenbui.
Baertsoen schildert den weemoed van de dingen zelf, en hij geeft hun een diepte
en een omvang, die wellicht van alle modernen alleen Thaulow heeft weten te
bereiken.
Wat hij geeft is als het ware de gekwintessensieerde droefheid van de
beggijnhoven, waar, zelfs bij vroolijken zonneschijn, de effen witheid van de muren
en de venstergordijntjes klagen en de ongestoorde eenzaamheid van de straatjes
weent; de droefheid van een pleintje, waar, in een uithoek van de stad, de huisjes
staan van zooveel arme wroeters, die alleen bij nacht of op zon- en feestdagen van
hun tehuis genieten, vervallen en als het ware zieke huisjes, die vertellen van hun
verlatenheid en van hun leêgte; de droefheid van de oude grachtjes, in wier traag
voortkruipende wateren de verweerde vooreeuwsche gevels gelaten neerstaren;
de droefheid ook van den wijden,
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hoogstaanden vloed, waarop, in stille maanschijnnachten, de visscher zit te waken
bij het uitgehangen net...
Ongetwijfeld zijn er, ook in Zuid-Nederland, schilders, die een grootere
veelzijdigheid van onderwerpen en gevoelens, wellicht ook grooter stout- en
nieuwheid van uitdrukkingsmiddelen aan den dag leggen. Zulke zijn b.v. Claus,
Ensor, of die zijn leven door schandelijk miskende Vogels, de vermetelste en
wonderbaarste impressieman, dien ik ooit kende! In éen opzicht overtreft Baertsoen
de meesten. Intenser dan Baertsoen het heeft gedaan, heeft, vóor

In 't Achterbuurtje, - olieverfschilderij van A. Baertsoen.

noch na hem, geen ander Vlaming deze éene zijde van onze Vlaandersche
buitennatuur weergegeven.
Vooral zij niet, die het hem hebben nagedaan - al heeft ook wel een enkele dezer
meer dan gewonen bijval verworven in kringen, waar men - b.v. te Parijs - van den
eigenaardigen weemoed van onze Vlaamsche steden geen flauw begrip heeft.

V.
Ik weet niet, of wel velen zich een voldoende denkbeeld vormen van al de
moeilijkheden, welke een zoo bij uitstek gevoelige kunst als die van Baertsoen
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moet overwinnen. Kracht, - b.v. die van een met gespannen spieren arbeidend
mensch of dier; blijheid, - b.v. die van een heerlijken zonnedag in de zomerweide
of van een uitgelaten menigte, die feest viert; moed, - b.v. die van een... soldaat in
een veldslag of van een jager op de leeuwenjacht; wanhoop, - zooals die van de
moeder naast het doodsbed van haar eenig kind; vervoering, - zooals die van den
martelaar, stervend voor zijn geloof; kortom, alle hevige gevoelens, zijn veel
dankbaarder onderwerpen dan de, op zich zelf beschouwde, zoo bij uitstek stille,
bescheiden weemoed van een stadgezicht of een hoekje veld - vooral, wanneer de
zeldzame personages, welke de schilder ons op die plaatsen toont, in hun uiterlijk
doen weinig of niets vertoonen, dat ons ontroeren kan

Straat in een oude stad, - ets van A. Baertsoen.

Haast aan al die uiterlijke hulpmiddelen, waarmede anderen weten te woekeren,
heeft zulk een vertolker van melancholieën bij voorbaat al verzaakt: noch de kloeke
menschenfiguren van de la Laing, noch de weelderige dieren van Verwee, noch de
verrukkelijke kleurenbontheid van Claus, noch de aandoenlijke groepjes van
Verstraete, noch de pittoreske samenstelling van Frans van Leemputten blijven in
zijn bereik. Met een paar kleuren, ja, vaak met veel minder nog, met niets dan een
enkele in verscheiden schakeeringsgraden aangewende kleur, zal hij het moeten
doen.
Voor zulk een komt het er dus op aan, de natuur niet alleen te zien, maar ze op
te nemen in zich zelf. Niet zijn gevoel uitstorten of overgieten in haar; neen, het
gevoel, de stemming, die van haar uitgaat, die uit haar spreekt,
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vereenzelvigen met -, maken tot de zijne, ziedaar wat hij doen moet. De natuur moet
zijn heengegaan door zijn ziel, eer hij aanvangt, ze te schilderen. Alleen op die
voorwaarde zal hij boeien, ontroeren, doen genieten.
Zijn kunst is als een van die, meestal zeer eentonige, oude gezangen, waarvan
de voordracht alle denkbare virtuoziteit à priori uitsluit, doch welke men niet moe
wordt aan te hooren of zelf te zingen en nog te zingen, als men maar is
doorgedrongen tot de innerlijke kern, tot het diepe sentiment, dat slaapt in die
kleurlooze melopee.

In een Volksbuurt te Brugge, - olieverfschilderij van A. Baertsoen.

VI.
Weinige schilders, vooral in Zuid-Nederland, geven, zoo zeer als Baertsoen, den
brui van alle uitwendig effekt. Van al de schilderijen, die ik, van 1887 tot heden toe
van hem zag, zijn er wellicht geen tien, - de allereerste natuurlijk uitgezonderd, waarbij men denkt aan procédé of manier, of waarbij men in de eerste of zelfs tweede
plaats zijn bewondering gaat uitschreeuwen voor de knapheid, waarmeê het gedaan
is.
Bij Baertsoen denkt men niet alleen niet om verf, - de leelijke, prozaïsche stof, maar zelfs nauwelijks om wat men met die stof het liefst verwezenlijkt, het koloriet.
Dit is zóo waar, dat ik meer dan éen zoogezegd kenner met het ernstigste gezicht,
dat een kenner zetten kan, heb hooren verklaren:
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Te Veere, - teekenschets van A. Baertsoen.
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‘Dichterlijk is hij genoeg! Maar hoe jammer, dat hij geen kolorist is!’
Een oud en heel leelijk vooroordeel, lezer! Het oude Vlaamsche vooroordeel, dat
koloriet verwart met bontheid en rijkdom boven diepte verkiest.
Ook aan dit vooroordeel moest men, ten slotte, voor goed verzaken!
‘Een kolorist, die dien naam verdient,’ zegt Fromentin in zijn voortreffelijk boek,
Les Maitres d'Autrefois, ‘is een schilder, wiens kleuren - of zijn kleurenschaal al dan
niet rijk, al dan niet gebroken, veel- of eenvoudig zij - haar beginsel, eigenschappen,
uitwerking en juistheid behouden en dat wel

Grachtje in Vlaanderen, - olieverfschilderij van A. Baertsoen.

overal en altijd, in de schaduw, in den halven toon en in het schelste licht. Neem
een nameloos schilderij; onderzoek de hoedanigheid van den lokalen toon; wat
daarvan wordt in het licht; of hij in de middeltint, in de donkerste schaduw stand
houdt, en gij zult met zekerheid kunnen zeggen of dat schilderij al of niet het werk
is van een kolorist, in welken tijd, welk land, welke school hij thuis hoort.’
Aan deze eischen nu - door een man van het volk hier zoo uitstekend geformuleerd
- toetse men gerust wat Baertsoen sedert weldra tien jaar schilderde; evengoed
dien Avond op de Schelde, waarmee hij te Antwerpen in
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1888 een medaille verwierf, als zijn Avond in een Vlaamsche stad, uit 1891-1892,
eigendom van den heer Borguet, te Parijs, of zijn Sneeuwmorgen in een Vlaamsche
Stad, uit 1895, nu in het muzeum te Gent, zijn Oude Vlaandersche Vaart, mede uit
1895, nu in Le Luxembourg, of - eindelijk - zijn Pleintje in een Volksbuurt, 1897, nu
in het muzeum te Antwerpen. Alle zijn zij het werk van een meester, die niet alleen
de waarde van de tonen kent als de besten onder zijn hedendaagsche vakgenooten,
maar die daarenboven door het volmaakt in evenwicht brengen van de plans, en
niet het minst door het uitnemend weergeven van de athmosfeer, het luchtbad, elk
onderdeel van elk van zijn werken in volkomen harmonie weet te doen zijn met het
geheel.
Vooral op deze laatste hoedanigheid - wat de schilders, met een Fransch woord,
l'enveloppe noemen, - stelt onze kunstenaar den hoogsten prijs. Daaraan offert hij
alles op, niet alleen wat er gerust mag voor gegeven worden, b.v. gemakkelijke
kleureffektjes, maar een enkele maal ook wel meer dan volstrekt nuttig of geoorloofd
is, - namelijk: de stevigheid en soliditeit van een of andere bijzaak van belang, - een
boomstam op den voorgrond, de steenen van een bruggetje, het dak van een huis.

VII.
Ik zei: Baertsoen is een zondagskind. Ik geloof, dat ik gelijk had.
In stormpas veroverde hij al de departementen van de kleine wereld der
hedendaagsche publiciteit; in minder dan twaalf jaar wist hij, door de drukke en
woelige gelederen van... zoovelen, vooruit te dringen tot in het voorste gelid van
degenen, welke men, en niet in zijn klein vaderland alleen, noemt als de voornaamste
vertegenwoordigers van de moderne kunst; voor een vijftal muzea werd een van
zijn werken aangekocht; De Vlaamse School, Studio, Emporium, Artist,
reproduceerden van zijn schilderijen of wijdden hem geheele opstellen; en met al
deze betuigingen van eer en hulde moet elk onbevoordeeld vakgenoot des te meer
vrede hebben, omdat zij zoo volkomen verdiend zijn.
‘Une seule ombre à ce tableau!’
Niet zonder zeker gevoel van angst vraagt men zich af, hoe de nu even
twee-en-dertigjarige het zal aan boord leggen, om hooger, altijd hooger te stijgen?
Zal hij zijn manier wijzigen?
Zal hij andere onderwerpen kiezen?
Zal hij een ander worden in het tweevoudige opzicht van stof en manier tegelijk?
Laten wij vertrouwen hebben!
Baertsoen is een van de loyaalste, onvermoeibaarste werkers, die de kunst ooit
opleverde. Men kan er staat op maken, dat zijn talent zich zal hervormen en
voort-ontwikkelen op een wijze, die én zijn nu tienjarig schitterend verleden, én zijn
uitzonderlijke gaven van oog, hand en gemoed volkomen zullen waardig zijn.
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Wouter.
Door Jafir.
I.
Wouter was altijd een vreemd jongetje geweest.
Toen hij nog niet naar school ging, bracht hij het grootste deel van den dag in
den tuin door en in het bosch daarachter. Was Wouter nergens te zien als men hem
noodig had, dan kon men hem tien tegen een bij den vijver vinden, of op het
dennenheuveltje bij de spoorbaan. Dat laatste was een van zijn lievelingsplekjes.
Meestal maakte hij dan kasteelen en parken van zand en takjes; de kasteelen
hadden hooge torens, en in de parken waren meren en watervallen. Wouter
verbeeldde zich dan dat het zijn bezittingen waren: elke grasspriet was een slanke
palm, elk takje een forsche eik, elke bloem een zonderling sprookjes-gewas. Uren
lang hield hij zich daarmee bezig, maar toch kon hij een ganschen morgen onder
de dennen liggen, en gesprekken houden met de vogels en met den wind. Die
hadden hem heel wat te vertellen.
Toen Wouter acht jaar was, ging hij naar school. Den vorigen avond had hij in
bed liggen snikken, en wel tienmaal bij zichzelf gezegd: ‘als mijn moedertje nog
maar leefde....’ Toch was zijn vader heel goed voor hem, en had hij zijn moeder
eigenlijk niet eens meer gekend. Maar den volgenden morgen ging hij heel bedaard
naar school, en iedereen dacht dat hij het prettig vond.
Zelfs Ellen dacht het, en die kende hem toch heel goed.
Ellen was zijn nichtje, tien jaar ouder dan hij. Ze logeerde dikwijls bij Wouter's
vader, want deze was zoo alleen en voelde zich zoo verlaten sedert zijn vrouw
gestorven was. En broers of zusters had Wouter niet.
Wouter hield heel veel van Ellen. Toen hij haar voor 't eerst ontmoette, had ze
hem heel ernstig meegeholpen aan zijn zandpaleizen, en niet erom gelachen. Aan
haar had hij de uitvinding van de meren en de watervallen te danken, en ook had
ze eens gezegd, dat de bloemen en de vlinders ons wel degelijk begrepen als we
met hen spraken. Dat had Woutertje nooit vergeten. Daarvoor zou hij haar altijd
dankbaar zijn.

II.
Wouter maakte zich op school geen vrienden. Hij speelde nooit mee, en ging na
schooltijd dadelijk naar de bosschen. Dan gebeurde het wel eens dat hij thuis kwam
zonder tasch - die was aan den vijver blijven liggen.
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De anderen vonden Wouter een saaien jongen. Hij wilde nooit eens knikkeren of
belletje-trekken met hen.
En de onderwijzer wist niet, wat hij van den jongen denken moest. Wouter was
meestal met zijn gedachten ergens anders, en soms vergat hij zelfs heelemaal zijn
huiswerk te maken; maar als hij eenmaal tot werken kwam, dan deed hij in een uur
meer en beter dan de anderen
Wouter was altijd maar blij als het vier uur sloeg; vooral wanneer Ellen hem kwam
halen. Dat was heerlijk. Dan gingen ze samen naar het dennenheuveltje bij de
spoorbaan. Er kwamen per dag maar vier of vijf treinen voorbij, maar Wouter vond
het een genot ze te hooren aankomen en ze na te kijken, en dan te droomen van
de vreemde landen waar ze heen gingen. Daarvan vertelde Ellen dan lange verhalen,
totdat in de verte, in huis, de etensbel luidde. Dan moesten zij weg.
Ellen kon prachtig vertellen. Ze had veel gereisd, en wist te fantaseeren van
sneeuwbergen en blauwe zeeën en donkere bosschen, van menschen met zwarte
haren en kleurige gewaden, van vlugge herten en listige vossen en
vreemd-gevederde vogels. Reizen leek Wouter een heerlijk ding. Als hij ouder was,
wilde hij veel gaan reizen. ‘Dan gaan we samen, niet waar, Ellen?’ vroeg hij. ‘Dan
reizen we samen de heele wereld af.’ En Ellen lachte en beloofde het hem. Daar
rekende hij vast op: ze zouden later samen de heele wereld rondtrekken.
Eens, toen Ellen midden in een mooi, spannend verhaal was, begon de bel te
luiden, en moesten ze naar huis.
‘Vind je het niet verschrikkelijk,’ vroeg hij, ‘dat een mensch altijd zooveel saaie
dingen moet doen: eten en huiswerk maken, en naar bed gaan? Ik wou, dat 't nooit
hoefde.’
Zijn peinzende bruine oogen staarden droomerig langs den horizon.
‘Kijk, nu wordt de lucht juist zoo mooi, en nu moeten we naar huis. Zie je wel?’
De zon daalde langzaam naar den blauw neveligen heuvelrand; warm-roode
strepen legden zich daarboven. Het bladerlooze, herfstige hakhout leek paarsbruin,
en het dennenbosch werd heelemaal zwart tegen de transparante lucht. Een enkele
vogel deed nog even zijn wijsje hooren, korte, weemoedige melodie.
Onder het naar huis gaan zweeg Wouter langen tijd. Toen stond hij op eens stil,
en zei: ‘Zullen we omkeeren, Ellen?’
‘Wat bedoel je?’
‘Zullen we omkeeren, en niet meer naar huis teruggaan? samen wonen in de hut
die we gebouwd hebben, en dan altijd in het bosch blijven wonen?’
Zijn stem klonk heel beslist, en groote ernst blonk in zijn jongensoogen.
Maar dat zag Ellen niet, omdat 't zoo donker was, en ze lachte luid en zei:
‘Maar beste jongen! Je zou 't al gauw koud hebben en honger krijgen en naar
huis verlangen! Kom, daar gaat de bel al voor de tweede keer, we moeten ons
haasten.’
Wouter ging mee. Hij begreep haar niet. Waarom wilde ze niet met hem
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in de hut wonen? Ze zouden het niet koud hebben - dorre blaren vormen een
koesterend bed. En honger? - wel, er waren immers bramen en hazelnoten en
boschbessen, en helder water vloeide door de beek!
Hij verlangde niet naar huis terug. Daar wachtte hem schoolwerk en dansles en
daar moest zijn haar geborsteld worden en zijn handen gewasschen - allemaal
dingen waarvan hij niet hield.
Hoe kon Ellen nu naar huis terug verlangen!
Voor 't eerst begreep hij haar niet, en er sprak wantrouwen uit de blikken, waarmee
hij haar dien avond aanzag.
Hij was verder heel stil; nu en dan huiverde koud een onbestemd gevoel van
vrees en verlatenheid langs zijn rug.
Het duurde dien nacht langen tijd eer hij den slaap kon vatten, en hij moest telkens
huilen, de arme Wouter, die toen nog geen twaalf jaar was.

III.
Er waren drie jaar voorbij gegaan, en Wouter zag Ellen in den laatsten tijd niet zoo
dikwijls meer. Ze kwam wel nu en dan weer logeeren, maar niet zoo lang achtereen
als vroeger.
Hij had zijn best gedaan zijn vertrouwen in haar geheel te herwinnen, en dat was
hem ook wel gelukt.
‘Ellen heeft ook geen lessen te leeren en wordt niet telkens beknord als haar goed
stuk is of haar handen vuil,’ had hij overwogen.
Maar zooals vroeger werd het toch niet meer. Hij wist niet waarom, maar Ellen
was heel anders geworden. Hij wist ook niet hoe.
Wouter was nu vijftien jaar. Hij ging op het gymnasium, zijn blond haar was
kortgeknipt en hij droeg een lange pantalon. Ellen wandelde en praatte nu niet meer
zoo veel met hem, maar hij was toch dezelfde droomer gebleven, en hij kon erg
terugverlangen naar hun uurtjes op den dennenheuvel, als Ellen vertelde, en hij
languit op de gladde dennennaalden en het veerende mos lag, met het hoofd op
haar schoot, als de boomkruinen ruischten, de wind geheimzinnig met de bloemen
fluisterde, en het aroma van hars en thijm droomerig geurend door het bosch
zweefde.
Maar hij dorst er niet naar vragen.
Ellen was zoo heel anders geworden. Ze zat nu veel op haar kamer en schreef
lange brieven, die ze weg stopte als Wouter binnenkwam - vroeger had ze nooit
iets voor hem verborgen - ze liep lachend en zingend door het huis, en als Wouter
haar aarzelend vroeg wat met hem te gaan wandelen, dan stoeide ze even met
hem, lachte hem uit en liep weg.
Wouter voelde zich heel treurig daaronder.
Eens zat hij aan den vijver en keek aandachtig naar een samenstel van raderen,
dat hij uit hout vervaardigd had, en waardoor water uit den vijver naar de beek geleid
werd. De beek was namelijk bijna droog, omdat er zoo weinig regen viel dat jaar,
en nu hadden de schapen, stroomafwaarts, in de hei, niets te drinken.
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Toen had Wouter zijn toestel van schepraderen gemaakt, en wie het weten konden
zeiden, dat 't heel vernuftig was, en dat hij bepaald een knap ingenieur zou worden.
Hij zat aan den vijver.
Hij hoorde stemmen in de verte; langzaam ruischten voetstappen nader.
‘Dat is nu Wouter, de dichter van de familie,’ hoorde hij vaag, als in een droom,
Ellen zeggen tegen een heer, die naast haar liep, En ze lachte.
Wouter wist niet waarom, maar dat lachen deed hem pijn, alsof hij zich aan een
mes sneed.
‘Zoo, zoo - je kleine vriendje, waarvan je me wel verteld hebt,’ antwoordde de
heer, en Wouter vond zijn stem hard en antipathiek. Twee kleine vogeltjes, die in
de nabijheid op een tak naar Wouter's schepraderen keken, vlogen verschrikt weg,
en roef! daar krabbelde het eekhoorntje, dat anders rustig bij hem hazelnoten zat
te pellen, pijlsnel tegen den dennenboom op.
Wouter nam de hand, die hem werd toegestoken, niet aan, maar balde de vuisten
op den rug. Een oogenblik zag hij den indringer met vijandige oogen aan, oogen
waarin haat en verachting straalden; toen keerde hij zich om en ging zwijgend heen,
dieper het bosch in.
‘Wouter, Wouter....!’ hoorde hij Ellen nog roepen. Maar ook haar stem klonk
vreemd en ruw door het woud, en Wouter keerde niet terug.
Hij begreep het niet. Hij begreep er niets van. Ja, Ellen was geëngageerd, zooals
de menschen zeiden; ze hield de hand van dien vreemden man in de hare, en ze
legde het hoofd aan zijn schouder.... Ja, dat begreep hij. Maar waarom liep ze nu
met hem in het bosch, en liet ze hem al hun vertrouwelijke plekjes zien, waar vroeger
nooit iemand anders geweest was, die alleen aan Ellen en Wouter behoorden? Zou
ze hem nu ook sprookjes vertellen op den dennenheuvel, dien vreemden man, en
zou hij op het mos liggen, met zijn hoofd op haar schoot....?
Wouter begreep het niet meer.
Had Ellen hem nu geheel verlaten - hem heelemaal alleen gelaten, voor altijd,
voor altijd....?
Hij vond het leven onrechtvaardig en de menschen slecht.

IV.
Den volgenden avond gaf zijn vader een groot feest, ter eere van Ellen's verloving.
Dat was in lang niet gebeurd. Het anders zoo stille huis was nu vol vroolijke,
lachende, bontgekleede menschen; de zalen waren vol licht en bloemen en muziek.
Waarom waren die menschen zoo blij? Wouter begreep het niet, en voelde zich
heel ongelukkig. Had men hèn nooit bedrogen en alleen gelaten?
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In de serre zat Ellen, onder een grooten palm. Ze waaide zich langzaam met haar
waaier, haar oogen staarden droom-gelukkig in de verte.
De vreemde man was er niet.
Wouter stond aan den ingang van de stille, halfduistere serre en hield de oogen
onafgewend op Ellen gericht.
‘Wat sta je daar te droomen?’ riep ze, hem bemerkend, vroolijk. ‘Kom eens hier
en vertel me waarom je gisteren zoo onbeleefd was!’
Wouter nam de hand die ze naar hem uitstak, maar hij bleef staan en zweeg.
‘Nu, Wouter, geef je niets meer om me....?’
De stem klonk weer als melodie van vogels.
Wouter zag haar star aan, met groote, fluweelzwarte pupillen, zoodat Ellen even
schrok.
Toen, nog steeds haar hand vasthoudend, boog hij zich voorover en drukte heftig
en plotseling een zoen op haar blanken, naakten arm.
‘Wouter....!’ riep Ellen verschrikt, en ze striemde hem het gezicht met haar waaier.
Wouter ging langzaam heen.

V.
Den volgenden dag bracht Wouter Ellen en den vreemden heer naar het station.
Hij was heet kalm en heel gewoon, en zelfs vrij spraakzaam. Onderweg haalden
Ellen en hij allerlei herinneringen op, en 't scheen dat het andere vergeten was.
Aan het station stond Wouter nog wat bij den coupé te praten. De trein ging eerst
over tien minuten.
‘Ik zal op den dennenheuvel gaan staan, dan kan ik je toewuiven,’ zei Wouter
vroolijk, en nam afscheid.
Op het perron keerde hij zich nog verscheidene malen om en knikte naar Ellen.
Den vreemden man groette hij niet.
Maar toen hij bij den dennenheuvel stond en de trein snuivend en stampend
aanrolde, toen ging hij dwars over de rails liggen.
1898.
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Gerard Keller.
Door Johan Gram.
Het was op een benauwend heeten Augustusdag van 1869 te Leuven. Een groot
aantal leden van het aldaar te houden letterkundig congres, zoo even hongerig en
bestoft, glimmend en ontdaan van de hitte aangekomen, bestormden de open tafel
van een der hôtels, om zich eens terdege schadeloos te stellen voor al de geleden
ontberingen.

Portret op ongeveer 55jarigen leeftijd.

Daar waren wel 40, 50 hongerigen en dorstigen bijeen, en ofschoon de kastelein
op een dergelijke overrompeling had kunnen en behooren te rekenen, bleek al
dadelijk dat de gasten op rantsoen werden gesteld. Er was geen eten genoeg!
Bovendien, zoowel door de overweldigende drukte aan het snikheete
spoorwegstation als door den zeer haastigen intocht, had men nauwelijks
gelegenheid gehad, de van heinde en ver toegestroomde letterkundigen aan elkander
voor te stellen, zoodat de Vlaamsche en Hollandsche broeders, ofschoon door de
gemeenschappelijke gedwongen vastenkuur nader tot elkander gebracht, als
vreemden tegenover en naast elkaar hongerden!
In die spanning, te midden dier zure gezichten en letterkundige mopperaars,
sprong een der gasten op zijn stoel, tikte tegen zijn glas en sprak luide:
‘Heeren! De kastelein wil een hongerkuur met ons beproeven! Het zij zoo! Maar
als wij hier gezamenlijk moeten bezwijken, dienen we elkaar althans te kennen,
opdat wij als vrienden en elkaar waardeerende bentgenooten de Elyzeesche velden
binnentreden. Daarom stel ik voor, dat ieder van ons zich
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met een twee- of vierregelig versje aan de medeslachtoffers bekend make. Ik zal
met mij zelven beginnen.
Ik ben Gerard Keller
Van beroep verteller!’

Bijna werd de honger vergeten, zoo welkom was deze aardige afleiding. Men schonk
de glazen in, men lachte en schertste, het ijs was gebroken, de lange gezichten
werden rond en - na Keller sprong zijn buurman Max Rooses op een stoel en meldde
zich op de volgende lakonieke wijze bij zijne broederen aan:
‘Ik ben Max Roosès
Lid van dit congres.’

Nu ging het als een loopend vuurtje voort; men voelde den honger niet meer, klonk
links en rechts, lachte en schaterde en at zijn brood met tranen... van blijdschap.
Zelfs als deze of gene niet dadelijk twee regels wist te rijmen, sprong zijn buurman
bij, en zoo gebeurde het dat een ondeugd van een jongen schrijver den heer D.A.
Thieme, die wat lang draalde met zijne voorstelling, aldus inleidde:
‘Mijne heeren! Dit is de uitgever Thieme(n)
Van ons aller leer snijdt hij riemen.’

Keller had zich zelven niet beter kunnen kenschetsen, dan hij toen deed: van beroep
verteller. Zoo er van één schrijver gezegd kan worden, dat hij met eene pen en het
oog van een opmerker ter wereld is gekomen, dan voorzeker van onzen Gerard
Keller. Overal en in elk individu vond hij stof. Zijne fantasie bleef hem tot de laatste
weken getrouw, en het menschdom, dat hem tot model diende, scheen hem hoe
langer hoe rijker bron toe.
Een geboren, onverbeterlijke verteller was hij. Is het niet, als men eene van zijne
novellen leest, alsof de gezellige, geestige prater te midden zijner vrienden
allerprettigst zit te vertellen. Zoo gemakkelijk, los en natuurlijk alsof het een als van
zelf uit het ander voortvloeide, babbelt hij voort, dat wij van het begin tot het slot
met voldoening luisteren. Al zijne menschen bewegen zich zoo gemakkelijk, zijn
dikwijls zoo aardig of zoo komisch, dat de verteller den lezer vasthoudt en meesleept.
De geboren causeur vertelt ons de avonturen zijner personages zoo natuurlijk en
geestig, dat wij, onder zijn suggestie, hem in alles volgen en ons geheel naar zijne
opvatting gaan voegen. En de schrijver zelf, nooit verlegen om een of anderen
vernuftigen uitweg, dien hij ons voorstelt als het natuurlijkste gevolg van hetgeen
vooraf ging, vertelt ons in één adem door. Trouwens, in zijn laatsten roman Haar
Buurman getuigt Keller zelf:
‘Hij (lees: Keller), die een roman of novelle maakt, schrijft niet zelden op bladzijde
tien wat op bladzijde twee niet in zijn geest was opgekomen en wat er door
overdenking en redeneering niet in opgekomen zou zijn. De fantasie
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is geen ros, dat naar den teugel luistert. Het rent en springt voort in dolle vaart en
zoo rees op eens, zonder dat zij het wist of weerhouden kon, dat denkbeeld haar
voor den geest.’
En als Antoinette, eene andere figuur uit dien zelfden roman, haar aanstaande
vraagt, of hij gelooft aan de mogelijkheid dat Sherazade duizend en een nacht
achtereen altijd maar door vertelde en dat den Sultan dit niet verveelde, dan denken
wij onwillekeurig aan den onuitputtelijken schrijver zelf, die ruim eene halve eeuw
lang, zeker wel meer dan duizend en één vertellingen, de eene al boeiender en
humoristischer dan de andere, aan zijn dankbaar luisterend publiek verhaald heeft.
Vosmaer verzekerde, een vijf en twintigtal jaren geleden, dat er in onze geheele
vaderlandsche litteratuur geen auteur was, die zoo prettig kan vertellen als Keller.
Toen Kellers tijdgenoot en vriend, met wien hij in Tijdstroom en Nederlandsche
Spectator in de redactie zat, nog nu en dan onder den eenvoudigen titel Een en
ander in Het Vaderland schreef, nam hij eens kloek en ridderlijk de partij voor zijn
bentgenoot op. En naar eene betere en meer waardeerende kenschetsing van
Keller's gave zou men, volgens mijne bescheiden meening, te vergeefs omzien.

Portret op 30jarigen leeftijd.

‘Er is verscheidenheid van gave op ons romantisch gebied,’ schreef Vosmaer
aldaar, ‘er zijn er die naar grondige karakterstudie streven of historische tijdvakken
doen herleven; er zijn er die het volksleven van stad of platteland, met gevoelige,
poëtisch getinte of realistisch nauwkeurige trekken teruggeven; anderen die de
maatschappij naar het leven afbeelden; er zijn er die geestig, geleerd, diep, teeder,
sarkastisch of stichtelijk zijn.
Maar te vertellen, zonder eenige gekunsteldheid, met de meest frissche, boeiende,
vroolijke levendigheid, met zulk eene altijd wellende, geestige nieuwheid en
frischheid, met zulk een goddelijke luchthartigheid - het moge misschien dezen of
genen in eene goede stemming soms gelukt zijn, maar dat 25 jaren te doen (Vosmaer
schreef in '74), dat vermocht niemand zoo als Keller.
Hoevele jaren scheiden ons thans van de “Neteldoekjes”! Mijn hemel, hoeveel
nieuwe stofjes zijn sedert dien tijd elkaar in de aanprijzende reclame des ellenridders
en in het begeerende hart van 't jonge meisje opgevolgd. Meer dan 20 generaties
van éénen zomer levende stofjes. Maar Keller is nog altijd even jong en frisch en
vroolijk als ten tijde der Neteldoekjes.
De inhoud is hetzelfde als de wijze van uiting, want beider aard is uit denzelfden
grond opgegroeid, namelijk uit het leven. De eigenaardigheid van zijn werk ligt in
groote ervaring van het leven, in de objectieve afspiegeling zonder bijbedoeling.
Keller is ongetwijfeld meer kunstenaar dan leeraar, maar
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ook meer.... natuur nog dan kunstenaar, zou ik haast zeggen, als ik niet vreesde
voor misverstand en den waan dat er strijd mag zijn tusschen deze twee termen.
Ook hier - monisme.
Filosoof, stylist, hekelaar, zielontleder, hervormer, idealist, dat is Keller niet. Hij
geeft mooi weer en slecht weer; hij geeft hagel en bloesems, vruchten en bloemen,
menschen en streven, of gij het goed vindt of niet, of 't nuttig is of niet; met even
weinig bijbedoeling, maar ook even ongemaakt en vrij als de natuur. Vraag daarom
aan zijn boeken geen idee, dat het geheele boek als een zuurdesem doortrekt;
vraag geen monumentale, zelfs geen buitengewone karakters; vraag geen volledig
doorgezette uitvoering tot in alle hoekjes van het tafereel. Ook de natuur voltooit
alles niet; zelfs zijn de meeste menschen die zij maakt, niet eens af.
Eenigen verwijten hem, dat zijne luchthartigheid de grens van lichtvaardigheid
bereikt of overschrijdt.
Een van zijn grappigste antwoorden was dát, op de vraag hoe een van zijne
novelle's zou eindigen:
- Gut, zei hij, als ik dát wist, dan was mijn plezier er af!
Overdrijving der scherts, maar toch is er wel iets van waar. Zoo doende loopt het
kunstwerk wel eens gevaar; - toegegeven. Maar daar staan dan ook al de voordeelen
tegenover, die de gevolgen zijn van het onverwachte, het oogenblikkelijke, het door
geen groezelig over- en overdenken van zijn verschen geur beroofde ontstaan van
zijn menschen. Die menschen zijn, ze komen en verdwijnen, ze praten en ze
handelen net zooals... neen, niet zooals ze gewoonlijk zijn, want ze zijn wel degelijk
creaties en geen fotografiën, en alle wezenlijke menschen zijn lang zoo aardig niet
- maar zooals er zouden kunnen zijn, of ze ten deele soms zijn.
Creaties, en hierop mag wel een oogenblik gedrukt worden. Als men zegt, dat
een auteur een schilder is van het leven en het leven geheel terug geeft, dan
verbeeldt menigeen zich dat daar geen kunst aan is en dat men het zoo maar voor
het nemen heeft. Nu, dat is in zekeren zin waar; het leven is rijk en men heeft het
voor 't nemen. Maar niet gij of ik, want daarvoor moet men weer een bevoorrechte
zijn. Niet ieder ziet het. Of liever, want kant en klaar vindt men ze zelden, niet ieder
ziet de menschen, die gedeeltelijk of door de inbeelding bewerkt, de geschikte stof
opleveren. Daar zit het hem. Wij zullen met honderd menschen op een stoomboot
zitten, met Keller er bij. Dan zal er in den regel geen een van de honderd zijn, al
zijn er auteurs bij, die iets van zijn mede-reizigers maakt, maar Keller brengt er een
roman, eene novelle of minstens een stuk of twee figuurtjes van thuis.
Dat is zijne creatie.
Men denke dus niet licht over dat zoogenaamde pakken uit het leven, alsof ieder
dat maar kon.’
Na deze ontleding van Keller's opvatting en diens bijzondere visie, komt Vosmaer
tot Keller's roman Gederailleerd, die eenigen tijd te voren was
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verschenen, en waarin de criticus Ds. Hoek uitsluitend een tendenzverhaal had
willen zien.

Bladzijde manuscript van onuitgegeven novelle, bestemd voor ‘de Kunstkroniek’.

Hartelijker en handiger pleitbezorger dan Vosmaer had Keller niet kunnen
wenschen, want de eigenaardige werkmethode van den vruchtbaarste aller vertellers,
had zeker hare schaduwzijde. Potgieter, die met Keller's groote natuurlijke gaven
ingenomen was, had er vroeger in De Gids reeds op gewezen, dat de opzet van
Keller's Haagsche schetsen en kabinetstukjes dikwijls voortreffelijk, echt artistiek
was, maar dat het verloop soms teleurstellend werd en het verband der handeling
wel eens te wenschen overliet. Doch tegenover die zwakheden in compositie en
verband - welk een rijkdom van details en welk een vinding van allerlei puntige en
humoristische tooneeltjes. Zij vloeien over bij Keller, terwijl de dialoog altijd zoo
levendig, zoo pikant en zoo vermakelijk is, dat alle Nederlandsche schrijvers hem
die gaaf mogen benijden.
Kan men zich puntiger en losser dialoog voorstellen, dan de negen en zestigjarige
novellist in zijn laatsten roman Haar Buurman schreef. Een klein proefje.
Mr. Glazenaar, redacteur van het dagblad De Eeuw, gaat met zijne vrouw bij Kras
middagmalen, om haar op het bezwijken van zijne courant voor te bereiden.
Bij Krasnapolsky zetten zij zich aan een tafel, zoo ver moge-
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lijk van de andere tafeltjes verwijderd. Glazenaar bestelde een fijner diner, dan zij
in den regel gebruikten en een beter merk dan gewoonlijk. Aan het dessert liet hij
een halve flesch champagne komen.
‘Champagne,’ zei Antoinette vroolijk, ‘ik wist niet, dat die nog bestond. Is het zóó
mooi?’
‘Wij krijgen vacantie.’
‘Dat is heerlijk! Ik had heusch wat rust noodig, en jij ook. En hoe lang?’
‘Onbepaald, eene eeuwige vacantie.’
‘Je bedoelt toch niet?...’
‘Juist, De Eeuw scheidt er uit.’
‘Dat is echt fin de siècle,’ zei mevrouw Glazenaar, die nog de volle waarheid niet
vatte.
‘Ja, mijn lieve Net, de heeren hebben er genoeg van. Zij zijn hun kapitaal kwijt en
moeten nog wat bijpassen. Ik eigenlijk ook, maar zeer grootmoedig hebben zij
besloten mij dit te schenken als gratificatie en bewijs van tevredenheid’ enz.
Inspanning, hoofdbrekend denken kostte het schrijven Keller niet. Even vlug en
spontaan als Rochussen uit de volheid zijner fantasie en den overvloed zijner
studiebeeldjes, zijne mooie schetsen en rijke compositiën op het papier tooverde,
even makkelijk en handig schudde Keller zijne aardige, onderhoudende vertellingen
en puntig-losse vlugmaren uit zijne immer vloeiende pen. En dat te midden van zijn
gezin, niet opgesloten in zijn schrijfkamer, met voorzorgsmaatregelen tegen alle
stoornis, maar tusschen en naast zijne kinderen, soms deelnemende aan het gesprek
en in den huiselijken kring.
Zij, die Keller nog in den Haag gekend hebben in zijne woning aan den Zuidwal,
blijkbaar hetzelfde huis, waarin hij in Haar Buurman de familie Hellerhuis (Kellerhuis)
laat wonen, herinneren zich, hoe hij, met zijne kinderen ravottende en spelende,
tegelijkertijd als 't ware zijne verhalen schreef. Zijne vruchtbaarheid was niet minder
wonderbaarlijk dan zijne zeldzame gemakkelijkheid en zijne plooibaarheid om onder
alle omstandigheden zijn pen haar gang te laten gaan.
Als stenograaf in de Kamers der Staten-Generaal zette hij tusschen de door hem
opgeteekende en uitgewerkte redevoeringen der afgevaardigden in, het vervolg
eener novelle of het door hem te leveren aandeel kopie voor het weekblad De
Kinder-Courant voort. Of wel hij schreef vlug en zonder bedenken een vlugmaar
voor De Nederlandsche Spectator. Menigmaal gebeurde het, dat de jongen der
drukkerij met de tijding kwam, dat er een kolom of meer kopie te weinig bleek te
zijn. Geen nood! Keller rolde zijne vlugmaar een kolom langer uit, of hij verstond de
kunst om dadelijk een of ander puntig stukje de wereld in te zenden. Zijn geest was
even willig en bereidwillig als zijn hart, en hetgeen hij schreef, had in zijn eigen
schatting zoo weinig waarde, dat hij aan de redactie van het tijdschrift, waaraan die
gevraagde bijdrage gezonden werd, vrijheid liet, het in de papiermand te stoppen
indien het niet van hare gading mocht zijn. Zulk eene bescheidenheid is wel eene
buiten-
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gewone uitzondering! Keller was te eenvoudig, te nederig, en verwaarloosde wel
eenigszins de gezonde waarschuwing: Wer aus sich selbst nichts macht, wird
ausgelacht. Doch aan den anderen kant had deze bescheidenheid iets zóó
aantrekkelijks en teekende zij den veelbegaafden man zoodanig in al zijne
beminnelijkheid, dat men er hem des te meer om lief had.
Keller's vlugmaren, van de zwierig-losse, geestige, petillante kronieken der
Fransche feuilletonisten afgezien, werden steeds zeer gezocht en geroemd. Zij
waren ondeugend, grappig, soms snijdend, altijd geestig en vielen bijzonder in den
smaak der ontwikkelde lezers. In dien tijd troonde de geniale Bakhuijzen van den
Brink nog te midden van de Spectatorsclub, en menigmaal gebeurde

Werkkamer van Gerard Keller in zijn woning.

het, dat de Nederlandsche Zeus met schitterende welsprekendheid eene of andere
gebeurtenis hekelde of met vlijmende welsprekendheid de dingen van den dag
besprak. Dan was Keller's potloodje bij de hand, om snel de diatribe of de scherpe
spotternij op te teekenen, en in zijne vlugmaar te verwerken.
Toen Keller in 1863 naar Arnhem trok, om de redactie der Arnhemsche Courant
op zich te nemen, stelde hij zijne vlugmarenpen aan Vosmaer ter hand. Doch
Vosmaer, hoewel veel geleerder en diepzinniger dan Keller, miste de gave om op
zulk eene luchtige, geestige wijs met zijne pen over het papier te huppelen, met een
half woord iets te doen raden en eene hatelijkheid of een
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ondeugenden zet allerhandigst binnen te smokkelen. Keller was een vroolijk, geestig,
puntig causeur, Vosmaer een wijsgeerig bespiegelaar, die de ernstigste en hoogste
vraagstukken in zijne doorwrochte vlugmaren behandelde.
In den Haag werd Keller's sproedelende geest voortdurend geprikkeld en wakker
gehouden. In de Witte speelde hij dagelijks met een groot aantal kennissen pot op
een der biljarten, en ook hier zamelde onze vliegende letterkundige raaf allerlei stof
voor zijne brieven aan de Arnhemsche Courant, voor zijne vlugmaren of voor een
of ander Indisch blad, hetwelk hij van zijn exuberanten overvloed nog elke week
een aardige causerie toestopte. Het ging met zijn voorraad stof als met de
wonderbaarlijke vischvangst: hoe milder hij uitdeelde, hoe meer hij bleek te kunnen
geven.

Omslag van ‘Het Servetje.’

Ook Oefening kweekt kennis, het welbekende letterkundig Genootschap in den
Haag, trok Keller aan, en des winters om de veertien dagen was hij daar bij de lezing
en aan het daaraan verbonden Servetje een trouwe gast. Zelf betrad hij het
spreekgestoelte niet, sedert hij bespeurd had, dat hij kindermoord pleegde door
zijne letterkundige producten zelf voor te dragen. Doch
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hij luisterde gaarne naar andere ‘geachte sprekers’ en was een levendig en
aangenaam dischgenoot aan het Servetje, dat zijne luimige pen zoo alleramusantst
beschreven heeft.
Zijne overgroote bescheidenheid verzette er zich eerst tegen, toen Keller's vriend,
de uitgever Gualterus Kolff, deze losse schetsen, die in eene Indische courant
achtereenvolgens opgenomen waren, volstrekt afzonderlijk wilde doen

Villa ‘De Haspel’. Woonhuis van Gerard Keller.

verschijnen. Ten slotte moest de zedige auteur zwichten voor Kolff's overmacht, en
de uitkomst was schitterend. Men verslond dit ondeugend kijkje achter de schermen,
dat tot Keller's roem zooveel bijgedragen heeft.
Niet minder heeft Keller duizenden genot verschaft met zijne reisbeschrijvingen.
De uitgever D.A. Thieme, met wien Keller zeer bevriend was, stelde hem voor, eene
reis naar Noorwegen en Zweden te ondernemen. De vrucht

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

125
van dezen tocht was Een zomer in het Noorden, een boek, dat door zijne frischheid
en het fijn teeder gevoel, dat uit sommige tooneelen sprak, grooten bijval vond.
Toen Keller uit het Noorden terug kwam en zich aan het schrijven ging zetten, - zoo
vertelde hij later gaarne - werden hem zijne zeer uitvoerige brieven aan zijne vrouw,
waarin hij onmiddellijk dezen of genen ontvangen diepen indruk had weergegeven,
van onschatbare waarde. Zij brachten hem weer alles voor den geest en naar deze
impressionistische schetsen stelde hij de geheele schilderij samen.
In zijne Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de 19e eeuw geeft

Werkkamer van Gerard Keller. (Redactie-bureau ‘Arnh. Courant’.)

Professor Dr. Jan ten Brink, in Keller's uitvoerige biographie, een tafereeltje uit dien
Zomer in het Noorden, waar de toerist met een eenvoudigen boer in de eenzaamheid
rondzwerft, dat den Nederlandschen Sterne kenschetst.
Later, na het groote succès van dit reisverhaal, trok Keller met den heer Robidé
van der Aa naar Spanje, en schonk ons zijn Zomer in het Zuiden, welke, hoewel vol
humor en geest, niet die frischheid uitstraalde, welke men in het eerste reisverhaal
zoo had gewaardeerd. Keller zelf gevoelde dat ook: hij had niet, zoo vertelde hij,
even als in het Noorden, waar hij in zijne eenzaamheid behoefte voelde om zijne
impressies uit te storten, in tal van brieven naar huis zijne waarnemingen dadelijk
neergeschreven.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

126
Tal van reisverhalen volgden nu, en daar het genre geheel en al voor Keller's
bijzondere gaven paste, was hij er zeer gul mede. Doch van al die reisverhalen bleef
De zomer in het Noorden de meerdere. Een der allergrappigste reisschetsen was
het petillante verhaaltje in De Spectator, waar hij met zijne parapluie uittrekt, niets
dan regen en stortbuien ontmoet en thuis komende zijne parapluie in den bak zet
en niets gezien heeft als... regen en stortvlagen. Een zijner knapst geschreven
reisschetsen, waaruit zijne sterke en rijke verbeelding spreekt, is voorzeker de tocht
met den luchtballon, waarin de schrijver ons zoo geheel en al de gewaarwording
geeft van dien zwerftocht in de hooge hemelen te hebben meegemaakt.

Amateur-photographie van den laatsten tijd.

Ook als tooneelschrijver heeft Keller zich onderscheiden met zijn Blauwe lint, een
blijspel waarin een Haagsche referendaris aan een der Departementen van Algemeen
Bestuur door Albregt zoo realistisch, zoo naar het leven bespied, werd uitgebeeld.
Keller's vlugge en tintelende dialoog kwam hem daarbij goed te pas, en de echt
Haagsche typen, die hij hierin ten tooneele bracht, vielen buitengewoon in den
smaak. Met latere proeven was Keller minder gelukkig en dit zal vermoedelijk de
reden geweest zijn, dat zijne pen niets meer voor het tooneel deed.
***
Toen Keller in 1863 naar Arnhem trok om de redactie der Arnhemsche Courant op
zich te nemen, trad hij voor goed in de journalistiek, waarvan hij tot dat tijdstip slechts
een ‘Kamerheer in buitengewonen dienst’ was geweest. En in die journalistiek toonde
hij zich zoo geheel en al een der uitverkorenen onder de tallooze geroepenen, dat
hij zijn blad tot ongekenden bloei wist te brengen en de aandeelhouders zijn optreden
zegenden.
Even eenvoudig en zonder omslag als de redacteur, was ook zijn bureau, uitzicht
gevende op een smal steegje. Twee hooge lessenaars tegenover elkaar: één voor
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eischt wordt. Later werd den derden redacteur, mr. Brantsma, nog eene plaats
ingeruimd, en zoo zat men rustig bijeen.
Daar bracht Keller gedurende eene reeks van jaren (1864-1898) dagelijks eenige
uren door, en wist aan menig verschijnend nummer zijne aantrekkelijke waarde te
geven, hetzij door eene nuchtere opmerking die juist en raak was, hetzij door een
puntigen inval over een of ander feit dat de gemoederen bezig hield, of wel door
een geestige persifflage, die beter en sterker pakte, dan het ernstig deftig betoog
van een of ander gewitdast hoofdartikel.
Thieme had goed gezien toen hij Gerard Keller aan zijne Arnhemsche Courant
verbond, want juist die pittige entre-filets, die vuurpijlen en zevenklappers, die
geestige en oorspronkelijke in- en uitvallen brachten het blad ver over de grenzen
der provincie Gelderland. Op elke leestafel eener societeit, die zich zelve eerbiedigde,
lag de Arnhemsche.

Borstbeeld van Gerard Keller.

Op zijn bureau bleef de eenvoudige hoofdredacteur tot 2 uur en speelde daarna
onveranderlijk zijn partijtje whist in de societeit, om den avond bijna zonder
uitzondering in zijn gezin met lectuur of arbeid door te brengen. Keller was bovenal
een huiselijk man, en hield niet van uitgaan; vooral niet toen enkele kwalen van den
ouderdom hem begonnen te bezoeken.
Doch toen zijne vrouw hem in den afgeloopen zomer ontnomen werd, verloor hij
in haar ‘alles wat hem aan het leven hechtte,’ zooals hij mij in een brief van 26
September jl., den laatsten dien ik van hem ontving, schreef. Over zijne kleinkinderen
sprekende, liet hij er aandoenlijk op volgen:
‘Kinderen zijn de beste balsem voor gewonde harten... neen, laat ik maar
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zeggen: doodelijk gewonde harten, want mijne toekomst is verloren, nu ik mijne
vrouw niet meer heb. Zoo als gij zegt: ik moet nu maar leven in het verleden.
Ik heb met de Kerstdagen eene herinnering aan dat verleden gegeven. Dat is het
stukje waarvan je vriend sprak, en waarnaar je mij vraagt. Ik wil wel eens zien of ik
nog een exemplaar der Arnh. Courant van 25 December 97 heb en zat 't je dan
zenden. Maar ik bewaar die dingen zoo slecht. Van verscheidene kanten hoorde
ik, dat dat het beste was, wat ik geschreven heb. Mijne vrouw vond het ook zoo
goed, zeide zij. Dit heeft ze nog mogen beleven, maar niet mijn ordetje, waarnaar
zij verlangd had, en dit zou voor

De begraafplaats “Moscowa.”

mij het aangenaamste van dat kruisje geweest zijn. Als ik het droeg, zou het voor
haar geweest zijn.
Hoe ongelukkig ik me ook gevoel, ter wille van mijne kinderen moet ik trachten
te leven en het eenige middel is: werken; 't is de eenige afleiding voor mijn smart.
Verwacht echter geene opgewekte schetsen meer van me. Het boekje, dat eerlang
van mij zal uitkomen (Haar buurman), was af vóór dat de toestand van mijne vrouw
het ergste deed vreezen. Ik had zoo gehoopt dat zij mijne eerste lezeres zijn zou.
't Heeft niet zoo mogen zijn.’...
Beter en inniger dan eene uitvoerige karakterschildering teekent deze
ontboezeming den beminnelijken, teerhartigen Keller in al zijn eenvoud, hartelijk-
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heid en zeldzame bescheidenheid. Hij was nederig tot in het overdrevene toe,
schatte zijne rijke gaven en hetgeen zijne altijd vaardige pen voortbracht, verre
beneden hetgeen anderen ze waard achtten en leefde voor en met zijn lief gezin.
Keller had zulk een afkeer van alle overdrijving, van alle opschroeverij en
gezwollenheid, dat hij zelf, hoe welgemeend de bedoeling van den Journalistenkring
ook moge geweest zijn, misschien het meest tegen de viering van zijn zeventigjarig
jubileum op 13 Februari a.s. zou hebben opgezien.
Ook in dit opzicht was hij de evenknie van den genialen Rochussen, die zich stil
uit de voeten maakte toen die dag genaderd was. Helaas! Keller is vóór dat tijdstip
voor goed heengegaan, maar zijne nagedachtenis zal bij ons in hooge eer blijven,
en menige voortreffelijke bladzijde uit zijn boeken en schetsen zal nog aan tal van
lezers genot schenken en den naam van den beminnelijken humorist in goede
herinnering bewaren.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

130
*)

Reisherinneringen: een kijkje in West-Afrika.
Door G. Bloch.
III.

Een groot deel der bevolking van St. Louis wordt gevormd door mulatten van
verschillende schakeering. De volbloed-Europeanen laten zich zeer ongunstig over
hen uit: ‘C'est le bon Dieu qui a fait le lait et le café, mais le diable a inventé le
café-au-lait,’ zoo wordt er de negers nagezegd. Zij worden geacht van de beide
rassen slechts de min goede hoedanigheden, - leurs défauts sans leurs qualités te hebben; van nature sluw, valsch, lui te zijn; in 't openbaar den heer uit te hangen,
doch in hun intieme leven tot den kousskouss en de negergewoonten zonder de
minste beperking terug te keeren. Dit belet niet, dat onder de mulatten verscheiden
zeer vermogende families zijn, zelfs was de vorige directeur der ‘Banque du Sénégal,’
de officieële emissiebank der kolonie, een mulat, die moest aftreden, omdat hij al
te vrijgevig was met kredieten aan zijn rasgenooten.
Ook op politiek gebied bestrijden de volbloeden en de mulatten elkaar en de
gemeenteraad van St. Louis telt geen andere dan deze twee partijen. Onder ‘politiek’
dient in dit verband uitsluitend te worden verstaan de taktiek om het grootst mogelijke
aantal baantjes voor de rasgenooten te verwerven.
Over politiek sprekend, verdient nog vermelding, dat Senegal een
vertegenwoordiger naar de Kamer van Afgevaardigden te Parijs zendt en dat ook
de te St. Louis wonende negers stemrecht hebben, waarvan zij gebruik maken
naarmate van de vijffrank-stukken, die onder hen worden uitgedeeld. Tijdens mijn
verblijf te St. Louis arriveerde de député van Frankrijk en voor die gelegenheid had
men een manifestatie van gehechtheid door de negerbevolking weten te bewerken,
die alleen belangrijk was uit een oogpunt van schoonheid. De beweging bestond
uit het in massa optrekken van negers en negermeisjes, de mannen deels te paard,
en de rijkste verbeelding zou niets schilderachtigers kunnen denken dan deze woeste
horde van bont uitgedoste ruiters, gillende als bezetenen en schietende, met wilde
gebaren, hunne vuursteengeweren in de lucht, dan deze troepen van mannen en
vrouwen, de zwarte tronies met het rollende wit der oogen en de witte krassen der
tanden boven de rijke fladdering der ruime gewaden, nu eens voorthollend en dan
weer in troepen rytmisch voortdansend, joelend en schreeuwend: ‘Vive Ducrot, vive
Ducrot.’
Maar in 't dagelijksche leven zijn deze negers rustige burgers.

*)

Rectificatie: - Op pag. 50 afl. 1 zestiende regel v.o. staat: ‘rassen.’ Dit moet zijn: ‘sexen.’
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In de sombere, niet zeer breede en slecht geplaveide straten gaan zij, de vrouwen,
onbevallig door de àl te ruime kleeren, met slordige klotspassen hunner dikzolige
muilen, de mannen statig, in veerkrachtigen gang. De vrouwen en meisjes gaan of
staan te praten, in groepjes, buurvrouwen-conferenties, en zij spreken luid, met
schelle stemmen, maar hunne taal klinkt aangenaam. De mannen spreken zachter
en welluidend.
De kleine kinderen worden door de vrouwen meegedragen in shawls. Ze zien er
over 't algemeen onsmakelijk uit, maar het negertype is niet leelijk, de mannen zijn
rijzig, welgevormd. Veelal dragen zij baardjes aan de kin en daar zien ze er heel
deftig mee uit. Ze zijn dol op damspelen en ze spelen het onbegrijpelijk goed. Vaak
ziet men op den hoek eener straat een groepje neergehurkt bij een spel. Verbazend
snel schuiven de spelers en toch is het spel zóó gecompliceerd, dat men het
onmogelijk volgen kan. In een oogwenk is een partij uit, maar ze blijven daar zitten
een heelen dag soms, onvermoeibaar, en de toeschouwers blijven belangstellend
kijken, zwijgend.
In een leemen schuurtje zonder deuren, aan een der straten, houdt een marabout
school. Eenige dozijnen vieze negerknaapjes zitten op den grond in het donkere
hok, elk met een houten plankje, waarop een paar spreuken uit den Koran. Allen
schreeuwen door elkaar hunne lessen op en de meester springt rond en slaat er
op en nu en dan kijkt een neger, die voorbij gaat, lachend naar binnen, of hij dat
toch maar allemaal gekheid vond.
Onder de palmen, aan de overzijde der rivier, wordt markt gehouden. Gehurkt
achter hunne vreemdsoortige koopwaren: koeken, noten, gedroogde visch, zitten
oude, afzichtelijke vrouwen, in bonte vodden gehuld of half naakt. En tusschen de
koopvrouwen gaan de rijzige, witte gestalten der negers en de breede, bonte
kleerenmassa's der vrouwen.
's Avonds is St. Louis electrisch verlicht, echter zeer gebrekkig, door een enkel
armzalig gloeilampje hier en daar en dan nog alleen in het voorname gedeelte. In
het duister sluipen de negers door de straten als fantastische spoken.
Een enkel café is in deze duisternis een hellichte plek, van waar uit het geklikklak
der billartballen, het gerinkel der glazen, het gegons der gesprekken echoot door
de doodstille straten.
Hier is de verzamelplaats der Europeanen, die op standverschil slechts weinig
letten en letten kunnen, wegens de beperktheid van dit wereldje. Men speelt kaart
of domino of billart, dan wel, aan de kletstafel, licht men het doopceêl van den
Service Fluvial, bespreekt nieuw gearriveerde reizigers, den stand van het water in
de rivier, scheldt op de mulatten.
Tweemaal 's daags vullen zich deze café's, er zijn twee of drie, voor den apéritif,
's ochtends tegen elf, 's namiddags tegen zes uur. Zij zijn tegelijkertijd restauraties,
de omstandigheden in aanmerking genomen, niet te slecht en niet duur. Bijna
absoluut gemis van versche groenten en vruchten - een banaan en nu en dan een
sinaasappel uitgezonderd - maakt de maaltijden op den duur eentonig en
onsmakelijk. Ook het vleesch is slecht: bijna
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uitsluitend mager schaapvleesch, rundvleesch zeer zelden, maar een punkah en
ijs à discrétion zijn de goede zijden.
St. Louis bevestigde op 't punt van hôtels niet de sombere voorspellingen van
den heer Goual. Vergeleken bij mijn ervaringen van Dakar logeerde ik hier
voortreffelijk: een ruime kamer, een goed en zindelijk bed met een moustiquaire,
een goede bediening en de tafel voorzeker oneindig beter.
Ieder kent hier ieder. Ik wist al spoedig, dat de heer Pierre niet zoo geheel en al
de hooge positie innam, die zijn verhalen deden vermoeden. Hij had relaties met
het goevernement, doch die bleken, bij zijn aankomst te St. Louis, van niet geheel
aangenamen aard te zijn. Hem werd van hooger hand verboden, de rivier op te
gaan, omdat hij bij een vroegere gelegenheid onbetaalde schulden (aan negers)
had achtergelaten. Ik vermeld deze bizonderheid vooral als een staaltje van 's
goevernements zorg voor de negers. Zij mogen aan slechte praktijken der blanken
niet blootstaan. Later zal ik gelegenheid vinden, andere staaltjes van deze zorg te
vermelden.
Toen ik te St. Louis kwam, was het onderwerp van aller gesprekken de
goud-exploitaties in het dal van den Falémé, een rivier die voorbij Bakel in den
Senegal valt en op den Fouta Djallon ontspringt. Er wordt daar door de negers slecht
goud uit het rivierzand gewasschen en dat had eenige avonturiers, waaronder een
zekeren Vidal, op het denkbeeld gebracht, reclame te maken voor een exploitatie
van het Falémé-dal. Het geld, eenige honderdduizenden francs, werd gevonden,
maar men ging aan het werk zonder kennis noch van het land, noch van mijntechniek
en zoo mislukte de zaak jammerlijk. De Mission-Vidal, zooals men de onderneming
noemde, en hare leden, waaronder ook de heer Pierre, hebben bij Jan, Piet en
Klaas schulden gemaakt, nadat het bijeenverkregen kapitaal uitgeput was en de
een voor de ander na zijn de heeren met de noorderzon vertrokken.
Er is nog een poging gedaan om een Engelsche maatschappij te vormen en haar
de concessie tot verder onderzoek te bezorgen, maar de concessie is op patriottische
gronden geweigerd, gelukkig voor de aandeelhouders. De algemeene opinie in
Soedan is, dat voorzeker het riviergoud het bestaan van ertsaders hier of daar
bewijst, maar dat door de afwezigheid van eenig communicatiemiddel een onderzoek
practisch onmogelijk is.
De schromelijkste knoeierijen met rapporten en monsters zijn niet versmaad om
de oprichting eener maatschappij tot verder onderzoek uit te lokken, doch - zooals
ik zeide - gelukkig tevergeefs. Verschillende hooggeplaatste personen in Frankrijk,
door verkeerde voorstellingen misleid, hadden de eerste expeditie gesteund met
naam en daad en zijn door den treurigen afloop gecompromitteerd.
Met honderden dragers was de expeditie door onherbergzame streken getrokken,
waar wegen ontbraken. Hier en daar slechts vond men doodarme negerdorpen,
welker inwoners leefden van wortelen en grondnoten en waar letterlijk niets te krijgen
was, zoodat, om niét aan hongersnood ten prooi te
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worden, men veel spoediger terugkeeren moest dan men vermoed had. En, toen
men dan eindelijk ter plaatse was gekomen, waar men een nader onderzoek dacht
te beginnen, bleken buitendien de met zooveel moeite aangevoerde machineriëen
geheel ongeschikt en onbruikbaar te zijn. Men liet ze op de plaats. Een onderzoek
is niet geschied, maar het geld was op.
Nu niets meer te exploreeren vindende, ging de heer Pierre zich aan de hem
toevertrouwde commercieële belangen wijden en opende daartoe te St. Louis in
een achterbuurtje een armzalig winkeltje.
Maar op mijn reis naar Kayes zou de voorlichting van een ervaren Afrika-reiziger
mij niet behoeven te ontbreken. Er kwam zich een andere explorateur aan mij
voorstellen in den persoon des heeren Auguste Tirlion, een man van een jaar of
veertig, correspondeerend lid van een Société Géographique te Parijs, bezadigd,
ernstig, indrukwekkend. Of hij het land kende? Als zijn beurs. Ieder woord uit zijn
mond was een geruststelling, elk zijner gebaren was berusting. Hem kon men niets
nieuws vertellen, hij wist hoe men met negers moet omgaan, hij kende de bezwaren,
kon, als 't moest, energiek zijn. Hij had haast, ik had haast, - welnu, wat kon ik beter
wenschen dan in zijn gezelschap te reizen.
En nu had hij al dadelijk wat goeds aan te bieden. De boot van den Service Fluvial,
dat stond vast, zou niet tot Kayes gaan, misschien tot Matam, misschien slechts tot
Kaedi, men moest dus een chaland huren om van daar tot Kayes te komen, en nu
was hier zijn vriend, de heer Criard, die naar Bakel moest en die aangeboden had
zijn chaland kosteloos te onzer beschikking te stellen en hem van Bakel te laten
komen naar de plaats, waar de boot zou stoppen, mits de bemanning door ons zou
worden betaald. De heer Tirlion reisde met een jongmensch, genaamd Plissel,
aspirant-Afrika-reiziger, wij vonden nog twee andere heeren, die mee wilden doen
en zoo waren wij met ons zessen, besloten het aanbod van den heer Criard aan te
nemen als het beste middel om snel naar Kayes te komen en niet het duurste. En
zoo geschiedde.
Men ging nu aan 't inkoopen van keukengereedschap, veldbedden, een paar
vouwstoeltjes en levensmiddelen voor een dag of twintig, voor ons en voor de
bemanning. Voor deze rijst en tabak en ook zout. De beide laatste artikelen moesten
tevens dienen, om in de dorpen, die wij zouden passeeren, eieren, kippen en vleesch
te koopen. In 't geheel zouden wij een veertigtal kisten meevoeren.
Het klimaat is te Dakar en te St. Louis in den regentijd zeer ongezond, maar nu was
het er aangenaam. De hitte was van elf tot drie elken dag vrij hevig, gedurende die
uren is het gevaarlijk zonder een dikken helm te gaan, maar de nachten waren frisch
en in den vroegen ochtend liepen de negers rillend in hunne dunne boubous. In dit
seizoen noemen de Europeanen aan de bovenrivier St. Louis la France du Soudan.
Wiens bezigheden het toelaten, houdt in 't middaguur een siesta, de
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magazijnen zijn dan veelal gesloten. Des Zondags en Donderdags na de siesta is
op het plein muziekuitvoering. De beau monde houdt daar dan pantoffelparade en
men heeft er gelegenheid op te merken, dat er weinig mooie vrouwen te St. Louis
zijn. Het klimaat maakt de Europeesche vrouwen armbloedig en mager en de
mulattinnen zijn van huis uit tanig, mager en klein.
Te St. Louis, aan de hoofdstraten, hebben de huizen vrij groote waarde en zijn
de huren hoog, ofschoon de handel klaagt over al te groote concurrentie bij beperkte
koopkracht.
Inderdaad zijn de prijzen der meeste artikelen zeer gedrukt en wordt met weinig
winst omgezet. De salarissen in den handel zijn over 't algemeen laag. Er is een
stelsel van winstparticipatie door de bedienden in toepassing, dat echter door allerlei
misbruiken een euvel geworden is. De patroons geven valsche inkoopprijzen,
belasten te veel voor huur, huisvesting enz., zoodat er nooit winst te verdeelen
overblijft.

IV.
De Senegal is bevaarbaar tot ongeveer 500 mijlen van zijn monding. Het eindstation
van de rivierreis is Kayes, de zetel van het goevernement van Soedan. In het
regenseizoen, l'hivernage, is tot hier de rivier bevaarbaar voor zeebooten, zoodat
er dan (in Juli, Augustus en September) goederenbooten direct van Bordeaux naar
Kayes gaan. De Service fluvial laat tweemaal s' maands een stoomboot van St.
Louis afvaren; van Juni tot October gaan die booten tot Kayes, doch dan is het water
in de rivier reeds zóózeer gevallen, dat de trajecten moeten worden ingekort, eerst
tot Bakel, daarna tot Matam, eindelijk tot Podor, op 126 mijlen afstands van St.
Louis. Zóó snel valt het water, dat in 1895 de Général Dodds van Bordeaux hare
lossing te Kayes niet voleindigen kon, doch, uit vrees van een jaar te moeten blijven
overliggen, overhaast de rivier een goede twintig mijlen moest afzakken (ter verdere
lossing), wijl ongeveer vijftien mijlen beneden Kayes, bij Taimbo' N'Kané, rotsen in
de rivier de passage zeer moeilijk maken. Deze versperring te Taimbo' N'Kané is
zóó ernstig, dat men er zich over verwonderen mag, dat de spoorweg, die den
Senegal met den Niger moet verbinden, niet dáár in plaats van te Kayes is begonnen.
Tot Podor varen de booten het geheele jaar. Voor zoover geen stoombooten
varen, geschiedt de communicatie met chalands.
Voorbij Kayes beginnen stroomversnellingen, de Kayes, waaraan de stad zijn
naam ontleent, en verderop de Kyp, die echter niet beletten, dat er nog een vrij druk
verkeer van kleine chalands is met het ongeveer drie uren gaans hoogerop gelegen
Medine, het eigenlijke handelscentrum van Soedan, dat met Kayes ook door een
spoorlijntje verbonden is. Even voorbij Medine vormt de Senegal een, wat afmeting
betreft, onbelangrijken waterval, die echter het verkeer geheel stremt.
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Voor de communicatie nu met het binnenland is een spoorweg ontworpen van Kayes
naar Bammako aan den Niger. Deze spoorweg is gereed en in exploitatie tot
Djoubeba, twaaf uren sporens, en hij zal niet voor na een jaar of vijf geheel gereed
zijn. In afwachting daarvan kan men te paard of te voet verder rijzen langs den
eenigen, grooten weg, door het goevernement aangelegd, doch in den regentijd is
dit door de vele bergstroomen een zeer bezwaarlijke reis.
De correspondentie met het binnenland is een zaak van voortdurende
belangstelling te St. Louis en van scherpe kritiek.
De Service fluvial is een onderneming der machtige firma Devès et Chaumet. Zij
ontvangt daarvoor een groote subsidie van het Fransche goevernement en

De Senegal.

heeft het vervoer der goevernementspassagiers en van de goevernementsgoederen,
voor zoover die niet met rijksgelegenheden worden verzonden. Wat vooral dezen
dienst zeer loonend maakt, is, dat de ondernemers in de gelegenheid zijn geweest,
oude rivierbooten van het goevernement over te nemen.
Over de middelen nu, die zijn aangewend om deze voordeelen machtig te worden,
oordeelt men zeer ongunstig. Men spreekt zonder omwegen van omkooperij en
beschuldigt de firma Devès et Chaumet van schromelijke veronachtzaming van de
belangen der handelaren. Alleen voor de officieren, goevernementspassagiers, zoo
heet het, heeft zij égards, opdat klachten van die zijde voorkomen worden, maar
niets wordt gedaan om aan de werkelijke eischen van het rivierverkeer te voldoen,
n.l. te zorgen, dat na het regen-
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seizoen zoo lang en zoo ver mogelijk de rivier op kan worden gevaren met talrijke,
weinig diepgaande stoombooten. De bestaande oude booten worden gebruikt,
nieuwe worden niet in dienst gesteld.
Op den eersten December zouden wij van St. Louis vertrekken met de Eugène
Bonnier, een tweedeksche raderboot. Evenals aan boord der Fransche zeebooten
is ook hier de commissaire du bord de administratieve vertegenwoordiger der reeders
en eigenlijke commandant. De kapitein was een neger. Er waren aan boord
couchettes voor zestien passagiers en bij de toewijzing dier couchettes geldt als
regel, dat de goevernementspassagiers vóórgaan en daarna de particulieren, naar
de orde der aanmelding. Zoo kwam het, dat bij deze gelegenheid vijftien bedden
ingenomen waren door officieren en ambtenaren en het eene overgeblevene door
mij, wijl ik mijn billet het eerst genomen had. Alle andere passagiers moesten op
dek slapen.
Tot op het laatste oogenblik was het onzeker, tot hoever de Bonnier zou gaan;
eenige dagen vóór het vertrek werden bulletins onder de nemers van billetten
verspreid, meldende het eindstation, doch naarmate de draadberichten aangaande
de verschillende étiages langs de rivier luidden, luidden ook deze bulletins telkens
anders; vandaag was het Saldé, toen weer Kaedi, toen weer Saldé en zóó bleef het
bij het vertrek. Doch de boot ging ten slotte toch tot Kaedi, halverwege den afstand
van St. Louis naar Kayes. Maar dit bleek eerst, toen wij Saldé voorbijvoeren.
Natuurlijk luidde de kritiek weer ongunstig. Men zou - naar de algemeene opinie
- veel verder kunnen gaan, tot Matam, zelft tot Bakel. Buitendien zou een minder
diepgaande boot moeten loopen in dit seizoen.
En inderdaad, den avond te voren was een kleinere boot vertrokken om den
goeverneur-generaal, voor een inspectiereis naar den Niger, tot Kayes te brengen
en die boot heeft Kayes bereikt. Er schijnt dus voor de vele klachten grond te
bestaan.
In dit seizoen is een reis naar Kayes een gewichtige zaak. Men kan, wegens de
gebrekkige communicatiemiddelen, op geen weken na zijn terugkeer vaststellen en
buitendien is reeds de heenreis zelve, zoodra de stoomboot niet het geheele traject
afdoet, een heele onderneming.
Er was dus bij het vertrek heel wat drukte. De geheele handel van St. Louis was
tegenwoordig om ons een goede reis te wenschen.
Onze boot sleepte twee groote chalands zonder masten, een Amsterdammer zou
ze zolderschuiten noemen, en verschillende kleinere. De negerpassagiers leefden
gedurende den tocht hoofdzakelijk op een dezer zolderschuiten, waar zij hun eigen
potje kookten.
Een salon ontbreekt op deze booten; men eet op 't dek, waartoe voor elken maaltijd
tafels op het achterdek worden opgesteld. De dagverdeeling is als te St. Louis, 's
ochtends vroeg koffie, dejeuner te elf uur v.m., diner 's avonds te zeven. De tafel
was op de Bonnier redelijk goed, ongeveer als in de restauraties te St. Louis.
Al de passagiers moesten hun toilet in een klein kajuitje op het dek
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maken, dat voor twee personen plaats bood en dus eenige inschikkelijkheid eischte.
Op het dek bevonden zich buitendien acht hutten, elk een bed bevattende en
gewoonlijk door de hoogere officieren ingenomen en een groote kajuit met acht
bedden, twee aan twee boven elkaar. In deze kajuit sliep ik.
De officieren bemoeiden zich gedurende de reis weinig met de overige passagiers
en vormden zelfs een afzonderlijke tafel. Alleen een eenigszins gedemoraliseerde
militaire dokter zocht bij voorkeur het gezelschap der civielen. Hij had zich in schulden
gestoken en nu overplaatsing naar Soedan verzocht om er weer uit te raken. Behalve
ons gezelschap en de heer Goual en behalve een aantal officieren, waren nog als
passagiers aan boord een chef van den douane-dienst te Kayes en een commissaire
pour les affaires indigènes - een jonge mulat - eveneens voor Kayes bestemd. De
douanier was een aardige kerel, groot en breed, die, in zijn ambtenaarscarrière
voorspoedig, nog jong een aardige positie had en er van hield op te snijden van de
rapporten, die hij uitbracht. Hij poseerde als kampioen van den handel in Soedan
*)
tegenover de aanmatigingen van St. Louis en Senegal, dat hij een colonie bordelaise
noemde, steeds er naar strevende, den handel te Kayes afhankelijk te maken van
St. Louis. Er zijn inderdaad eenige fiscale reglementen van deze strekking, waartegen
de douanier in zijn rapporten streed en hij mocht gaarne die rapporten voorlezen
met een tooneelstem, smakelijk en zelf er van genietende.

De val van den Senegal bij het Felonplateau.

Zijn goede zijde was, dat hij met een daverende stem aardige liedjes kon zingen
en met veel geest schuine moppen vertellen. Ook de dokter deed dan mee en menig
heure de l'apéritif sleten wij in 't gezelschap dier zorgelooze knapen
alleraangenaamst, als de douanier, komiek voordragend, zijn bulderende

*)

De voornaamste huizen te St. Louis zijn inderdaad filialen van Bordeausche firma's.
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stem liet galmen over den Senegal, tot groot vermaak ook der negers, die het idioot
uitgierden om die vervaarlijke stem en die grappige mimiek.
De douanier, de dokter en de mulat speelden een beetje de clowns aan boord,
elkaar ranselende of plagende, zelfs te bed liggend, als ondeugende jongens op
kostschool. De douanier had zich kwasie tot beschermer en opvoeder van den
commissaire opgeworpen, dien hij tot een fatsoenlijk man wilde maken van den
‘verdoemden mulat, die hij was.’
De heer Criard, die te Bakel een winkel hield, welke tijdens zijn afwezigheid door
een vertrouwden neger-boutiquier bestuurd werd, was een Bordelais, en hij bezat
in hooge mate de eigenschap, die men in Frankrijk den bewoners van Bordeaux
toedicht: een levendige fantazie. In deze kolonie, waar door het gebruik een groote
kennis van de verschillende merken van geconserveerde eetwaren algemeen
verspreid is en waar het merk ‘Rodelle’, Bordeausch fabrikaat, een welverdiende
reputatie heeft, noemt men vaak verhalen, redeneeringen, gezegden, die de
opgemelde Bordeausche eigenaardigheid hebben: de la Rodelle. De heer Criard
nu wijdde zijn fantazie aan velerlei zaken. Hij schetste ons een door hem uitgedacht,
zeer fantastisch voertuig, waardoor men niet langer afhankelijk zou zijn van hooge
of lage waterstanden; hij sprak ons van niet minder fantastische expedities om ivoor
op te koopen, fantastisch vooral wijl zij zouden worden ondernomen naar streken,
waar ivoor even overvloedig is als Hollandsche haring. Overigens was het een
goede kerel, die zich meer beijverde voor de belangen van anderen dan voor zijn
eigen zaken, van grove scherts hield en zich bij negers zeer populair wist te maken
door zekere vertrouwelijkheid in zijn omgang met hen. Tengevolge van een langdurig
verblijf in deze kolonie kende hij iets van een paar negertalen.
Voor den aan Europeesch comfort gewenden reiziger brengt deze bootreis
welkome geleidelijkheid in den overgang naar het woudloopersleven, dat reizen in
deze streken meebrengt. Zelfs wie zoo gelukkig is, een couchette te vinden, moet
reeds zijn eigen bagage aanspreken, omdat die couchette in een kajuit ligt, waarvan
de deuren niet gesloten zijn of kunnen worden, zoodat het verschil tusschen dáárin
en in de open lucht te slapen gering is. Wil hij 's ochtends zijn toilet maken, de
gebrekkigheid der hulpmiddelen dwingt hem dan een sans-gêne te vertoonen, dat
in Europa hem beschaamd zou maken. Wil hij om de koffie te gebruiken zich aan
tafel (op het dek) zetten, dan ziet hij de negers-bedienden in hunne pogingen om
de tafel op te slaan worstelen met de slaaplust der passagiers, die, minder gelukkig
dan hij, hun leger op het dek moesten spreiden.
En als hij 's avonds na tafel nog een uurtje wil blijven praten, dan ziet hij zich de
*)
photophores voor zijn neus weggenomen en zich in duisternis gelaten, omdat deze
of gene naar bed wil en het aantal kaarsen aan boord te beperkt is om aan deze
beide tegenstrijdige wenschen tegemoet te komen.

*)

Kandelaars, die een glazen ballonnetje dragen ter bescherming van de vlam. Deze photophores
zijn bij de Europeanen in Soedan algemeen in gebruik, wegens hunne geschiktheid voor
openluchtverlichting.
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De Senegal-delta is moerassig. Hoog opgaande grassen bedekken er de oevers,
die eentonig en verlaten zijn. Het eerste dorp ligt vijftien mijlen de rivier op. Daar
beginnen de oevers zich reeds een weinig boven het niveau der rivier te verheffen
en hier en daar verrijst een boom.
Het volgende dorp ligt weder zeventien mijlen verder en evenveel verder eerst
ligt een derde dorp. Maar dan begint het land bevolkter te worden, op de
zeven-en-twintig mijlen, die ons dan nog van den eersten militairen post, Richard
Toll (naam, aan Engelsche overheersching herinnerende) scheiden, tellen wij negen
dorpen. Te Richard Toll kwamen wij vier-en-twintig uur na ons vertrek aan. Evenals
alle militaire posten van oudere dagteekening is het

Dagana.

een wit gepleisterd massief gebouw met weinig vensters. Twaalf mijlen verder ligt
een tweede post, Dagana, zeer schilderachtig tusschen hoog, zwaarbekruind
geboomte, als een Hollandsch buiten. Te Dagana zijn eenige Europeesche
handelaren (door negers vertegenwoordigd) gevestigd voor den inkoop van gom.
Zeer belangrijk is deze handel hier niet. Het plekje is echter gezond en komt als
herstellingsoord in aanmerking. De inwoners vervaardigen een ruw, ongeglazuurd
aardewerk, roodgebakken en beschilderd met zwart-en-gele lijnversieringen, de
allerprimitiefste decoratieve kunst. Hoofdzakelijk zijn het koelkannen (gargoulettes),
bolvormig met twee korte cylinders voor tuit en handvatsel. Zij worden door de
Europeanen gekocht en nagenoeg op elke
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tafel treft men ze aan. Vrouwen staan langs den oever, die ze te koop bieden.
Zes-en-veertig uren na ons vertrek kwamen wij te Podor.
Tot nu toe was de richting der rivier van N.O. naar Z.W., doch te Podor maakt zij
een bocht en van Kayes tot hier is hare richting O.N.O. Ook is zij van Podor tot St.
Louis nagenoeg zonder bochten, terwijl zij tot Podor bocht na bocht vormt.
Podor is een belangrijk handelsstation. Hier komen de Mooren uit de woestijn
hunne gom ter markt brengen in ruil voor rijst, zout, kaarsen, suiker, manufacturen.
Langs de rivier liggen de magazijnen der Europeesche handelaren, die - op een
paar uitzonderingen na - ook hier door negers worden vertegenwoordigd.
Langs de rivier ook is de markt, waar druk gewoel is van negers en Mooren onder
de fraaie, hooge boomen. Achter de magazijnen ligt het negerdorp, uitgestrekte
groepen hutten, in een eindelooze zee van zand.
De beide Europeesche handelaren, die te Podor gevestigd zijn, liefhebberen in
wilde dieren, welke er nog al frekent ter markt komen. Bij een van hen liep in de
cour een prachtige, tweejarige leeuwin geheel vrij rond. Het beest was volkomen
mak en sprong zelfs al spelend tegen ons op. Ook was het blijkbaar goede maatjes
met een paar honden, maar een aap, die aan een paal gebonden was, scheen
voordurend in doodsangst over de nabijheid der leewin en klom gillend naar boven,
telkens als zij, goedig, hem kwam besnuffelen. De zelfde Europeaan had een jong
nijlpaard in zijn bezit, dat meesttijds aan een ketting in de rivier zwom.
Zijn buurman hield er een heele menagerie op na. In zijn winkel liepen zes of
zeven guépards (een soort bastaardluipaarden met een leelijken ronden kop) en
een paar lynxen. De dieren namen weinig notitie van ons, zelfs toen ze voor onze
oogen en ook geheel in vrijheid gevoederd werden met schapenvleesch. In kooien
waren hier nog eenige hyenas.
De Mooren, die wij te Podor in grooten getale aantroffen en wier karavanen aan
den tegenoverliggenden oever kampeerden, zijn rijzige kerels van het
West-Aziatische type, maar donkerbruin van gelaatskleur. Zij hebben een
weelderigen, glanzig zwarten haardos, maar een boosaardig-sluwen oogopslag.
Hunne kleeding is één lange lap donkerblauwe katoen; in tegenstelling met de
negers zijn ze onzindelijk, ze ontdoen zich van hun kleedingstuk niet dan nadat het
geheel versleten is. Zij gaan blootshoofds, alleen door de vrouwen, die men echter
weinig aan deze zijde der rivier ziet, wordt de lap katoen zóó gedragen, dat hij ook
het hoofd en een deel van het gelaat bedekt en tevens een sierlijke drapeering
vormt.
Deze woestijnmooren zijn van nature dieven, zóózeer, dat zij het besef van het
onzedelijke van het stelen verloren hebben en elkaar onderling even gaarne bestelen
als de vreemde rassen, waarmee zij in aanraking komen. En de handel met hen is
ontaard in een wederkeerigen diefstal, die ook door de Europeanen niet versmaad
wordt als een middel om van dezen handel profijt te trekken.
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De Mooren komen in karavanen uit het binnenland der Sahara en legeren zich aan
den noordelijken oever der rivier, waar zij bruine linnen of kemelharen tenten opslaan.
De handelaren zenden hun als commis-voyageurs afgerichte negers tegemoet, van
geschenken voorzien, die moeten trachten, ze naar hunne patroons te geleiden.
Na zich te hebben gelegerd, brengt nu de Moor zijn koopwaar naar den handelaar,
voor wien hij gewonnen is en hij vraagt leeftocht voor zijn karavaan, want het gebruik
brengt mee, dat de geheele karavaan, zoolang de onderhandelingen duren (en daar
zijn soms weken mee gemoeid), op kosten van den toekomstigen kooper leeft. En
daar nu de concurrentie een zekeren standaardprijs voor de gom tengevolge heeft,
die zulke onkosten niet toelaat, blijft den handelaren geen ander middel om winst
te

Podor.

maken dan diefstal. Vervalschte gewichten, opzettelijke fouten in de becijferingen,
zelfs gaten in de zakken, zijn de middelen, die huizen van den eersten rang niet
versmaden (al laten zij ze door negers toepassen).
Europeesche employés zijn, op een enkele uitzondering na, voor dezen handel
niet geschikt. Hij brengt een vertrouwelijken omgang met de Mooren mee, waartoe
een Europeaan niet gemakkelijk kan afdalen en een kennis van hunne taal en
gebruiken, die hij zich niet licht eigen kan maken.
Tusschen Podor, waar wij een uur of vijf bleven, en Kaedi, een afstand van
honderdveertig mijlen, liggen drie-en-veertig dorpen. Dertig mijlen voor Kaedi ligt
de militaire post Saldé, dien wij in den nacht voorbijstoomden. Wij kwamen te Kaedi
's ochtends te negen uur van den vijfden December aan. En de ‘Bonnier’ zou niet
verder gaan.
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De reis was tot dusver niet zeer interessant geweest. De oevers der rivier vertoonden
steeds vrij wel het zelfde aspekt: hoog gras, waaruit hier en daar een boomgroep
oprijst; de zuidelijke oever zandig met nu en dan de bruine hutten-groepen, die de
dorpen vormen en die vaak op eenigen afstand niet van den bodem te onderscheiden
zijn; de noordelijke oever - grensland der Sahara - op een enkel dorp na onbewoond.
De oevers waren nu reeds vijftien tot twintig meters hoog en op sommige plaatsen
vertoonden zich zandbanken, gele vlakken, als drijvende op het water en aansluitend
aan den voet der oevers, een rivierstrand.
Vogels zagen wij nog weinig en met geringe verscheidenheid, maar hier en daar
lag, onder de overhellende struiken, onder aan de oevers, een kaaiman, klein op
een afstand en voor het ongeoefende oog nauwelijks van zijn omgeving te
onderscheiden. Er werd van boord op geschoten tot tijdverdrijf en na elk schot zagen
wij haastig een beest slangachtig in 't water glijden.
Merkwaardig was, dat elke avond - en elke streek dus - zijn eigen insecten had,
die bij duizenden naar de boot gelokt werden door de ontstoken kaarsen. Nu waren
het nachtvlinders en niets anders dan nachtvlinders en den volgenden avond zagen
wij weer niets dan glimwormen, als levende vonken kruipend over onze jassen,
langs de tentzeilen, als een geheimzinnig Chineesch vuurwerk ontglimmend en
uitdoovend, men weet niet hoe.
Van de meeste dorpen was de halve bevolking aan de rivier, vooral vrouwen en
kinderen, en ze schreeuwden ons na, bedelend om suiker en beschuit. De vrouwen
baadden en wieschen zich met ruwe zeep en een vlasachtige vezelstof. En als wij
leege flesschen, stukken beschuit of tabak te water wierpen, dan zwommen de
negerjongens ons na, gretig opvangend wat zij grijpen konden, trekkend door het
water een wig van rimpels.

V.
Te Kaedi zou de chaland des heeren Criard gereed liggen om ons op te nemen en
naar Kayes te brengen. Wij zouden er een kok en nog eenige extra-laptots huren
tot versterking van de bemanning, om zoodoende sneller te vorderen. Wat echter
te Kaedi zich bevond, geen chaland en mijn eerste gedachte was, dat deze chaland
wel eens de la Rodelle zijn kon. Maar ik had geen tijd om lang te peinzen. De boot
gebruikte den geheelen dag om te lossen, wierp ten slotte ook onze goederen op
den wal, die hier met een flauwe helling ver het land inloopt, en daar stonden wij.
Kaedi ligt op ongeveer een mijl afstands van de rivier. Het is de eenige militaire
post der Franschen op den noordelijken oever. Het dorp is niet belangrijker dan de
meeste negerdorpen en er woont een Europeesche handelaar, wiens slaapruimte
reeds te voren door de beide civiele ambtenaren was besproken, die hier de
aankomst der goevernements-chalands moesten afwachten.
Goede raad was nu duur en daar ook in den post geen plaats voor ons
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was (men had daar moeite genoeg om de meegekomen officieren te bergen), bleef
ons niets anders over dan den nacht op den oever in de open lucht door te brengen.
Wij maakten een omheining van onze kisten, waardoor onze slaapplaats er als een
versterkt kamp ging uitzien, en daarbinnen legden wij ons te slapen, de een op een
deken, de ander op een matras of op een veldbed.
Alvorens naar bed te gaan wandelden wij naar den Europeeschen handelaar, die
met eenige onderofficieren en zijn beide gasten onder een helsch lawaai met tallooze
flesschen bier deze afwisseling in zijn eenzaam leven vierde. Ook deze Europeaan
hield er voor zijn genoegen een kleine menagerie op na, die echter opgesloten was.
Er was geen maan dien avond en daardoor was 't stikdonker. Op den tast vonden
wij ons kamp weer en gelukkig hadden wij de voorzorg genomen van een paar
*)
sénégalais , die in de nabijheid van ons kamp op schildwacht stonden bij
goevernementsgoederen, die de boot op den oever geworpen had, vooraf te
waarschuwen, anders hadden wij in de duisternis licht een kogel kunnen oploopen.
Daar wij nog geen kok hadden, moesten wij dien avond ons behelpen met wat
brood, sardines en dergelijke, dadelijk voor gebruik gereede spijzen en wijn; van
boord had men ons vóór het vertrek der boot nog wat koffie gezonden. Dat was
geen gemakkelijke maaltijd, zoo in 't donker, zonder dat wij wisten wat in de
onderscheidene kisten was, maar wij vonden gelukkig spoedig een kaars en wat
wij verder noodig hadden.
Deze eerste nacht in de open lucht viel mij niet mee. Het was koud - de nachten
zijn in dit seizoen altijd koud - en ik kon niet in slaap komen. Dichtbij spookte een
sénégalais onder zijn capuchon en van tijd tot tijd wisselde hij - onder geheimzinnig
prevelen - met een ander en geheimzinnig doemden zij op en smolten zij weg in
den zwarten nacht.
Den volgenden ochtend nog geen chaland. Wij gingen al spoedig uitzien naar de
mogelijkheid van hier een te huren, om den onze tegemoet te varen, doch die
mogelijkheid bleek klein. Intusschen brandde de zon hevig en wij maakten van
opééngestapelde kisten en een zeil een soort van afdak, om eenigszins beschut te
zijn gedurende het diner. Ook gingen wij eens kijken in het dorp en bij den handelaar.
Achter diens huis vonden wij onzen douanier en zijn protégé, den mulat, bezig
met de bereiding van hunnen maaltijd, met behulp van een paar negers. Zij hadden
de meegebrachte batterie de cuisine reeds ontpakt en een paar prachtige visschen
gekocht en de douanier commandeerde zijn helpers met donderende stem. Hij, de
mulat en de dokter waren in bijgebouwen ondergebracht, niet veel meer dan afdakjes,
waaronder hunne veldbedden stonden. Het hoofdgebouw, trouwens, was van leem
opgetrokken, met een strooien dak

*)

De koloniale armee bestaat uit Infanterie de marine, Europeanen, tirailleurs sénégalais en
spahis soudanais. Ook dit laatste korps wordt door Europeanen gevormd. Van de sènégalais
bestaat ook het kader ten deele uit kleurlingen.
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en met wat houtwerk hier en daar. Het was er een echte jongeheeren-huishouding,
men dronk er bier uit kopjes of dadelijk uit de flesch en of het eetservies van den
heer des huizes uit meer dan een paar geëmailleerde borden bestond, mag betwijfeld
worden. Hij was gehuwd, maar zijn vrouw woonde te St. Louis.
De winkel, schraal voorzien van goederen, katoentjes hoofdzakelijk, scheen door
de negerinnen als een societeit, een am Brunnen te worden beschouwd. Er in en
er bij stonden een groot aantal, zonder eenig ander blijkbaar doel dan om een praatje
te houden, onder een pijpje. De negervrouwen rooken een gemeen soort ongekorven
tabak uit kleine steenen pijpen met rieten stelen. Deze vrouwen zagen er zeer
welvarend uit, zij droegen veelal groote gouden sieraden en waren goed gekleed
in ruime katoenen gewaden. De oorzaak dezer welvaart is de militaire post, welks
soldaten aan de vrouwen hier hunne soldij besteden.
Op eenigen afstand van het huis werd, onder een groep boomen, markt gehouden.
Op den grond gehurkt zaten daar de koopvrouwen met hunne kalebassen vóór zich,
waarin de koopwaren: gemalen gierst, zout, koeken, grondnoten, pataten en andere
negerspijzen en negersnoeperijen, ook hier en daar een enkel stuk katoen. En er
omheen stonden en liepen de koopers, negers en oude, vreeselijk leelijke
negerinnen, vieze kinderen in doeken op den rug dragende.
Over 't algemeen zijn de jonge negerinnen niet leelijk en goed gevormd, maar ze
worden spoedig oud, nadat ze een paar keeren gebaard hebben en dan bereiken
ze een graad van leelijkheid, die elke fantazie te buiten gaat.
Vooral is dit hinderlijk, daar in de meeste dorpen de vrouwen boven den gordel
naakt zijn, en 't is walgelijk dan te zien bij de oudere de magere, knokige lijven en
de verschrompelde borsten, waaraan - soms onder het loopen - de kinderen
zabbelen, de beentjes grijpend om het moederlijf gekromd.

Kaedi is, ik zeide het reeds, een van de weinige dorpen en de eenige militaire post
op den noordelijken oever van den Senegal, le rive maur. Het is verspreid over een
groote oppervlakte, armoedig op den dorren, kalen bodem, - zonder een enkelen
boom, bijna zonder eenig spoor van vegetatie. De bewoners zijn visschers - somono
- of matrozen ter riviervaart, of wel zij zijn ter lougan, den boer op, zouden wij zeggen,
om werk in de gierst- en maïs-aanplantingen van andere dorpen te vinden. Dit was
nu het geval, vandaar dat wij slechts moeilijk de noodige laptots konden vinden.
Maar wij slaagden er toch in en ook vonden wij een cuisinier, die ons het moeilijke
vraagstuk, hoe aan een middagmaal te komen, hielp oplossen.
Onze geïmproviseerde tent bleek een onvoldoende beschutting tegen de
zonnehitte en wij gingen dus het middagmaal gebruiken, gezeten op keisteenen,
onder een op eenigen afstand gelegen laad- en losbrug, aangelegd ten behoeve
van den post.
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Kaedi is aan het telegraafnet aangesloten, maar het telegraafkantoor ligt aan de
overzijde der rivier. De beambte is een neger en het kantoor een rieten afdakje,
waar in allen eenvoud de toestellen en de administratie broederlijk naast elkaâr op
een tafeltje zich bevonden.
Wij waren nagenoeg gereed met onze onderhandelingen met een neger, wiens
chaland, met zout geladen, aan de overzijde lag en die ons verder zou brengen,
den chaland van den heer Criard tegemoet, toen deze chaland in zicht kwam. Dat
was voor mij een heele verlichting; toen hij goed en wel geankerd was, bleek het
zelfs een flinke schuit te zijn met een klein bootje op sleeptouw, die alleen noodig
had eens goed, maar zéér goed schoongemaakt

Chalands.

te worden, om voor ons vervoer bruikbaar te zijn. Hij was er groot genoeg voor, ja
zelfs zou weldra blijken te groot.
De bemanning bestond uit een patron de chaland, een bejaarden neger, Maka
geheeten, een jongen Sarracolet, Sidi genaamd, een prachtige kerel van een
scherpzinnig uitzicht en die ook inderdaad bizonder intelligent was, en twee gewone
laptots. Wij namen er nog drie bij, behalve den kok.
Sidi was van beroep eigenlijk handelaar of tusschenpersoon van een huis te Bakel
bij het verkeer met de Mooren. Hij sprak hunne taal. Alle andere negers aan boord
waren Toucouleurs en konden moeilijk met Sidi converseeren. Onze kok sprak een
beetje Fransch en de heer Criard een paar woorden zoowel van de taal der
Sarracolets als van die der Toucouleurs.
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Het loon van een laptot is gewoonlijk 1 franc daags en de kost. De patron de chaland
verdient iets meer, meestal 50 francs per maand. Gewoonte is, dat de laptot, als hij
in dienst komt, een voorschot van eenige franken krijgt. Hij wordt slechts
geëngageerd voor een aangewezen reis en, blijft het vaartuig ter bestemmingsplaats,
dan is het geen gewoonte er zich om te bekommeren, hoe de laptot weer naar zijn
dorp terugkomt.
De heer Goual had van St. Louis zijn eigen chaland meegebracht, die door de
stoomboot gesleept was. Onmiddellijk na onze aankomst te Kaedi had hij hem in
reisvaardigen toestand gebracht en brood in den post besteld, dat hij 's avonds
ontving, en hij was dus nog dienzelfden avond afgereisd. Zijn schuitje was juist groot
genoeg, om - met het oog op den lagen waterstand - een snellen gang te
waarborgen. En ik had den man deswege benijd. Blijkbaar had hij, gehaast als ik,
beter rekening gehouden met de omstandigheden dan mijne metgezellen, al bevond
zich onder hen de ervaren Afrika-reiziger Tirlion.
Tot juist verstand van veel van wat volgt, ben ik verplicht mede te deelen, dat ik
noodzakelijk eenige dagen vóór den een-en-dertigsten December te Kayes moest
zijn en dat ik mijn zaken in Europa geregeld had, op grond van de te Parijs verkregen
inlichtingen, voor een afwezigheid van hoogstens twee-en-een halve maand.
Reeds te St. Louis had ik de overtuiging gekregen, dat ik meer tijd zou behoeven,
doch om een limiet te stellen aan de langdurigheid der reis, zooals men mij die reeds
aan boord der N.D. de Salut had geschilderd, had ik mij vast voorgenomen, alle
krachten in te spannen, om einde Januari weder te St. Louis terug te zijn.
Den vijfden December, des voormiddags, waren wij te Kaedi gearriveerd. Ware
alles goed geregeld geweest, dan zouden wij, evenals de heer Goual, reeds dien
zelfden dag weder hebben kunnen vertrekken. En nu bespeurde ik met schrik, dat
ook de zesde December voorbijging, zonder dat wij konden afreizen en dat mijn
metgezellen en met name de heer Tirlion - onder herhaalde betuiging nochtans, dat
zij minstens evenzeer gehaast waren als ik - een passieve gelatenheid aan den dag
legden ten aanzien van de ondervonden vertraging. De heer Tirlion lachte, met een
air van deskundige, om mijn ontevredenheid en beweerde, dat de ondervinding mij
wel zou leeren in dit land te berusten bij soortgelijke teleurstellingen.
Ook wij bestelden een rantsoen brood voor vier dagen bij den militairen post, dat
wij 's avonds ontvingen. Brood is een onmisbaar bestanddeel van elken maaltijd
voor elken Franschman en ongelukkig bakt de neger geen brood. Waar nu in deze
kolonie geen particuliere bakker gevestigd is, d.w.z. overal, behalve te St. Louis,
Dakar en Kayes, stelt het goevernement brood van de militaire bakkerijen
beschikbaar tot kostprijs. Evenzoo gaat het met rundvleesch, dat in de negerdorpen
slechts zelden verkrijgbaar is. Behalve
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van brood voorzagen wij ons aan den post ook van een geslacht schaap, waarvoor
wij fr. 6. - moesten betalen, en op de markt te Kaedi van gedroogde visch voor de
laptots.
De te Kaedi geëngageerde laptots en de kok vroegen 's avonds, tot mijn schrik,
want ik vreesde nieuwe vertraging, den nacht in het dorp te mogen doorbrengen.
Een deputatie van negers kwam dat verzoek ondersteunen en, ofschoon zij reeds
voorschotten hadden ontvangen, konden wij niet weigeren. Wij sliepen dien nacht
aan boord. De heer Tirlion liet - bij wijze van ervaringsles - zijn leger in het ruim
spreiden door zijn reisgezel en leerling Plissel, een goeden lobbes van een jaar of
vijf-en-twintig, die door zijn familie aan ‘onzen beroemden ontdekkingsreiziger Tirlion’
(zooals de ‘bulletins’ der ‘Soc. Géographique etc.’ luidden) toevertrouwd was om
wat levenservaring op te doen, na door een reeks van gekheden getoond te hebben,
dat hij daar behoefte aan had.
De overigen bleven op het dek, ook ik. Mijn veldbed was van een muskietennet
voorzien.
Den volgenden morgen waren wij te vijf uur, 't was toen nog donker, weer op de
been. De een na den ander verschenen ook de laptots, doch de kok bleef weg. Wij
besloten niet op hem te wachten en staken van wal. Dit slechts bij manier van
spreken; in werkelijkheid bleven wij dicht bij den wal, want, daar er geen bruikbare
wind was, werden wij getrokken. Er werd een touw aan den mast bevestigd, welks
uiteinde door de laptots, vijf in getal, werd vastgegrepen, die zich aan wal begaven
en ons aldus voorttrokken. Maka bleef aan 't roer en Sidi vóórop, om bij 't
manoeuvreeren behulpzaam te zijn.
En nu begon een tocht zóó traag, zóó neerdrukkend traag, dat men de
modern-Europeesche verkeersmiddelen geheel uit het geheugen weggeveegd
moest hebben, om er niet tot voortdurende - en toch geheel machtelooze - woede
door te worden geprikkeld. De laptots trokken ijverig, doch in een loomen tred,
zonder dat men eenige inspanning bij ze kon bespeuren. En in den regel was er
minstens één absent. Daar was altijd wel een reden voor. Als er niet een zijn
natuurlijke behoeften vervulde, dan verrichtte hij zijn gebed. Of hij moest een
snoeperij halen in een dorp, dat wij passeerden. Of hij ontmoette een kennis en
moest hem een geschenk aanbieden: een paar bladen tabak, of hij moest zijn pijp
even opsteken.
Maar soms hieven ze een gegil aan en dan ging het op een drafje, en onze chaland
werd dan voortgerukt met vrij groote snelheid. Doch natuurlijk duurde dat nooit
langer dan eenige minuten, waarna zij tot nog loomer gang vervielen, met nog meer
absenties dan anders.
En dat was nog onder gunstige omstandigheden. Want, ziet, daar zijn de oevers
begroeid. Het trektouw schuurt een tijd lang door en over de overhellende boomen,
tot het verward raakt in de takken hier of daar. We liggen nu stil. Met veel moeite
wordt het touw weer los gemaakt, de laptots komen aan boord (natuurlijk haast zich
daarbij niemand), de riemen worden ter hand
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genomen. Wij roeien nu òf naar den overliggenden oever, òf tot voôrbij het beletsel.
En dan worden de riemen weer weggelegd, het touw weer gegrepen en de laptots
gaan weer aan wal.
Een marigot (bergstroom, zijrivier) belet voort te loopen, de vaargeul wendt zich
naar den anderen oever, voor al deze oorzaken wordt - steeds met ontzettend
tijdverlies - het trektouw voor de riemen verwisseld. Maar de grootste van alle plagen
was, dat ieder oogenblik wij aan den grond raakten. Onze stuurman, Maka, scheen
zich tot taak te hebben gesteld, alle zandbanken der rivier op te zoeken en, eenmaal
vastgeraakt, duurde het uren en uren vóórdat wij weder in vrij water waren. Maka
en Sidi gingen dan te water,

De aanlegplaats te Kayes in het regenseizoen. (Zie pag. 134).

de laptots trokken, en veelal brachten hunne vereende pogingen, door onbekendheid
met den bodem, den chaland steeds verder de ondiepte op, in plaats van naar open
water toe. Het is niet overdreven als ik verklaar, dat van den geheelen duur der reis,
zestien dagen, wij de helft op zandbanken hebben doorgebracht.
Maka gold bij zijn laptots nochtans voor een grondig kenner der rivier, een goed
stuurman, en daar ik nooit van een reis per chaland op den Senegal hoorde of het
verhaal was doorspekt met strandingen, neig ik tot de meening, dat de bodem der
rivier door zandverschuivingen van gedaante verandert.
Er worden van regeeringswege diploma's als stuurman ter riviervaart na
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voldoend afgelegd examen verkrijgbaar gesteld, doch het schijnt, dat de
gediplomeerden allen plaatsen vinden bij den Service Fluvial of in rijksdienst.
Slechts uiterst zelden konden wij de zeilen gebruiken en een groote moeilijkheid
voor de chalands levert ook de sterke stroom op vele plaatsen, gevolg van de snelle
daling van het rivierbed.
Soms was de taak der laptots ontzettend moeilijk, als het pad liep langs steil uit
het water oprijzende, brokkelige oevers, waar ternauwernood de voet een plaats
kon vinden, of door modderzeeën, waarin bij elken voetstap de arme kerels dieper
wegzonken.
Het leven aan boord van den chaland was niet onaangenaam. Hij was groot genoeg
om ons eenige vrijheid van beweging te laten. Doch het meubilair was gebrekkig.
Onze tafel werd gevormd door eenige wijnkistjes, waaromheen wij gezeten waren
òf op een opgerold veldbed, òf op den rand van een laadluik. Andere zetels pasten
niet bij zoo laag een tafel. Onze kok, die ons een paar uur na ons vertrek achterop
was gekomen, was niet onverdienstelijk; hij kon een kip braden en spiegeleieren
bakken. Zijn keuken was de voorplecht, het fornuis een halfgesloopte kist, met zand
gevuld, waarin een houtvuurtje brandde.
Daar wij anders de bemanning hinderden, moesten wij - die op het dek sliepen elken morgen vroeg onze legers oprollen. Het schemerde dan nog, te zes uur
ongeveer, en als ons laptots debout! klonk, krabbelden rillend uit een hoop lompen
in 't voor- en achterruim de grauwe figuren der negers op. Het anker werd opgehaald
en er werd dan eerst eenigen tijd geroeid, tot het goed licht en een geschikte
landingsplaats gevonden was. Onderwijl dronken wij koffie. Op het dek maakten wij
ons toilet en gewoonlijk gingen eenigen van ons tegen een uur of negen tot ongeveer
elf uur aan wal en in de dorpen, die wij passeerden. Wij hadden dan altijd moeite
om zoo langzaam te vorderen als onze chaland en moesten meestal, na een uur
wandelens, een uur wachten om hem gelegenheid te geven, ons in te halen.
Aan boord teruggekomen gingen wij lunchen, naar de wijze der Franschen, en
daarna wat slapen en lezen in een beschut hoekje. Voor den lunch werd van een
lap zeil een tent geïmproviseerd.
Was de felste hitte voorbij, tegen een uur of drie, dan gingen wij vaak weer aan
land tot donker. Te ongeveer zeven uur middagmaalden wij en na den maaltijd
werden de pijpen voor den dag gehaald en bleven wij nog een poosje praten. Dan
kwam ook de heer Tirlion op dreef, die gewoonlijk den dag slapende had
doorgebracht. Hij had alle avonturen doorleefd, die in alle jongensromans over Afrika
opgesomd zijn: leeuwenjachten, slavendriften, zwaarddansen waren de meest
alledaagsche dier avonturen. Hij had marschen gemaakt van 50 kilometers per dag
in de grootste hitte en lachte om onze wandelingetjes van een paar uur. Zonder
deze verhalen zou men hem allicht voor een luiaard hebben gehouden, want hij
kwam nimmer van boord, sliep bijna den ganschen dag en betoonde niet de minste
belangstelling in land en
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volk. Maar hij kende dan ook beide door en door, al gaf hij steeds ontwijkende
antwoorden, als zijn pupil Plissel hem om een inlichting vroeg. Hij wilde zich wellicht
niet uitputten.
Was de heer Tirlion niet aan het woord, dan fantaseerde de heer Criard over de
toekomst der kolonie. Hij was trouwens in dit opzicht niet veel erger dan de meeste
kolonisten. Iedereen kan nauwkeurig vertellen, wat er gedaan moet worden om de
kolonie tot bloei te brengen en nochtans ontbreekt nagenoeg elk initiatief.
Tegen een uur of negen gingen wij ter ruste.
Meestal werd terstond na het vallen van den avond, te zeven uur ongeveer, op
een geschikte plaats - doch steeds op eenigen afstand van den oever, om tegen
overlast van mensch of dier gevrijwaard te zijn, - het anker uitgeworpen. De laptots
kwamen dan aan boord en verzamelden zich op de voorplecht om het keukenvuur,
voor hun avondmaal.

La brousse is de naam, dien de kolonisten geven aan den maagdelijken bodem,
begroeid met grassen en struikgewas, met hier en daar een groep boomen, die zich
eindeloos uitstrekt aan de beide oevers der rivier. Slechts een smalle strook langs
de oevers is bebouwd met gierst of maïs, soms met tabak, katoen, indigo. Het
regenseizoen was voorbij en de oogsttijd naderende. Het landschap was in
herfsttoon. De verschroeiende invloeden van hitte en droogte hadden reeds gedund
en verkleurd wat eenige maanden vroeger een overweldigende weelde van groen
geweest was en eenige maanden later een dorre woestenij zijn zou. Maar nu kon
men zich van de reusachtige vruchtbaarheid van dezen bodem onder den
tooverinvloed der tropische regens nog een denkbeeld vormen. Manshoog was nog
het gras en ontelbaar de verscheidenheid der vegetatie.
De rivier volgend, loopt door de brousse een smal voetpad van dorp tot dorp. Het
is niet aangelegd, maar ontstaan door het gebruik. Hier en daar is een opengebrande
plek het spoor van een rustplaats van reizende negers en 's avonds lichten alom
de vuren op, die soms vèrgaande branden tengevolge hebben. De brousse in brand
te steken behoort tot de liefhebberijen van negers en blanken. Het is trouwens de
eerste arbeid ter cultiveering van den bodem en bij de negers bijna de geheele
arbeid. Zij bewerken den grond niet, in den eigenlijken zin van het woord.
Voorbij Kaedi volgen de dorpen snel op elkaar. In de velden klonk voortdurend
het geschreeuw van vrouwen en kinderen, dat moet dienen om de vogels van de
akkers te verjagen. De groote vijanden zijn de perruches, sierlijke, kleine, lichtgroene
papegaaien met een langen, sprietvormigen, staal-blauwen staart, die wij in groote
troepen zagen vliegen over de gierstvelden, een fraai kleurenspel.
De nabijheid van een dorp wordt verraden door het doffe geluid van het stampen
der gierst door de vrouwen. In de dorpen langs de rivier zijn de woningen meestal
van riet, ronde hutten, groepsgewijze door staketsels om-
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geven. Soms omringt zulk een staketsel het geheele dorp en worden de toegangen
gevormd door deuren van rasterwerk, naïef zwak, voor zoover zij inderdaad moeten
dienen om ongewenschte bezoekers buiten te sluiten.
Bij of in elk dorp is een open plek, soms beschaduwd door eenige zware boomen,
waar een vrij ongemakkelijke, hooge bank of estrade zich bevindt en de plaats is
voor palabers, besprekingen tusschen dorpshoofden, voor de uitdeelingen van de
rantsoenen koren, in het algemeen voor de behandeling der gemeene zaken, tevens is daar de societeit, waar de sproken verteld worden en de tamtam gespeeld.
Vele dorpen liggen, onbeschut tegen de zonnestralen, op een naakte plek, terwijl
fraaie bosschages van palmen op geringen afstand verrijzen. De zonderlinge keus
der plaats in zulk een geval moet worden toegeschreven aan de vrees der negers
voor de djins, booze geesten, die op de boomen verblijven. De djins en de avonturen
van negers, die met ze in aanraking kwamen, vormen den hoofdinhoud van de
sproken, die men elkaar op de marktpleinen vertelt.
De Islam heeft bij de Woloffs en de Toucouleurs een goed onthaal gevonden.
Fransch sprekend, noemen de negers de Mahomedanen onder hen Marabouts,
ofschoon eigenlijk slechts de priesters zoo heeten, die den Koran onderwijzen en,
overblijfsel van het fetichisme, amuletten verkoopen. Zij verschaffen amuletten voor
en tegen alles: de gevaren eener reis, ziekte, een goede vrouw, een lang leven.
Elke neger is er mee behangen.
In elk dorp is een moskee, maar meestal is dat slechts een rechthoekig stuk grond,
door een laag muurtje omgeven, waarvan een der korte zijden op het Oosten ligt
en waarvan de tegenovergestelde korte zijde opengebleven en de toegang is. Het
mahomedaansche gebed gaat gepaard met een eindelooze en uiterst vermoeiende
gymnastiek van neerbuigingen, waarbij het hoofd tot de aarde nadert, en na elk
dezer moeilijke buigingen rijst de neger in zijn volle lengte weder op. Eenige keeren
daags en onverschillig waar hij zich bevindt en aan welken arbeid hij bezig is, voert
hij dit gebed uit.
Aan het hoofd van elk dorp is een chef, wiens gezag slechts nominaal schijnt te
zijn. De Toucouleurs vormen een federatie van kantons, elk bestaande uit
verschillende dorpen en aan het hoofd waarvan weer chefs de cantons staan. De
federatie staat onder Fransch protectoraat. De hoofden voeren de vonnissen uit,
door den administrateur te Matam gewezen, moeten voor de nakoming der bevelen
van dien ambtenaar zorgen en voor de opbrengst der belastingen.
Bijna alle dorpen zijn communes. De velden worden gemeenschappelijk bebouwd,
de opbrengst bewaard en, naarmate van de behoeften, uitgedeeld door het
dorpshoofd.
Op een mijner wandelingen met den heer.... in de nabijheid van een dorp gekomen,
zagen wij op eenigen afstand, tusschen het dorp en ons, twee knaapjes op den
grond zitten tegenover elkaar, met iets - een kalebas waarschijnlijk - tusschen hen
in. Een zat met zijn rug, een met zijn gelaat naar
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ons gekeerd. Toen de laatste ons in het oog kreeg, sprong hij gillend van angst op
en snelde heen, met zijn leuk, naakt chocoladelijfje loopend, loopend. En het andere
knaapje begreep er niets van, voordat het omgekeken had en ons gezien, doch
toen sprong het ook op, als geëlectriseerd, en, ook luid gillend, vluchtte het heen
naar het dorp.
Overal waar wij kwamen, vluchtten de meisjes en kinderen op, zich haastig
verbergend in de hutten, - maar de mannen en oudere vrouwen bleven, als zij ons
zagen, onverschillig. In deze streken nam ik het curieuze verschijnsel waar, dat de
meisjes, die wij ontmoetten, als zij alleen liepen, een halsdoek optilden om hare
borsten te laten zien. En zij deden dit machinaal, zonder een blik of een gebaar, dat
met de handeling verband kon houden. Een verklaring van dit verschijnsel heeft
men mij niet kunnen geven. Eens, in een dorp, slenterend om en glurend in de
hutten, zag ik een oude vrouw, die een zeer jong meisje bij zich had. Het meisje,
geheel een kind nog, wikkelde zich bij mijn nadering in haren boubou, maar de oude
rukte het kleed vaneen, zoodat de borsten bloot kwamen, en het gebaar waarmede
zij dat deed beteekende trots op het mooie lijfje van dat kind.

Christennegerknaap.

Op hunne smalle paadjes loopen de negers altijd achter elkaar en een grappige
vertooning is, als zij in gezelschappen reizen. Zij vormen dan dwaas-lange siles:
een jongetje, een vrouw met een kalebas op het hoofd, een neger te paard, een
neger met een geweer, een ezel met iets op zijn rug, de drijver, en zoo gaat het
voort als een optocht van Chineesche schimmen, zonder dat een woord gesproken
wordt.
Even voorbij Kaedi scheidt zich rechts van den Senegal een zijarm af, die daarna
evenwijdig met de hoofdrivier loopt en er bij Podor weer invalt. Dit verschijnsel komt
in den loop dezer rivier herhaaldelijk voor. Ook zulke zijarmen worden, evenals de
toevoer-rivieren, marigots genoemd en de meeste hunner waren thans droog.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

153
Den derden dag na ons vertrek van Kaedi kwamen wij te Matam aan. Het was op
den

den 10 December. De afstand is ongeveer 50 mijlen en daar wij dus langzaam
vorderden, hadden wij besloten te Matam onze equipage met twee laptots te
versterken. Wij legden dus aan en gingen gezamenlijk een bezoek brengen aan
den administrateur, den heer P.
Het huren der laptots zou binnen een uur tijds hebben kunnen geschieden. Maar
de heeren Criard en Tirlion hadden anders besloten. Zij beweerden, dat men door
den heer P. ten eten zou worden genoodigd en dat men dan niet mocht weigeren.
Het bleek mij weldra, dat zij tot den volgenden morgen te Matam wilden blijven, en ik moest wel berusten.
De heer P. ontving ons vriendelijk, doch noodigde ons niet uit tot het middagmaal.
Maar de heer Criard stelde voor, dat wij den maaltijd gezamenlijk zouden nemen
en dat onze voorraad en onze kok ter beschikking van des heeren P.'s kok zouden
zijn. Zoo geschiedde.
Meestal was de heer P., een bedaard, aangenaam mensch en ijverig ambtenaar,
de eenige Europeaan te Matam, doch nu had hij een architect bij zich, mulat van
St. Louis, die te Matam een school voor de zonen van dorpshoofden moest bouwen,
gelijk er te St. Louis zich een bevindt.
De post te Matam is een sierlijk, wit gepleisterd gebouwtje, dat er van buiten als
een miniatuur-kasteel uitziet. En ook inwendig is het tamelijk comfortabel en netjes.
Voor het diner gebruikten wij een aperitif in de open lucht. Er voegde zich toen bij
ons het hoofd van het kanton, tevens des heeren P.'s tolk bij diens gesprekken met
de omwonende hoofden, - een eerwaardige grijze neger, die uitstekend Fransch
sprak. Terwijl wij daar zaten, werd een kwestie met een paar van die hoofden
afgedaan, en ofschoon ik er natuurlijk geen woord van kon begrijpen, maakte toch
de rede, die het kantonhoofd bij die gelegenheid namens den administrateur tot de
klagers hield, een alleraangenaamsten indruk op mij door zijn buigzaam, wel
geaccentueerd geluid en zijn waardigen spreektrant. Trouwens, de onderwezen
neger is over 't algemeen een aangename figuur, als openbaar ambtenaar beleefd,
bescheiden en dienstvaardig, als ondergeschikte ijverig en verknocht.
Aan het middagmaal verscheen ook madame P., een negerinnetje zoo zwart als
ebbenhout, dat bijna niets at en absoluut niets sprak. De heer P. verhaalde, dat hij
het meisje gekocht had - gewoon middel voor een blanke om aan een vrouw te
komen - en er voor de inlandsche wet mee getrouwd was, en dat de bevolking bij
die gelegenheid feest had gevierd. Hij verhaalde nog, dat hij met zijn handjevol
gendarmen - bereden manschappen - druk werk had om rust en orde te houden
onder de omliggende hoofden en zijn bevelen uitgevoerd te krijgen.

(Wordt vervolgd.)
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Mevrouw Theo Bouwmeester vertelt haar leven.
Naverteld door M.J. Brusse.

Marguerite Gauthier. 1896.

‘Mevrouw is niet thuis, meneer’ - zei 't dienstmeisje bedeesd - ‘maar als u soms
wàchten wil?’
Een actrice is geen oogenblik zeker van haar tijd; elk momentje wordt aan-
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gevuld met repeteeren; en nu 's morgens de koristen van de Opera juist het werk
hadden gestaakt, kon het ‘Nederlandsch’ nog een paar uur beschikken over 't
tooneel. 's Zondags-ochtends weer werden alle hens nog bij elkaar geroepen, om
nog even 't stuk door te loopen, dat 's ávonds in Den Haag voor 't eerst zou gaan.
Maar 't is niet onwelkom voor iemand die interviewen komt, om eerst eens een
kwartiertje ongestoord zijn terrein te kunnen verkennen, vooral als dat 't boudoir van
een zoo gevierde tooneelspeelster is. Zoo wat met de oogen te mogen snoepen
van al die eigen-heidjes; wie die er niet jaloersch van is? Doch nu moet uw
verbeelding niet te schèrp staan. Heusch, er brandden geen kaarsen voor
Venetiaansche spiegels, en er walmden geen bedwelmende geuren uit een gouden
Oostersche reukschaal; en de meubeltjes waren niet miniatuur, niet gestoffeerd met
lila-zijde tegen beeldhouwwerk van verguld; en er hingen geen hemelsch-blauw
gazen draperieën langs de wanden, die evenmin beschilderd waren met romantische
tooneelen uit Louis XV's tijd. 't Was er wèrkelijk niet Couperus-coquet.
Wat mij opviel 't eerst in dit salon, was de warme, gulle gezelligheid; de
Zondagstemming van den mooien winterochtend was daar ook in die rustige kamer
met 't vriendelijk vlammend vuur, en een wijd brok stralend-blauwe lucht tusschen
de zware overgordijnen door. In 't blonde zonlicht, aan den overkant van 't water,
liepen Zondags-langzaam, Zondags-netjes, - stemmig, de menschen die uit de kerk
kwamen; Zondags-ingetogen stonden de huizen, Zondags-gezwabberd en -gepoetst
lagen leeg en stil de schepen, met de schippers in hun glans-witte overhemden op
pantoffels drentelend er vóór op den walkant.
Een salon was 't om prettig gemoedelijk over intieme dingen te praten; niets stond
er wat je vreemd aankeek; de crapauds hielden als grootmoeders zoo hartelijk hun
breeden schoot op, poufs en knaapjes stonden gedwee om naderbij gehaald te
worden en te dragen wat je lastig was in de handen. En de oogen waren zoo op
hun gemak in die donzige kleuren van rood-bruin, en steen-rood, en zacht-groen
van meubelen, tapijt en behang, portières, kanten lampenrokjes, - en aldoor waren
ze bezig met die bekende gezichten der portretten, een schoorsteen en een ezel
en groote hangers vol: allen acteurs en actrices in geziene rollen, op verschillende
leeftijden.
Wáár je zitten ging was een hoekje; daar bij de piano met zijn oostersch
gedrapeerden rug; bij den haard waar een beeld op pedestal weer een stukje kamer
afsneed; onder dien weligen hoogen palm; op de canapé bij de ramen aan tafel, of
om 't sierlijk bureautje aan den anderen kant, met zijn romàns aan brieven en
relequieën in de laadjes.
En suite, door een kleurigen kralen voorhang afgescheiden, vermoedde ik de
slaapkamer, die weer met portières uitkwam in een sober recht en vierkant
gemeubelde eetkamer.
‘Tante zal nu wel dadelijk komen, meneer’ - kwam vriendelijk een jonge dame
zeggen, een dochter van den heer Louis Bouwmeester, die mij verder gezelschap
hield.
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‘Waarom bent u niet op tooneel, juffrouw Bouwmeester?’ - Een vraag die met een
zeer verdienden lach werd beantwoord.
‘Wèl, omdat ik er niets geen talent voor heb. En bovendien, Pa, en trouwens Tante
ook, hebben 't nooit van hun kinderen willen hebben, en we hebben er zelf ook geen
lust in gehad, geen van allen...
Ben je daar nu toch, Théotje? Je weet wel, dat mama 't niet wil hebben.’
Maar 't vijfjarig ventje drukte zijn lief bleek gezichtje zóó verlegen tegen nichtje
aan, dat ze hem lachend kussend op haar schoot nam, z'n dikke krullen zachtjes
streelend.
‘Meneer,’ zei Théo, heel ernstig kijkend met z'n groote donkere oogen: ‘ik heb
mazelen.... gehad; en nou heb ik wat 'n boel chocola gekregen; wìl u 'n stukje?’

Bob, de hoefsmid van St. Patrick. 1869.

‘Kom, Théo, vent, je ziet er zoo slordig uit... toe, ga nou achter 'n beetje spelen...’
En Théo, z'n lang blauw boezelaar optillend, kwam zich aan mij laten bekijken.
‘Ben ik nou wel slòrdig, meneer?’
‘Wel nee jonge; wees maar blij dat jij niet in een zwart jasje hoeft te zijn, om bij
mama in het salon te komen. 't Is al vervelend genoeg dat je later zoo deftig zult
moeten doen en zoo ernstig zal moeten kijken, om op visite te gaan.’
‘Wat is èrnstig, meneer?’ vroeg Théo héél ernstig. En omdat ik dat niet kon zeggen,
zei ik:
‘Wees nou nog maar heel lang een flinke, slordige jongen, hoor, en maar niet
altijd zoet zijn, wees maar 's dapper ondeugend.’
‘Word ik dan gróót?’
‘Wel natuurlijk.’
En dansend holde hij weg om de meid in de keuken toe te roepen: ‘Lekker, lekker,
ik word tòch groot, als ik ondeugend ben, die màn zegt 't...’
‘Dàg máátje!’ hoorde ik 't aardige stemmetje kort daarop; en in denzelfden naief,
vriendelijken toon kwam van onder uit 't portaal 't antwoord: ‘Dàg Théo, dàg
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trappen op.
‘Neem me niet kwalijk meneer,’ riep ze me druk dadelijk achter uit de
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gang toe, waar de meid haar hoed en mantel afnam, en vlug binnenkomend, de
vingers door 't wild kroezend haar strijkend, 't jacquet recht trekkend, in één adem
door: ‘Gaat u zitten, dicht bij de kachel, 't is koud, ik ben tot uw dienst.’ En met
eleganten zwier neervallend in een crapaud: ‘vraagt u nu maar; - ik ben geboren in
't jaar 51 in Zutfen; mijn vader heette Rosenveldt, mijn moeder was juffrouw
Bouwmeester...? - ja, heusch; m'n vader was acteur, ik heb dus wel wat artiesten
bloed in mijn aderen... Enne...’

Frou-Frou. 1889.

Die stroom moest in den beginne gestuit worden, want niets kwetsender voor de
ijdelheid van een interviewer, dan dat zijn slachtoffer onafgebroken doorvertelt.
Waaruit moet dan zijn vráágvernuft blijken? Zijn vrágen alleen - daarvan is de
pedantling overtuigd - kunnen er uithalen wat interessant is; zoo'n relaas van het
sujet zelf móét onvolledig en oppervlakkig blijven. En dan nog wel in dit zeldzaam
merkwaardig geval: 't leven van mevrouw Bouwmeester! Er was immers zoo heerlijk
veel tact bij noodig om haar dit in zijn rijkdom van details te ontlokken...
‘Dat was heel vriendelijk van uw nichtje, om mij wel gezelschap te willen houden,
mevrouw’, wierp ik er allerongemotiveerdst tusschen.
‘Ja, meneer, en mijn grootvader was die bekende acteur, die 't eerst...’
‘We hebben heel amusant geredeneerd mevrouw. Merkwaardig, uw nichtje vertelde
me, dat u evenmin als uw broer Louis, wilt hebben dat uw kinderen op 't tooneel
gaan....’
‘Och, van niet willen hèbben is eigenlijk niet eens sprake; mijn jongens voelden
niets voor 't tooneel. Ze wilden zelfs nooit naar de comédie. Dan zei 'k wel eens:
hè, komen jullie nu eens kijken, ik heb zoo'n móóie rol! - Dank u wel, zeiden ze dan,
doet u toch niet zoo flauw mama; denkt u dat 't voor ons nu zoo aardig is om u altijd
in de armen van Clous te zien liggen?
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‘Ik herinner me nog goed dat ik toen Agar hier kwam, meende m'n kinderen dat niet
te mogen onthouden. Ik kocht dus twee plaatsen voor hun van vier gulden 't stuk...
En toen zag ik ze zoowaar na 't eerste bedrijf verdwijnen. - Waarom zijn jullie
heengegaan? - vroeg ik ze thuis. - Och ma, we dachten dat de rest wel nèt zoo zou
zijn. Hè, had u òns dat geld maar gegeven...
‘Maar ik dwaal af. Waar was ik gebleven?’
‘Bij uw grootvader.’
‘O ja, grootvader Rosenveldt, dat was een gróót man.... nee, ik lach niet.... hij
heeft in den Franschen tijd, toen de Fransche prefecten nog in 't land waren, 't
allereerst in Rotterdam in een stuk, - namen kan ik niet onthouden, m'n eigen naam
soms niet, waarachtig.... me grootvader dan, heeft toen 't eerst met een oranjelint
gezwaaid, jáá! En dat gaf natuurlijk in de zaal een geweldige geestdrift.... en hij
werd opgepakt. De man brrrouwde zoo geweldig; toen hij na de voorstelling thuis
kwam zei ie dramatisch: Vrrrouw, ik zal wel gehaald worden... En hij wèrd ook
gehaald, - 's nachts, - uit z'n bèd. Ja, ze hebben 'm gloof ik wel een jaar meegevoerd,
de Franschen, en vader was zóó boos, dat 'ie 'm overal is nagereisd, en eindelijk
is ie meen ik in Brussel losgekomen.
‘Grootvader was.... komiek! Daarom droeg 'ie een pruikje, hoewel 'ie best haar
had. Dat hoorde gloof ik zoo bij de komiekigheid van vroeger jaren. De man had
zich káál laten scheren, - ik wil aan z'n talent geen stéék te kort doen, hoor. Maar
die pruik moest dienen om af te rollen, als 'ie op 't tooneel werd doodgestoken...
Dat vonden de menschen telkens weer zoo gewèldig komiek... Ja, dat moet een
hóóge uiting van kunst geweest zijn; - 't kan wel wézen!’
‘M'n grootvader was komiek tot in de tòppen van z'n vingers; - ik méén 't. Eens
had ie een kwestie met een ander groot man, zoo iemand als Stoopendaal, of Bingley
of Hoedt. En daar moest bloed vloeien, een heusch duel. Daar staan ze op 't veld,
martiaal, blakend van moed: Bingley, - of Hoedt of Stoopendaal; ik kan geen namen
onthouden - met de getuigen, den dokter, veel toeschouwers... En daar verschijnt
grootvader Rosenveldt, met z'n neus in een dikken cache-nez, deftig, waardig... Ze
worden tegenover elkaar gezet... ‘Beginnen!’ - of hoe noemen ze dat - wordt er
geroepen... ‘Parrrdon,’ brouwt grootvader zwaar, en hij steekt z'n wandelstok (met
een snuifdoos in den knop) in den grond, en dan licht hij zich gewichtig 't pruikje
van 't hoofd en zet dat op dien stok. - Vrééselijk gelach natuurlijk, en de mannen
vallen elkaar gillend in de armen...
‘Mijn vader was zijn eenige zoon; die goede man is in '67 gestorven; ik was toen
dus ongeveer 16 jaar, en een paar dagen te voren aangeteekend met Frenkel...’
‘Herinnert u u niet nog een en ander uit uw kinderjaren, mevrouw?’
‘Och 't meest van hooren zeggen. Kort na mijn geboorte trok mijn familie naar
Rotterdam; vader was directeur van 'n tooneelgezelschap daar,
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en 't sprak dus vanzèlf dat ik ook op de planken kwam, éven vanzelf als dat een
kind uit een winkel achter de toonbank oud wordt. Mijn eerste rolletje speelde ik op
mijn zesde jaar... En is 't niet toevallig: juist een paar dagen geleden kreeg mijn
broer Louis voor de aanstaande Apollo-voorstelling een rol uit De blinde in handen.
De souffleur had er de rolverdeelingen opgezet, en daar stond nòg: “Doortje
Bouwmeester... het Kind.” Dat was mijn allereerste optreden geweest, in Rotterdam
dus. Suze Sablairolles was de moeder, Morin de blinde... Ik herinner 't me nog best;
ik weet nog precies Suze's costuum.’

Cleopatra. 1895.

‘En hoe voelde u u wel die eerste maal?’
‘Vrééselijk beschaamd... en 't applaus maakte me bang... Nò... de familie trok
e

e

later van Rotterdam naar Amsterdam, en zoo tot mijn 13 à 14 jaar speelde ik daar
wel eens in colleges. Mijn moeder was de laatste jaren ziekelijk; ze lag meestal te
bed, - mijn kamertje was naast 't hare. Nu herinner ik me nog levendig, dat ik op
een avond weer gespeeld had, en dat mijn broer Frits den volgenden ochtend bij
moeder binnen ging en dat haar eerste vraag was: ‘Wèl, hoe is 't afgeloopen met
de kleine?’ - en dat Frits toen zei: ‘Och, moe, stuurt u háár maar naar kostschool;
voor 't tooneel groeit er toch nooit iets van d'r’... En ik herinner me óók best, dat 't
me niets kon schelen; ik gloof dan ook niet aan een roeping voor de kunst; ik heb
er tenminste in mijn jeugd nooit iets van gevoeld... Die eeuwige kunstvonk!...
‘In '66, het cholera-jaar, ontbond Judels zijn gezelschap, omdat er toen niet gereisd
kon worden met de tent. Toen huurde Louis met eenige anderen van dien troep zèlf
een tent, en daar speelden ze dien zomer in Eik en Linde in de Plantage. En in die
dagen zei m'n broer dan wel eens: wil je een rol-
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letje méé doen? Dat deed ik dan ook wel; zoo voor de aardigheid, als kameniertje,
in den Voddenraper van Parijs of zoo, een keer of zes misschien dien heelen zomer,
telkens zoo drie woorden; ik vond dat heel prèttig, maar 't beteekende niets, gerust
niet.
‘Dat gezelschap bleef bij elkaar, ook den volgenden winter; toen hadden ze
Diligentia in de Kalverstraat gehuurd; ik weet 't nog bèst: om achter te komen moest
je in de Bagijnensteeg ingaan. En nu werd ik meer vàst bij dezen troep ingedeeld,
maar altijd zònder gage nog, ziet u. - 't Eerst speelde ik de kunstemaakster in De
Bedelares, een kind nog natuurlijk. Mijn broer Louis voerde de directie, Frenkel was
er orkestdirecteur. Ja, daar speelde ook de grrroote Kapper, u weet wel, die van
Laurierboom en Bedelstaf... ha, dat was gewèldig; de khunst meneer!... Dat was
een man, die toen ze 'm een serenade brachten, omdat ie niets in huis had, z'n oude
moeder maar op 't balcon bracht...

Twee jongens. 1896.

‘Dat gedweep en dat eeuwigdúrende geredeneer over de khunst, vooral zoo met
roode koppen aan de bittertafel, ja die khunst met een o vóór in je mond... die heilige
aspiratie... hè, ik kàn 't niet uitstaan. Waarachtig, ik heb als kind die aspiratie nooit
gehad, ik wàs niet doodelijk van de khunst. Ik ging aan 't tooneel omdat 't van zelf
sprak; dat wàs niet breedvoerig beschikt in een familieraad, niet kunstmatig
voorbereid... bewáár me!... heel gewoontjes, net als in een ander vak, ben ik er
gekomen, na éérst door 't kreupelhout te zijn gedrongen.
‘En ik gloof dat dit de bèste manier is.
‘Waar was ik gebleven?’
‘In Diligentia, mevrouw.’
‘O, ja. Daar maakten ze dan vooral veel werk van de vaudevilles, en daar heb ik
ménig coupletje in gezongen. Ed. Bamberg, die daar ook was, vond me wel een lief
kind, en die hielp me erg voort. ‘Nee, kleintje, - zei hij
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dan, met een tikje op m'n wangen - jij hebt wel een aardig stèmmetje, maar je laat
de wóórden niet hooren, kind.’
‘We reisden in dien tijd ook veel. Dat romantische vond ik toen héél aardig, maar
nu vind ik dat heen en weer trekken duchtig vervelend; 't allerliefst zit ik kalm thuis,
en lig ik 's nachts in m'n eigen bed; als ik 't dan ook éénigszins lappen kan, ga ik
met een laten trein nà de voorstelling nog lekkertjes terug. De jongelui onder ons
vinden dat gereis nòg erg prettig: hè, héérlijk, zeggen ze dan, morgen naar Almelo!...
Sommige van de ouderen kunnen dat niet goed velen, maar dan zeg ik: God, die
kìnderen; natúúrlijk; wij zijn immers net zoo geweest...
‘Maar met ons was dat nog iets ànders. Ik weet nog dat we dien winter een groote
tournée maakten, met Lekain in Duplo en De Scheepsjongen - dat was Louis dan
- en overal een hevig succès. Dat ging in de diligence; 't heele gezelschap, Frenkel
de orkestdirecteur - muzikanten vond je in al die plaatsen wel - en de bagage boven
op. En natuurlijk allemaal vreemde passagiers; - als haring in een ton. Moesten we
dan bijvoorbeeld van Leeuwarden naar Leiden, dan stapte je 's morgens om 5 uur
in den wagen, en dan was je 's avonds om 8 uur in... Steenwijk, en den volgenden
ochtend om 6 uur in Zwol, en dan kon je van daar verder met den trein. En dat in 't
hàrtje van den winter, met een paar voet dik sneeuw; en dan kwam de conducteur
telkens: ‘De heere en manslude moeten deruut, de wieve kunne blieve zitten.’ En
dan mochten die mansluden, die heeren met pelsen, met z'n allen duwen aan de
wielen. - Soms gingen er zoo drie, vier wagens achter elkaar, met acht paarden er
voor. En tòch was 't áárdig; daar leerde je mekaar kennen, in dien wagen.
‘Vóórin had je zoo'n klein coupétje, zoo met glas afgeschut... Daar zaten dan de
‘kinderen.’ Nu waren daar ook weer eens bij elkaar gepakt: m'n nichtje Stutterheim
met haar aanstaande en m'n schoonzuster en ik; ik zat tusschen die twee laatsten
in... En 't was 's avonds laat, ik was dood moe, en ik zei tegen dien galant van me
nichtje: ‘Jan zit recht, ik leg me hoofd op je schouder,’ en zoo dommel ik heerlijk
door. Maar na eenigen tijd denk ik, wat schudt 'ie toch, ‘zit toch stil,’ zeg ik slaperig;
maar hij blijft zoo werken met z'n schouder en z'n elleboog, en eindelijk word ik
woedend, en schreeuw ik: ‘God Jàn, wat ben je lastig!’ En ik kijk... en ik leg met m'n
hoofd op den schouder van een wild vreemden meneer... Tableau! - Wat was er
gebeurd? Op een pleisterplaats was Jan d'r uitgegaan, en die vreemde snoeshaan
op z'n plaats gaan zitten, en ik, schaap, had daar in m'n dut niets van gemerkt.
‘Ja, en nu moet u hóóren! Zeker vijftien jaar later speel ik met Judels in Dokkum,
en daar zit ik met 'n meneer aan 't ontbijt en die zegt: Heere mevrouw Frenkel, wat
bent ú eens boos op me geweest! - Wèl, meneer? - Dat was die vreemde snoeshaan
uit de diligence.
‘Maar u begrijpt dat er in dien tijd nog niet zoovéél gereisd werd als tegenwoordig.
Je had toen gezelschappen die een heelen winter speelden in
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één provincie, en die daar dan ook aldoor bleven, in Zeeland bijvoorbeeld, of in
Drente. En dàn hoefden ze niet bang te zijn voor concurrentie; dat was in den winter
haast niet te bereiken door anderen; het land werd dan ook niet zoo afgestroopt als
tegenwoordig. Alleen naar de kermissen, dáár trokken ze allemaal heen en daar
werd dan ook goed geld verdiend. Die manier gaf ook aan veel méér comedianten
werk; nu zit alles in Rotterdam en Amsterdam, en vandaar uit wordt 't heele land
afgegraasd. Had je vroeger zooals we dat noemden een paling met een zoodje aal,
één goede acteur of actrice met wat slomeduikelaars, dan vonden die wel een plaats
om den winter met den mond open door te brengen; nu is alles voor de groote
gezelschappen, er loopen er heel veel los.’

Om de kroon. 1896.

‘Hoe waren de gages in dien tijd, mevrouw?’
‘Ik herinner me, dat de hoogst gesalarieerde aan ons gezelschap Suze Sablairolles
was, en die kreeg drie duizend gulden. Dat is dus veel minder dan tegenwoordig.
Maar nu moet u niet vergeten, dat je toen als jong meisje met een katoen japonnetje
en een knap ceintuur al heel netjes was, terwijl tegenwoordig je portemonnaie door
je garderobe geplunderd wordt. En u weet de onrechtvaardigheid: dat de acteurs
àl hun costuums vrij krijgen, terwijl de actrices elk draadje zèlf moeten betalen? Nu
moet ik daarbij zeggen, dat er wèl rekening mee wordt gehouden. Verdient een jong
actricetje nu bijvoorbeeld vijftien honderd gulden per jaar - een meisje dat wat kleine
rolletjes speelt, - dan zal een jongen voor 'tzelfde werk zeven à acht honderd krijgen.
En kòmt 't nu eens voor, dat zoo'n kind toevallig eenige dure
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toiletten kort na elkander noodig heeft, dan geeft de directie meestal wel een extra
toelage.
‘Ik maak m'n kostuums zoo veel mógelijk zelf; als ik maar éénigszins tijd heb, knip
ik 't goed ten minste, en dan arrangeer ik 't met mijn kamenier. Maar bovendien heb
ik twee naaisters buiten de deur. U begrijpt, dat zoo'n garderobe langzamerhand
zeer uitgebreid wordt; hierboven is een suite van drie kamers vol, en dan ligt er ook
nog het noodige aan den schouwburg in mijn kleedkamer. Ik heb er dan ook een
catalogus van laten maken, die een aardig boekdeeltje vult.
‘Maar wat ik óók veel doe: het drapeeren van de stof, zoo om mijn lichaam. Zoo
heb ik in Cléopatra bijvoorbeeld nooit een gemaakt costuum aan; een

De Atheensche vrouw. 1897.

kist met lappen staat klaar, en die plooi ik en schik ik en hang ik, en ik maak ze met
spelden vast; maar daarvoor moet ik altijd soepel satijn hebben, dat zwaar valt. Ik
ben dan ook nooit een modeplaat; ik volg mijn eigen fantasie; als 't maar mooi, en
vooral los en prettig zit. Ik kàn als ik speel geen kleeren voelen...
‘Waar was ik ook weer gebleven?... A-propos, u weet zeker, dat ik weer ga
trouwen. Ja, op dàt gebied ben ik niet heel erg gelukkig geweest... Nu ga ik trouwen
met Gottfried Mann, den componist... in April; dat wordt een heele reeks van feesten:
in Februari m'n vijf-en-twintig-jarig jubilé, en in April mijn verjaardag en mijn huwelijk...
En ik voel me heusch ook nog zóó jong. Eigenlijk is alles me voor den wind gegaan;
daar blijf je opgewekt en jeugdig onder; - en ik ben ook heel sterk bovendien; ik hèb
zoo

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

164
wat afgewerkt van mijn leven, en maar zèlden vermoeid: IJzeren Hein noemen ze
me... Met werken verzet je je zinnen... Op mijn woord, geen beter troost dan altijd
maar flink aan den gang zijn...’
En toen ik zoo, wel heel ongalant, zat te berekenen... geboren in 1851, dus... ja,
toen was ik wel zeer verbaasd over nog zóóveel meisjes-achtige jeugd: Die jonge,
zangrige stem, telkens veranderend van timbre, nu eens zacht wiegend bij 't verhalen
van lieve herinneringen, dan weer hoog en klaar oplachend bij een grappige passage,
of preekerig galmend bij 't nadoen van voornaamheden of fraseurs, en plots weer
joligjes voorttriplend en òpspringend in dol geestdriftige uitroepen, en heel zacht
melodieerend, teer maar nóóit week, als ze iets droevigs verhaalde - doch meestal
toch haar stem aan de grens van den lach.

De Atheensche vrouw. 1897.

En die levendige witte handjes al maar aan 't kibbelen met de weelde van
krioelende glansend rosse haren, ze drukkend en gooiend met kregelen armzwaai
telkens weer van 't voorhoofd, waar 't diep oranje zoo mooi kleurt tegen 't even ròzig
doorschenen mat wit van 't gezicht. En in die pasteltint de diepe glans van de
grijsblauwe oogen, die groote ovale oogen, waarin àl haar temperament is
saamgetrokken. Théo Bouwmeester de artieste, dat zijn die oogen; zoo zwak-,
bleek-wazig, als ze geen interesse heeft, zoo violèt-diep als ze zich gaan laat. Die
oogen kunnen zacht streelen, vurig kussen, en wonden, bidden en vloeken,
tòt-zich-dwingen en wegstooten, gierlachen en zoo heel triest schreien. Die oogen
maken haar moe-oud, en bruisend jong, héérschend keizerin, en vroom nonnetje,
en canailleuse demi-mondaine, en lief moedertje, en beschroomd bedelvrouwtje.
Die oogen dwingen haar publiek in de stemming die zij wil, de kunstenares.
Alleen de breede mond is meest wat ouwelijk, maar die lippen ook kunnen zoo
schèrp teekenen 't gezicht, jong, zacht-lief, hartstochtelijk, spijtig.
En dan 't lenig bewegen van 't elegant figuur, niet met, maar in 't toch geserreerd
toilet; de beenen over elkaar geslagen, 't goudleeren schoenpuntje dat druk
mee-betoogt; 't coquette achteroverzakken in den stoel, en 't in eens
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weer recht-springen, en 't als een jongen de handen om de knie slaan, zacht
schommelend 't lichaam in den cadans van 't gesprek; en dan weer 't hoofd in den
nek schokken, wegzwaaiend die àl naar voren kriebelende haren; of de kin rusten
op de handen, gestrekt tegen elkaar....
Jòng, wèrkend, drìngend temperament, dat aldoor geest en lichaam dwingt...
‘Mevrouw, 't is schandelijk onbeleefd, maar toe, vertelt u dat nog eens; ik heb
meer gekéken naar uw verhaal dan geluisterd.’

Antigone. 1898.

‘Och kom...,’ - de schouders zeiden 't welgevallig ongloovig na -. ‘Ik had juist den
draad van mijn verhaal weer zoo stevig vast... O, ja, dat gezelschap van mijn broer,
dat in Diligentia speelde, reisde dus den heelen volgenden winter, zonder vast
domicilie, en er werd goud verdiend. Dat was een zware tijd, maar 't ging de
comedianten ook goed, vooral door 't séjour; want we mochten toen nog in tweedeen derderangs hotels logeeren... Dat kàn nu niet meer... Toen bemoeide er zich
niemand met je. Als er een tegen je zei: ‘God mensch, je staat in de krànt!’ dan was
dat een evenement in je leven. Je had die recensenten, die parelduikers nog zoo
niet.
‘In dienzelfden winter kreeg Louis een aanbieding om de kleine comedie in
Rotterdam te komen openen met zijn gezelschap. Dat was een nieuw gebouw, op
de plaats waar vroeger de manège had gestaan. De eigenaars waren Judels, de
broer van den tegenwoordige, en de oude mevrouw van Biene. Ze openden met
Lekain, en daarin speelden mijn vader, mijn zuster Louise, en mijn broers Frits en
Louis. Met Mei traden we er voor goed op, in April was ik 16 jaar geworden, en in
Juni trouwde ik met Frenkel, den orkestdirecteur, die tien jaar ouder was dan ik. Dat
was een drukke, roezige tijd voor mij. Ik kreeg spoedig op elkaar vier kinderen, zoo
nu en dan moest ik spelen, maar ik had eigenlijk te veel met mijn huishouden te
doen, en dan wilden Frenkel en Louis telkens uit Rotterdam weg, en bleven dan
tòch weer. Maar eindelijk ging Driessens, die toen in Amsterdam met Judels de
directie
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voerde, uit de firma en trok naar België, en van deze gelegenheid maakte mijn broer
gebruik om zich met Judels te associëeren, met zijn heele gezelschap naar
Amsterdam te verhuizen en de Variétés te gaan bespelen.
‘Die reis zal ik nooit vergeten. Den avond vóór we over gingen - al onze meubels
waren al weg, en er lagen eenvoudig een paar bedden op den kalen vloer -, toen
wordt Frenkel ziek; en er was niets aan te doen, we móésten weg den volgenden
dag. En in den trein zakt mijn man in elkaar, maar hij wordt weer bijgebracht, en
nòg hollen we van 't station naar de repetitie - God, ik weet 't nog zóó goed, 't was
voor de Bloemenverkoopster -, en Frenkel kloutert vóór 't orkest op zijn stoel, maar
in de pauze wordt hij half dood in mijn kleedkamer gedragen; ik ga met 'm naar ons
hôtel - ons huis konden we eigenlijk pas met 1 Mei betrekken -, maar ik vond dat
ziek zijn onder een vreemd dak zoo wanhópend, dat ik nog gedaan wist te krijgen
dat er in onze nieuwe woning op 't Singel door kruiers een paar ledikanten werden
opgeslagen. Mijn man wordt er per rijtuig heengebracht, 's morgens staat hij niet
op, vier dagen later is ie dood: vliegende typhus... En daar stond ik alléén, 22 jaar
oud, met mijn drie kinderen en 't vierde in aantocht; al een heel droevige entrée dus
in Amsterdam.
‘Maar nu moet u niet vergeten, dat ik eigenlijk geen meisjesleven gehad had, en
dat ik van mijn 16e jaar af den druk van de moederlijke zorgen op mijn schouders
had gevoeld. En ik was nog zoo héél jong, er stond nog een vòl leven voor mij open,
een leven van jeugd, en van werken voor mij en mijn jongens. De kinderen gingen
eerst bij mijn schoonouders, en later stuurde ik ze naar Tirlemont op kostschool, en
toen kon ik mij - maar óók om den kost te verdienen - geheel wijden aan de kunst.
‘In dat jaar, in '73, begon eigenlijk mijn loopbaan als actrice: toen teekende ik mijn
éérste contract, met Judels, en in de zes jaar dat ik bij hem speelde, heb ik 't
eigenlijke vak geleerd. Vandaag gaven we in den Salon een groote draak, morgen
een vaudeville, overmorgen een ander stuk: Gebel, Ben Leil of de Zoon der Zee,
De Blinde, de Twee Weezen, de Jongen in Jac Jappert, enzoovoort. Daar werd je
elken Maandag een rol in je huis geduwd, en Zaterdagsavonds moest je 'm er zelf
weer uitduwen. Daar heb ik de trucs geleerd, hindernissen leeren overwinnen; je
leerde er van mooie en leelijke dingen.
‘'t Is raar, maar ik heb geloof ik van zijn leven van 't leelijke nog meer geleerd dan
van 't mooie. Ik herinner me nog goed, dat ik eens in de zaal zat; ze gaven een
modern stuk; daar komt mevrouw Stoetz op; het tooneel verbeeldt een kamer, en
al redeneerend over ernstige dingen, geeft ze een voor een een duwtje aan de
stoelen, die recht stònden, om ze rècht te zetten; en vervolgens gaat ze lang staan
strijken om 't tafelkleed, dat glad làg, glàd te strijken. Maar nu komt de dòchter
binnen; 't wordt een heel spannend dialoog; en waarempel, 't eerste wat 't jonge
meisje doet, is wéér één voor één die stoelen recht zetten, datzelfde tafelkleed glad
strijken... O, goeie hemel, dacht ik toen, wat stáát dat leelijk - ik kom van zijn leven
op 't tooneel niet meer aan een stoel en aan een tafelkleed!... Ja, zulke dingen leeren
uitstekend...
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‘De ster van onze zangspelen was toen mevrouw Sluyters, de tegenwoordige
mevrouw Warnars, en dan natuurlijk Judels, die daar heel groot in was. Dolle
blijspelen gingen er: De Reis door Berlijn in 80 uren, de Dochter van den Millionair,
Victorine of de Droom van een Handwerkster. Ik zong er dapper in mee, hoewel ik
't nooit geleerd had; die wijsjes werden je bij de viool wel ingepompt. Als de wóórden
maar goed uitkwamen. Mevrouw Corijn bijvoorbeeld zong àlle operettes raak, en
ze had toch maar een kleine stem; maar zij wist de zinnen te lancééren; 't was
spréken op een melodie.
‘O ja, en als iemand dan aardige coupletten voor je gedicht had in het vuur van
zijn bewondering, en de orkest-directeur had er een lieve melodie bij gemaakt, dan
ging je triomfantelijk aan meneer Judels vragen of je die zingen mocht, en dan was
ie altijd erg in zijn schik: ‘Welzeker, kind, welzeker, hoe meer Einlagen hoe liever.’
- O, dat was zoo aardig!

Frou-Frou. 1899.

‘En omdat Louis directeur was, gaven we ook drama's, waar ik al gauw de groote
vrouwenrollen in kreeg, - De Dierentemmer bijvoorbeeld, - en na mevrouw Sluyters
deed ik in den Salon ook in de zàngspelen alle eerste werk.
‘Maar na zes jaar ging Judels rust nemen, en Louis kon zeer voordeelig
contracteeren met het Nederlandsch, en Boas retireerde zich ook. Toen huurde
Prot de Variétés, omdat hij Frascati in de Nes moest verlaten, terwijl zijn nieuwe
gebouw in de Plantage nog niet klaar was. En ik kwam bij Prot. - Wat past en sluit
dat allemaal precies in elkaar in die tooneelwereld, vindt u niet? Ja, en toch volgt 't
één zóó natuurlijk uit 't ander voort, dat je later eigenlijk eerst merkt hoe 't gegaan
is.
Prot huurde voor een jaar, maar hij speelde er maar een half jaar; daar gingen
de Klokken van Corneville, Germaine, de Groote Casimir; - inmiddels kwam zijn
eigen gebouw in orde, en toen werd het gezelschap gedoubleerd;
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in de Plantage was zijn fort vooral operettes, in de Amstelstraat comédies en verdere
stukken, en ik bleef in de Variétés, met Fr. Kistenmaker en De la Mar en anderen.
Daar ging ook voor 't eerst Frou-Frou.
‘Houd ik niet mooi den draad van mijn verhaal vast? - maar wilt u niet eerst een
kop kòffie... god, en meneer, je hebt van morgen gereisd, en ik heb óók wel trek...
laten we onder de hand een boterhammetje eten, maar dan laat ik niet klaar zetten,
wèl?... we zetten 't zóó op een krukje bij ons neer, dan kunnen we doorredeneeren....
‘Maar waar ben ik nu gebleven?’
‘Frou Frou bij Prot in de Amstelstraat.’
‘Juist, dat wil zeggen, daar ben ik niet gebleven. Want toen 't jaar om was, liet de
heer Prot de Variétés los, en De Groot, - die van de latere Nederlandsche opera die bij ons regisseur was en trouwens ook meespeelde, nam het zaakje voor eigen
rekening over.
‘Heel gauw daarop verliet 't Nederlandsch Tooneel Van Lier - wordt 't niet
ingewikkeld? - en trok naar den ouden Grooten Schouwburg. Van Lier moest toen
zelf een gezelschap organiseeren, en hij bood mij een voordeelig contract aan. Zoo
kwam ik bij hèm; de Salon ging niet schitterend, De Groot liet het directeurschap
waaien om onder-directeur te worden in den Parkschouwburg...
‘En toen mijn drie jaar bij Van Lier! Betere directeur dan die man was kan er niet
bestaan, en geen met zóóveel táct, en zóó verstandig... Hij liet je werken tot je dacht
er bij neer te zullen vallen, hij zat met een aardbol vóór zich te zoeken naar een
gehucht, waar je óók nog wel eens zou kunnen spelen. En dan kwam je van een
zware reis, vast besloten nu toch eens te klagen, en thuis vond je nog even een
nieuwe rol, die er aanstaanden Zaterdag in moest... Dat nóóit, dacht je... 't
onmogelijke is niet te vergen, ik doe 't niet... En met een zak vol grieven ging je naar
boven... Maar nog vóór je geklopt had verwelkomde hij je met beide handen tegelijk
en met 't liefste gezicht van de wereld: ‘Wel kind, bèn je daar nu, en ben je dan niet
dóód moe; toe, ga nu eens lekker zitten in dien makkelijken stoel en vertel me dan
eens hoe je 't gehad hebt... Zwáár geweest, hè; kind 't is te begrijpen...’
‘Zoo wist hij je volkomen te ontwapenen, en als je dan weer beneden was na een
half uurtje, dan had je geen enkele grief geloosd, en je had zonder een wóórd van
gepruttel ook nog op je genomen Zaterdag die nieuwe rol te spelen... Hoe dat
eigenlijk allemaal gegáán was, daar begreep je niets van; je was heelemaal niet
moe en niet boos meer... en je wist alleen maar, dat die oude meneer Van Lier toch
zoo'n allerliefste man was.
‘Wanneer we die groote witte borst van Van Lier in de zijloge zagen, waren alle
artiesten als geëlectriseerd; dan in eens waren we allemaal in 't harnas... En heusch,
wie dat ontkennen, weten 't niet: elke artiest heeft zoo'n aanvuring, zoo nu en dan
een zweepslag, noodig.
‘Dan kon hij na afloop achter komen, en in 't bijzijn van allemaal zeggen: ‘dat heb
jij vanavond niet goed gedaan!’ 't Was om door den grond te
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zakken, vooral omdat'ie 't zoo goed wist - hij had zoo véél gezien - en dan was hij
zoo strikt rechtvaardig. Den volgenden avond spande je al je krachten in, en dan
was 't soms tòch niet beter, maar dan had hij je goeden wil heel goed gezien, en
dan kwam hij weer achter, en dan zei hij, waar ze wéér allemaal bij waren: ‘Zeg
eens, waarom heb je 't nou zoo goed gedaan, 't was uitstékend!’ Hè, dan zwòl je
borst. - Of hij kwam in de pauze bij je met twaalf oesters, ‘eet die eens gauw op,
d'as goed voor je stem...’ En een anderen keer was 't: ‘Zeg me eens eerlijk, heb je
narigheid, scheelt er wat aan, kan ik wat voor je doen, want je bent niet in de
stemming, je doet 't leelijk.’
‘Ik heb nooit gezien, dat een directeur zóó'n goeden invloed had op zijn artiesten
als meneer Van Lier. En al wàs 't opentop een zakenman, 't was toch ook zoo'n
goede man, en werkelijk een man met zeer fijnen smaak.

Frou-Frou. 1899.

In de drie jaren, dat ik bij hem heb gespeeld, ben ik op den top van mijn loopbaan
gekomen; het beste wat ik kon heb ik dáár gegeven. Dáár was het publiek mèt mij,
toen raakten de pennen voor mij in beweging. En veel daarvan heb ik te dànken
aan Van Lier, die alles voor mij opsnorde, die de comédies wist te vinden, waarin
ik àl mijn kunst kon geven. Daar ook heb ik voor 't eerst Fedora gespeeld; op
Donderdag kreeg ik 't laatste stuk van mijn rol in huis en Zaterdag ging de première...
‘Mijn roep ging door tot het Leidscheplein: dat vrouwtje wilden ze hebben... Ik had
nooit gedacht dáár nog eens te zullen komen...
‘En nu ben ik sedert zoover als je in ons land kúnt komen: op 't Plein... en ik ga
er nog niet af. Hoe dat later eens zal moeten gaan.... of ik nu eerst óók moederrollen
zal moeten spelen.... ik moet er nu wel om lachen, maar 't zàl er toch wel eens van
dienen te komen. O, ze hebben al wel eens staan drìngen, en dat merkte ik ook
wel, maar ik voel me nú toch nog te jong.
‘Wie dan later mijn rollen zal moeten spelen? Ik meen dat het talent van mevrouw
Holtrop zich in den laatsten tijd meer voor 't lyrische genre heeft ontwikkeld. Maar
van wie ik voor mijn stukken zooveel verwacht, dat is van
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Riekie Hopper. Die heeft Dora toch zoo allerliefst gespeeld; en 't goede van haar
is, dat ze niet wéét dat ze 't zoo mooi doet; 't is nog zoo eenvoudig, zoo echt. Ik wist
vroeger óók niet als ik iets goeds deed; maar dat weet ik nu wèl; of 't daardoor beter
wordt betwijfel ik....’
‘En nu bent u waar ik bèn....
‘Of ik zwaar studeer? Nee en ja. Met al die kleine kunstjes, met de nieuwe methode
van spreken en voordragen, houd ik me niet op; zoo enkele dingetjes heb ik er uit
bewaard, en die pas ik alléén toe als ik schor ben of pijn in m'n keel heb. Maar
daarentegen léér ik zeer consciencieus mijn rollen, en heel zwaar; ze gaan er moeilijk
in; ik kàn niet op den souffleur spelen, dat kan trouwens niemand, al wordt 't vaak
gedaan; daar moet 't spel onder lijden. Ik heb mijn rol dan ook steeds zóó goed
onder de knie, dat ik ze later bijna nooit meer hoef na te kijken.
‘Dat is met dat onthouden zoo gek. Toen we vijf maal Fedora hadden gespeeld,
*)
zeg ik tegen Van Kuyk: we gooien 't hok dicht. Maar hoe nader we tot de honderdste
voorstelling kwamen, des te onvaster werden we, en bij de honderdste moest hij er
weer in. Als je zoo dikwijls het zelfde speelt, ga je op 't laatst aan andere dingen
denken, en dan kon je er wel eens invliegen.
‘Ook is 't zoo mal als je zoo bij de twee-honderdste voorstelling toevallig je rol
nog eens opneemt. Dan herken je 'm niet meer; wat je zegt is héél anders geworden,
je hebt er vanzelf allerlei in gewijzigd, allerlei bijgeflanst, aardigheden ingevoegd.
Gaat een stuk na een heele poos voor 't eerst weer, dan zeggen we ook wel tegen
elkaar: Och, wat hebben we daar vroeger ook in gedáán? We hèbben er iets in
gedaan.... ik liep om de tafel heen, en dan zei jij iets mals, en dan zei ik.... wat wàs
dat ook weer?
‘Zooals ik u vertelde, besteed ik heel veel zorg aan mijn kostuums en aan mijn
toilet; ik ben er erg op gesteld er goed uit te zien; o, dat vind ik een hoofdzaak. En
dat kost zóóveel tijd, dat er voor andere dingen, bijvoorbeeld voor literatuur of politiek,
bijna niets overblijft. Maar wat óók een voortdurende zorg voor mij is, iets waar ik
niet buiten kan: regel en gezelligheid in mijn huis.
‘En nu houd ik vòl - en ik bewijs 't zelf - dat elke vrouw, al heeft ze nòg zooveel
àndere dingen te doen, zeer goed een oog kan houden over haar huishouden.
Zonder een pot au feu te zijn, kan ik toch heet goed zeggen aan de meid, als 't eten
niet deugt: dat moet je zoo en zóó doen... Heusch, dat kan èlke vrouw.
‘Zoo breng ik mijn dagen met werken door. Mijn uitspanning is reizen. Meest alle
jaren ga ik een poosje naar 't buitenland, altijd eerst naar Parijs, omdat ze er dan
nog spelen; wordt 't daar te warm dan ga ik nog wat naar Duitschland. Ik kan 't niet
te lang uithouden in Parijs, ik mis er de huiselijke gezelligheid; in Berlijn voel ik mij
veel beter thuis. En dan eindig ik de laatste veertien dagen van mijn vacantie
gewoonlijk in Scheveningen...
‘U weet waarschijnlijk niet, dat ik nog een zuster aan 't tooneel heb gehad? -

*)

Van den souffleur.
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Louise; - die heeft nog meegespeeld in Rotterdam in de kleine comedie, o, en ze
speelde véél aardiger dan ik; later nog bij Vallois in Den Haag, maar sedert is ze
getrouwd, en heeft ze van de kunst afgezien....
‘Mijn genre kent u... Sardou - maar niet die van het zwaard en de moorden. Gelukkig raken we nu in de comedie uit de draken; ik wil ze ook niet meer spelen,
ik denk daarbij altijd aan den dolk en 't eindje kaars in den nacht, bij Prot. Maar nu
krijg je 't wònderlijke geval dat 't jongere geslacht, dat den benauwden drakentijd
niet gekend heeft, daar waarempel weer héén wil. Ik hóóp dat 't publiek wijzer zal
zijn, en 't ziet er naar uit. Kom je tegenwoordig met zoo'n geweldig kostuumstuk...
zelfs in Den Haag, waar we altijd verreweg 't meeste geld verdienen -, dan blijven
ze weg; maar geef nu eens een comedie of een geestig blijspel... dan kunnen de
mènschen er niet allemaal in; - en dan moet je die gezellige oude heeren zien zitten
schudden.
‘Ik heb den vorigen zomer in Parijs de Demi-Vierges gezien; o, daar dweep ik
mee; maar ze durven er hier niet aan... Waaròm toch die preutsheid om de
toestanden van 't heden op 't tooneel te brengen, terwijl een Spaansche Brabander
en vogue is? Begrijpt u 't?
‘Draken die wil ik niet meer spelen. Laat ze me niet àchter-, maar vóóruitduwen...
Ik zou zoo graag nog niet arrivée zijn... Ik geloof werkelijk de eeuwige jeugd te
hebben... Nu heb ik mijn lichaam ook altijd gespáárd... In die tijden als ik zoo zwaar
gespeeld had, trok ik me niets van de zaken aan; dan liet ik mijn meubelen maar
mijn meubelen; die zouden tòch wel oud worden; en al worden ze ook nog zoo goed
verzorgd, ik blijf er geen jaar door langer met ze leven.
‘De hoogste onderscheiding die ik eens mocht ondervinden was die van den
Koning. Toen ik voor Koning Willem III Debora had gespeeld, kwam onze regisseur
De Leur mij den volgenden dag op last van Z.M. meedeelen, dat Z.M. zeer over mij
tevreden was. ‘Zeg het haar.’
‘Daarop volgde spoedig de groote gouden medaille van verdienste...
‘En nu meneer, neem me niet kwalijk, maar ik moet aan tafel, want zooals u weet,
spelen we vanavond in Den Haag...
‘Wat een drukte geeft zoo'n jubilé. 't Regent bijvoorbeeld briefjes van photografen;
en nu is de nieuwste methode, dat ze je op een gegeven moment een rijtuig voor
de deur sturen, ‘of mevrouw even mee wil komen,’ en dan kom je in 't atelier, en
daar vind je dan zoowaar je kostuums, die ze alvast maar op je naam van den
schouwburg hebben laten halen...
‘En nu bonjour meneer... 't Spijt me wel dat ik u niet griezeliger heb kunnen
vertellen... want de menschen willen nu eenmaal dat elke comediant zoo iets van
een zigeuner-leven leidt... 't Is voor 't publiek wel jammer, want 't is véél boeiender...
maar als 't nu toch niet zoo is, kan je niet vertèllen dat je in je jeugd gebedeld hebt,
en geslagen bent, en op bloote voetjes op straat hebt moeten loopen van den
honger... ik heb zelfs nooit onder den blooten hemel behoeven te slapen... 't Is wel
jammer... Nu, bonjour meneer!’
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Indische sproken
uit het Sanskṛt vertaald door Dr. J.Ph. Vogel.
Van de koningsdochter en haar vier minnaars.
Daarop teruggekeerd, weder
van dien voetdrinker çíṃçapa
De vorst, Triwikramaséna,
den lijkgeest op zijn schouder nam.
En toen, op weg gegaan zijnde,
werd door den lijkgeest hem gezegd:
‘Koning, voegt 's nachts op dit lijkhof
te dwalen aan uw koningschap?
Ziet gij dan niet dit van spoken
vervulde, nachtlijk-vreeslijke,
Door duistren rook der lijkmijten
als ingesloten schimmenwoud?
Ach, welk een gril is dit van u
ter liefde van dien bedelmon'k!
Hoor dan dit vraagverhaal van mij,
dat u den weg verkorten zal.
Er is een stad in Awánti,
in d'aanvang door de goôn gebouwd,
Grenz'loos als 't lichaam van Çiwa,
met macht en heerschappij gesierd,
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Padmâwatî, Bhogáwatî
en Hiranyáwatî genoemd,
*)
In de drie voor'ge tijdperken
en thans genaamd Oedzjáyyinî.
Daar leefd' een vorst, Wïradéwa,
der werelddragers treflijkste,
En hem was een gemalinne,
die Padmárati was genaamd.
De koning nu, met haar gaande
naar d'oever der Mandâkinî,
Heeft uit begeerte naar zonen
door boete Çiwa's gunst gezocht.
Toen, lang in boete volhardend,
hij baad- en eerdienst had verricht,
Heeft van den Heere goedgunstig
hij deze hemelstem gehoord:
‘Koning, u zal een zoon worden,
een held, opvoerend uwen stam,
†)
En een dochter, d'apsarasen
vernederend door gaadloos schoon.’
Toen, dezen hemelklank hoorend,
de vorst 't gewenschte zag bereikt,
Is, verzeld van de vorstinne,
hij naar zijn stad teruggekeerd.
Toen eerst een zoon, Çoêradéwa
van naam, hem daar geboren was,
Werd door vorstin Padmárati
daarna een maagdeke gebaard.
De liefde zelfs van Anáñga
zij door haar schoonheid wekken zou,
§)
Waarom zij Anañgárati
door haren vader werd genaamd.
Toen zij was opgegroeid, wenschend
voor haar een waardig bruidegom,
Deed de vader in 't land brengen
vorsten, op doeken afgemaald.

*)

†)
§)

De Indiërs nemen vier tijdperken (yoega's) aan: het Kṛtayoega, dat 4800 godenjaren (een
godenjaar is 360 menschenjaren) geduurd heeft en waarin de menschen 400 jaar oud werden,
het Tretâyoega, dat 3600 godenjaren heeft geduurd en waarin de menschen 300 jaar oud
werden, het Dwâparayoega van 2400 godenjaren met een leeftijd van 200 jaar en het
Kaliyoega, dat 1200 godenjaren duren zal en waarin de menschelijke leeftijd tot honderd jaren
reikt.
Hemelsche nymfen.
Anañgárati betekent Anáñga's wellust. Anáñga of Kâma is de Indische Erôs, gewapend met
een boog van suikerriet en bloemenpijlen en rijdend op een papegaai.
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Daar zelfs niet ééne van dezen
hem toescheen, haar gelijk te zijn,
Daarom zeide tot zijn dochter
de koning uit genegenheid:
‘Ik zie nog immer geen bruigom,
die uwer waardig is, mijn kind;
Doe daarom, alle manhoeders
verzamelend, een eigen keus.’
Van haar vader dit woord hoorend,
de koningsdochter heeft gezegd:
‘Een eigen keus te doen, vader,
vermag ik uit beschaamdheid niet.
Wie één kunst echter volkomen
verstaat en jeugdig is en schoon,
Dien moet ge mij tot vrouw geven,
een meerdere verlang ik niet.’
Toen hij dus Anañgárati,
zijn dochters woord vernomen had,
Terwijl de landesheer omziet
naar zulk een bruidegom voor haar,
Toen, van de menschen dit hoorend,
zijn er van Daksjiṇâpatha
Tot hem gekomen vier mannen,
helden, kunstvaardig en bekwaam.
Door den vorst eervol ontvangen,
hebben zij één voor één hun kunst
In 't bijzijn der koningsdochter,
die zij begeerden, hem verhaald.
*)
‘Ik ben een çoêdra ’, sprak d'eerste,
‘en Vijfgewaad ben ik genaamd;
Vijf voortref'lijke kleerparen
vervaardig dag'lijks ik alleen.
Eén daarvan schenk ik aan gode,
†)
één aan een tweegeboortige ,
En één behoud ik, mij zelven
tot onderkleed en opperkleed.
Eén er van geef ik mijn gade,
indien mij deze wezen zal,
En één verkoopend, verschaf ik
mij voedsel, drinken en zoo voort.

*)
†)

De çoêdra's vormen de laagste kaste, dan volgen de waiçya's, dan de ksjátriya's (adellijken)
en bovenaan staan de brachmanen (de priesterlijke kaste).
Brachmaan.
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Dus word' aan mij, zoo kunstvaardig,
Anañgárati afgestaan.’
Nadat aldus door dien ééne
gezegd was, sprak de tweede man:
‘Ik ben een waiçya, Taalkenner
van naam, en ik versta 't geluid
Van alle dieren, dus zij mij
de koningsdochter toegestaan.’
Nadat de tweede dit zeide,
de derde toen gesproken heeft:
‘Ik, Zwaarddrager genaamd, ben een
sterkarmig ksjátriya, o vorst,
En in de kunst van zwaardvechten
bestaat op aard mijn weerga niet.
Dus deze dochter, o koning,
door u geschonken word' aan mij.’
Als zoo de derde gezegd had,
gaf dit de vierde te verstaan:
‘Brachmaan ben ik, Levengever
geheeten, en mijn kunst is dit:
Doode wezens, die ik aanbreng,
laat ik terstond in leven zien.
Mij, in heldenbedrijf vaardig,
verwerve deze dus tot heer.’
Als zij zoo spraken, hen ziende
hemelsch van kleeding en gestalt,
Wîradéwa met zijn dochter
als op een schommel zich bevond.’
Dit verhaal dus verteld hebbend,
heeft de lijkgeest den vorst gevraagd,
Nadat hij door den reeds vroeger
gezegden vloek hem had beangst:
‘Zeg gij mij nu eens, aan welken
van die vier minnaars, volkren-heer,
Dat meisje, Anañgárati,
tot vrouw gegeven worden moet.’
En toen de koning dit hoorde,
antwoordde hij den lijkgeest weer:
‘Het zwijgen doet gij mij telkens
verbreken tot verdrijf van tijd;
Wat, tooverheer, behoeft g' anders
die smadelijke vraag te doen?
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Want aan een çoêdra, een wever,
*)
hoe schonk' men hem een ksjátriyâ ?
Ook aan een waiçya, hoe ware
een ksjátriyâ hem af te staan?
Dat hij der dieren taal kende,
wat is dat bij de zaak van nut?
En de brachmaan dan, die derde,
wat zou hij, de gevallene,
Zijn eigen werk verwaarloozend,
een toov'naar, die een held zich waant?
Dus men geve ze dien vierde,
haar gelijke, den ksjátriya,
Aan dien Zwaarddrager, uitmuntend
in eigen kunst en dapperheid.’
Toen dit woord nu van hem de heerscher had verstaan,
is snel van zijn schoudertop
De lijkgeest als voorheen door kracht van tooverij
naar d'eigen plaats weergekeerd;
En toch om hem terug te halen, is nog eens
d'aardhoeder hem nagegaan;
Want in 't met kracht alleen begaafde heldenhart
verslapping geen toegang vindt.

*)

Een vrouw uit de kaste der ksjátriya's.
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Buitenlandsch overzicht.
Een Engelsche vriend van mij, die Hollandsch verstaat, schreef mij in het begin van
deze maand:
I diligently read your columns in Elsevier's, but I can only regret that.... you should
be so blindly Anglophobe. Well, we all have our convictions - or so I hope - but I
wish you Dutch people knew a little more of, or rather appreciated French intrigues
*)
and Boer hypocrisy .
Of ik al een plebisciet trachtte te houden onder de maandelijksche lezers dezer
overzichten ter beantwoording van de vraag, in hoeverre het verwijt gegrond is het zou mij niet baten, want de schrijver der boven geciteerde regels zou een
uitspraak van Hollanders niet aanvaarden. Het verwijt is niet tot mij alleen gericht,
maar tot u en mij, tot ons allen, Dutch people. Die zinsneden van den brief zijn dus
niet van zuiver persoonlijken aard en ik zou er gaarne, nu het er toe ligt, enkele
woorden over zeggen.
Wat mij betreft, van Anglophobie gevoel ik mij volkomen vrij. Ik durf zelfs zeggen,
dat ik het liefst Engelschman zou zijn - als ik geen Nederlander was. Mijn sympathie
en eerbied voor Engeland's instellingen en voor het Engelsche volkskarakter heb
ik op deze plaats reeds sinds vier jaar herhaaldelijk uitgesproken. Slechts houdt
met dien eerbied mijn bewondering voor Engeland's buitenlandsche politiek geen
gelijken tred.
Over de bevoegdheid van ons Nederlanders om in dezen ons oordeel te zeggen
- ons zeer globaal en algemeen oordeel, ik geef het toe, maar behoort de
buitenlandsche politiek der constitutioneele staten ten slotte niet tot het domein der
publieke opinie? - over die bevoegdheid een woordje vooraf. Ik meen dat zij
onbetwistbaar is, de bevoegdheid van ons Nederlanders. In de Europeesche
staatkunde kunnen wij niet gezegd worden partij te zijn. Onze kans om partij erin
te worden, is gelukkig gering; ik geloof niet, dat veel verstandige menschen ernstig
beducht zijn voor het verlies van onze onafhankelijkheid, zelfs in het geval van een
Europeeschen oorlog. Het groote doel van onze uitgaven voor leger en vloot zal behalve de bescherming van onze koloniën - naar alle waarschijnlijkheid blijven: de
handhaving van onze neutraliteit. De natuur heeft in onzen volksaard een krachtige
kiem van vrijheidszin gelegd; de geschiedenis heeft die ontwikkeld; de openbare
meening uit zich ten onzent niet luidruchtig en niet aanhoudend, maar als zij het
doet, spreekt zij vrijuit en onbelemmerd. Groote één-dags-stroomingen, hevige korte
passies, gaan langs of over ons

*)

‘Ik lees ijverig wat gij in Elsevier's schrijft, maar ik kan het slechts betreuren, dat gij zoo blind
anti-Engelsch-gezind zijt. Wel, wij hebben ieder onze eigen overtuiging - dat hoop ik ten
minste - maar ik zou wenschen dat gij Hollanders wat meer wist van, of naar waarde schattet
de intriges der Franschen en de huichelarij der Transvaalsche Boeren.’
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heen. Misschien hebben wij over het geheel een te hoog denkbeeld van onze
verstandelijke voortreffelijkheid, maar bevooroordeeld, vooringenomen,
geïnteresseerd, zijn wij niet.
En wat ondervinden wij nu, als onze publieke meening, voornamelijk door de
pers, zich rond uitspreekt over hetgeen wij zien gebeuren in of ondernemen door
de drie naburige rijken die ons het meeste belang inboezemen: Engeland, Frankrijk,
Duitschland? (België laat ons vreemd genoeg, gewoonlijk vrij koud.) Dit: dat
Engeland, zoo wij het voor de Boeren opnemen of de meening uitspreken, dat in
de Fasjoda-geschiedenis niet het volle gelijk aan de zijde van Lord Salisbury was,
althans niet wat den vorm betreft, of zoo wij de blijvende bezetting van Egypte en
de uitbreiding daarvan meer doelmatig dan rechtmatig achten, - ons voor
Anglophoben, voor anti-Engelschgezinden uitmaakt. En dit: dat de gansche Fransche
pers, de gematigdste bladen niet uitgezonderd en de redenaars in het parlement
en daarbuiten, ons Gallophoben schelden, handelende onder Duitschen invloed,
wanneer wij luide onze verontwaardiging te kennen geven over de blinde of
boosaardige hardnekkigheid, waarmede men een onschuldige in de galeien tracht
te houden en een held in de boeien te sluiten. En eindelijk dit: dat als wij ons
verontwaardigen over de Pruisische wijze, waarop Denen worden uitgedreven of
gegermaniseerd, en over de tyrannie der processen wegens majesteitschennis de Kölnische Zeitung of een ander Duitsch blad ons in een meesterachtig hoofdartikel
over onzen onverklaarbaren haat tegen Duitschland komt onder houden en ons
verwijten dat wij de banden des bloeds miskennen, die ons binden aan het
Germaansche ras.
Wel, - heb ik mijn Engelschen vriend geantwoord - zijn er betere bewijzen te
bedenken, dat ons oordeel in het algemeen raak is en juist? Dat, mogen al misschien
enkele nationalistische beweegredenen, welke in die landen werken, buiten onzen
begripskring liggen, de juistheid en onbevangenheid van ons oordeel blijkt uit de
gemakkelijkheid, waarmede Duitschers, Franschen, Engelschen, op hun beurt of
allen tegelijk, ons haat tegen Duitschland, Frankrijk, Engeland toeschrijven?
En dan heb ik natuurlijk niet kunnen zwijgen op het punt, dat onze natie wel direct
interesseert: Engeland tegenover de Boeren. Boer hypocrisy? Mijn bewondering
voor de Boeren is niet gestegen door gesprekken welke ik gevoerd heb met
Nederlanders, die eenige of vele jaren in de Zuid-Afrikaansche Republiek hebben
geleefd en ook niet door hetgeen wij hier van de Boeren-politiek en wetgeving
hebben kunnen zien sinds Jameson's inval. Ik ben geneigd toe te geven dat wij de
stoere kerels, in wie wij onze zestiende-eeuwsche voorvaders meenen te herkennen,
door den afstand van ruimte - gelijk misschien dezen door den afstand van tijd allicht veel te mooi zien. Maar dit heb ik wel gezegd, geheel afgescheiden van de
zedelijke waarde der Engelsche staatkunde in Zuid-Afrika: Omtrent de Boeren wordt
gij, gij Engelschen, abominabel en perfide ingelicht. Uw groote bladen hebben allen,
zonder uitzondering, in Zuid-Afrika partijdige correspondenten, uit wier be-
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richten en brieven de redacties te Londen nog wegschrappen, wat haar niet zuiver
tot Engeland's glorie lijkt te zijn. Zelfs het Reuterbureau te Johannesburg - en wat
is vischbloediger dan een nieuwsagentschap? - is zoo weinig onbevooroordeeld,
dat men daarnaast, te Pretoria, een Havas-bureau heeft moeten oprichten om de
vastelandsche bladen te bedienen, misschien wat te veel in Transvaalschen geest,
maar noodzakelijk, als tegenwicht. In Engeland verneemt men al wat in Transvaal
gebeurt half - de Engelsche helft; een sterk voorbeeld is van zeer recenten datum:
de politie-agent die een Engelschman doodschoot, de excuses(!) van president
Kruger, zijn afkeurend oordeel over zijn eigen bladen, de glorierijke meetings van
uitlanders te Johannesburg! Toen de Transvaalsche mail de locale bladen bracht,
zag dat alles er heel anders uit. Maar daarvan hebt gij in Engeland niets meer
vernomen en gij zult het ook nooit vernemen. Heeft niet, toen gij een South African
Committee benoemd hadt om de Rhodes- en Jameson-schandalen te liquideeren,
zelfs een onverschrokken leider, een man op wien gij met reden groot gaat, een Sir
William Harcourt, ten slotte het hoofd afgewend van wat hij niet zien wilde en den
mantel der liefde zachtjes helpen spreiden over hetgeen ter wille van
Groot-Engeland's reputatie beter bleef bedekt? Nog eens, de bestgezinden uwer,
de onpartijdigsten, de meest verlichten - het is niet mogelijk dat zij in Engeland zelf,
de waarheid vernemen omtrent Transvaal.
Ik zou wenschen, na het voorafgaande, dat mijn overzicht voor ditmaal over Engeland
kon zwijgen. Maar dit is geheel onmogelijk. In de eerste plaats dient in aansluiting
aan dat van de vorige maand vermeld te worden, dat John Morley, een der
voornaamste liberale leiders, op Harcourt's voorbeeld zich aan de aanvoering der
verzwakte liberale partij heeft onttrokken en, eveneens zonder zich uit het Parlement
terug te trekken, zich gaat wijden aan den grooten arbeid van Gladstone's biografie.
De slag, hoewel voorzien, is daarom niet minder hard.
Belangrijker is echter de verrassing die Engeland in de allerlaatste dagen weer
aan de wereld bereid heeft door de afkondiging eener nieuwe bestuursregeling over
sten

Soedan, d.w.z. alle grondgebied beneden den 22

o

graad N.B., hetwelk: 1 . sedert
o

1882 nooit door de Egyptische troepen ontruimd is; 2 . vóór den laatsten opstand
in Soedan door de Egyptische regeering bestuurd, daarna verloren en sedert
o

heroverd is door de vereenigde Engelsche en Egyptische regeeringen; 3 . of door
die beide vereenigde regeeringen nog veroverd mocht worden.
Geheel onverwacht is ook iets dergelijks niet gekomen. Na het Fasjoda-incident,
of liever na den uitslag van den veldtocht van Sir H. Kitchener moest er iets gebeuren.
Sommigen gingen zoover een afkondiging van Engeland's protectoraat over Egypte
te verwachten. Het was gemakkelijk te zien, hoe onnoodig dit geweest ware, daar
het protectoraat feitelijk bestaat en Engeland er niet aan denkt het prijs te geven.
Lord Salisbury zeide dan ook, dat het rijk met den bestaanden toestand ‘zeer
tevreden’ kon zijn.
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Maar het was duidelijk dat er een besluit ten aanzien van Soedan moest genomen
worden en dat de gevoeligheden van Frankrijk in de tegenwoordige omstandigheden
daarbij niet zouden worden gespaard. Engeland staat nu eenmaal zoo dat het een
oorlog kan wagen, dat het dien zelfs, als er toch eenmaal oorlog zal moeten zijn,
liever heden dan morgen ziet uitbreken en men kon dus voorzien, dat indien het in
een zekere regeling voordeel zag, het niet zou aarzelen tot het doorzetten daarvan
zich tot aan de uiterste grens van oorlogsgevaar te wagen.
Wat die regeling zelve betreft, zij stelt geheel Soedan onder een
gouverneur-generaal, met Engeland's goedkeuring door Egypte te benoemen en
met het civiele en militaire oppergezag te bekleeden. Soedan blijft, eigenlijk gezegd,
in kleinen staat van beleg, wordt niet bij Egypte ingelijfd. Een eerste gevolg daarvan
is dat de gemengde rechtspraak, zooals die in Egypte bestaat, niet voor Soedan
geldt; maar ook de gewone Egyptische wetten en rechtspleging heerschen er niet;
het blijft onder de krijgswet. Consuls zullen er zonder goedkeuring van Engeland
niet toegelaten worden. De slavenhandel is er verboden en de bepalingen der
Brusselsche overeenkomst betreffende den invoer en vervaardiging van vuurwapens,
krijgsbehoeften en sterken drank, worden toepasselijk verklaard. De regeling der
in- en uitvoerrechten is liberaal; Egypte wordt weliswaar bevoordeeld, maar de
bepaling dat goederen, die door Roode-Zee-havens Soedan binnenkomen, niet met
hoogere rechten bezwaard kunnen worden dan geheven worden van goederen die
in Egypte worden ingevoerd, maakt veel goed.
De Engelsche bladen betoonen zich met deze bestuursregeling ingenomen; zij
keuren haar goed, zoowel uit administratief als uit politiek oogpunt, hoewel zij niet
verhelen, dat de Egyptische quaestie er door verscherpt wordt. Hiertegen ziet men
evenwel thans in Engeland niet op.
In Frankrijk heeft, zooals te denken is, de ontevredenheid zich dadelijk luid
geopenbaard. Behalve dat de Egyptische quaestie voor de Republiek altijd een zeer
gevoelig punt uitmaakt, steekt haar hier inzonderheid dat zij, na en ondanks haar
inschikkelijkheid ten aanzien van Fasjoda, opnieuw haar aanspraken in het
Bahr-el-Ghazal-gebied ernstig bedreigd ziet. De groote bladen houden zich
betrekkelijk kalm: de Débats klaagt een weinig over de onverschilligheid, waarmee
de rechten van den Sultan en enkele andere mogendheden worden behandeld; de
Temps dreigt met een eisch tot compensatie, indien.... het protectoraat over geheel
Egypte zal afgekondigd worden. Maar kleinere bladen schreeuwen hun woede uit.
De Liberté spreekt van roof en schaamteloozen diefstal; anderen van een
schrikbewind, rechtsschennis, enz.
De Sultan zit hier wel allerzonderlingst tusschen. Hij heeft al lang zoo goed als
niets meer te zeggen in Egypte, maar hij wordt dan toch nog beschouwd als de
suzerein, de Groote Heer van den Chedive. En nu wordt door diens regeering met
de Engelsche een reusachtig grondgebied onder bestuur gesteld, door een
overeenkomst, waarin zijn naam - de naam van den opperstgezaghebbende - zelfs
niet voorkomt. Een bittere pil voor den monarch, die
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de hardste vernederingen met gelatenheid draagt, als de vorm maar gered wordt.
Hier schijnt zelfs ontkend te worden dat er een vorm in acht te nemen was.
Frankrijk zal zich bij de thans bekend gemaakte besluiten hebben neer te leggen,
die trouwens na de Fasjoda-geschiedenis niet met kans van slagen aan te vallen
zijn. Ze zullen echter niet passeeren zonder diplomatiek gestook, hetzij om de
uitvoering er van te bemoeilijken, hetzij om verdere ‘logische consequentiën’ te
beletten. De ambassadeur Cambon heeft, zooals men weet, kort geleden baron de
Courcel te Londen vervangen en de door hem opengelaten plaats te Konstantinopel
is de senator Constans gaan bezetten, de ‘homme à poigne’, minister van
binnenlandsche zaken en man van overwegenden invloed in het kabinet dat Frankrijk
van Boulanger verloste. Gaat de nieuwe ambassadeur, zooals het gerucht wil, naar
de Turksche hoofdstad met de bijzondere opdracht om den Sultan te polsen over
het heropenen van de Egyptische quaestie, door de erkenning van zijn suzereiniteit
te eischen? Zou de nieuwe boezemvriend van den Grooten Heer, keizer Wilhelm,
bereid gevonden worden om dien eisch te steunen en dus eindelijk eens iets
werkelijks voor hem te doen? Heeft de Republiek zich van Rusland's hulp verzekerd
en rekent zij op de zachtere stemming, welke zij in Duitschland gewekt heeft door
minder van revanche te spreken en zelfs van toenadering te gewagen? Zou Engeland
dus wel eens tegenover Frankrijk, Rusland en Duitschland kunnen komen te staan,
die den Sultan vooropschuiven met zijn formeele rechten?
Geheel onmogelijk is dit alles niet. Want slechts een dag, voordat de
bestuursregeling over Soedan openbaar gemaakt werd, seinde Reuter's Agentschap,
zij het onder uitdrukkelijk voorbehoud, de wereld rond dat er tegelijk twee conferenties
hadden plaats gehad: een tusschen Lord Salisbury en Cambon te Londen, en een
tusschen Delcassé en Sir Edmund Monson te Parijs. En dat de uitslag dier beide
mondgesprekken zoodanig was, dat de toestand de Fransche regeering redenen
tot bezorgdheid bleef geven.
Het telegram kwam uit Parijs. Of ook de Engelsche regeering ‘ernstig bezorgd’
was, bleek niet.
Wat de Engelsche regeering misschien minder goed bevalt dan de wrijving met
Frankrijk - waartoe zij niet geaarzeld heeft nog wat bij te dragen door de uitgave,
juist in dezen tijd, van een blauwboek over Madagaskar, vol van ten deele
gerechtvaardigde klachten en grieven nopens benadeeling van Engelsche belangen
op dat eiland - is het veranderde vooruitzicht op de toekomst van Delagoabaai. Wat
er eigenlijk aangaande die Portugeesche kolonie in de laatste maanden verhandeld
is, zullen wij bezwaarlijk te weten komen; maar dat er iets gaande geweest is, staat
buiten twijfel. De omkeer van de stemming van Duitschland met zijn bezittingen in
de nabijheid van Lourenzo-Marques tegenover president Kruger, de reizen van dr.
Leyds naar Berlijn en Lissabon, de hernieuwde activiteit van Rhodes'
spoorwegpolitiek, de klimmende geldnood van Portugal - alles deed vermoeden,
dat de Portugeesche nederzetting in Oost-Afrika wel eens binnenkort van meester
zou
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kunnen veranderen. Wat het voor de Transvaal zou beteekenen, indien het
Noordoostelijke uiteinde van de Nederl. Zuid-Afr. spoorweglijn in Engelsche handen
geraakte, behoeft geen betoog.
En ziehier nu plotseling koning Carlos, die een toespraak tot het parlement houdt,
waarin hij zegt dat Portugal de koloniën zijner vaderen getrouwelijk zal bewaren en
ze tot bloei en ontwikkeling hoopt te brengen. Van afstand is dus geen sprake. Wat
er ook gebeurd, onderhandeld of geknoeid moge zijn, de uitweg van Transvaal naar
den Oceaan blijft in ongevaarlijke handen.
In Frankrijk blijft de stemming gedrukt. Het is waar, de Matin heeft een inschrijving
geopend om de marine met een tweede onderzeesche torpedoboot, type Gustave
Zédé (een oorlogswerktuig, waarvan men zich wonderen voorstelt) te begiftigen,
maar de bijdragers, hoewel in de eerste dagen in grooten getale opkomende, hebben
het nog lang niet tot de frs. 600,000 gebracht, die noodig zijn. Het bedenkelijke van
zulk een inschrijving springt trouwens in het oog. Misschien heeft zij zedelijke waarde
als een vaderlandslievende betooging, waaraan zoowel dreyfusards als
anti-dreyfusards kunnen deelnemen. Doch zij veronderstelt een zwakheid òf van
regeering en parlement om in de behoefte der nationale verdediging te voorzien, òf
van de schatkist om ze te bekostigen. Nu is het laatste zeker niet juist. De schuld
is reusachtig, maar de uitkomsten der begrootingsjaren zijn gewoonlijk goed en die
van 1898 overtreffen de raming van het overschot met ettelijke tientallen millioenen.
Toch dringt men, niet ten onrechte, op bezuiniging aan, ten einde krachtig de
hand te kunnen slaan aan de amortisatie der staatsschuld. Er is zelfs een Bond van
belastingschuldigen opgericht met het doel om de verhoogingen, waarmee de
kiezers-vreezende afgevaardigden jaarlijks het budget bezwaren, te beperken. Het
hoofddoel schijnt evenwel te zijn de gevreesde inkomstenbelasting tegen te houden;
het beste bewijs daarvan is, dat kort na de oprichting van den Bond een nieuwe
Bond ‘van kleine belastingschuldigen’ in het leven is geroepen, welke gedeeltelijk
hetzelfde doel als zijn broeder heeft: bezuiniging en beperking der onvoorzichtige
begrootings-verhoogingen, maar daarnaast, democratisch tegen conservatief, naar
de invoering eener progressieve inkomsten-belasting streeft.
Bonden genoeg. De Ligue de la Patrie française, met haar schitterenden staf van
académiciens en letterkundigen, telt reeds tienduizend leden. Hij ‘beschermt het
leger;’ hij dient om aan te toonen ‘dat niet alle intellectuels aan dezelfde zijde staan.’
Hij is ondanks zijn vredelievende en verzoenende verklaringen, een werktuig van
tweedracht geworden. Een conservatieve patriot als Hervé de Kérohant wordt
afgewezen, omdat hij op een protestlijst tegen de vervolging van Picquart heeft
geteekend. Een der eerste voorgangers, Jules Lemaître, geeft in een conférence
een volmaakt onzuivere voorstelling van het doel en het streven der dreyfusards
en eischt het patriotisme op voor de agnostici, die stil zijn blijven zitten, omdat zij
niet zeker wisten of Dreyfus onschuldig was. De beide ooren dichtstoppende riepen
zij om het bewijs!
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het bewijs! van de onschuld en als men hun de handen van de ooren rukte en tot
luisteren dwong, zeiden zij, dat ze niet bevoegd waren om de zaak te beoordeelen.
Cornély schreef onlangs, dat de oprichting van veel bonden in het algemeen een
gunstig teeken van politieke opgewektheid was, het tegendeel van ‘de heeren laten
wijzen.’ Thans was het ontstaan van zooveel vereenigingen echter veeleer een
teeken van de zwakheid der machthebbenden. Want hier gold het te doen wat zuiver
tot de regeeringstaak behoort en wat dus niet door derden en zelfs niet op zoo sterk
georganiseerden aandrang van derden moet behoeven te geschieden. Een Ligue
pour la défense des droits de l'homme et du citoyen - sinds 1789 regeeringstaak.
De bescherming van het leger, doel van de Ligue de la Patrie - regeeringstaak. De
beveiliging van de rechtspraak, doel eener nieuw te vormen groepeering regeeringstaak. De bezuiniging in 's lands financiën, beperking van de eischen der
volksvertegenwoordiging, doel van beide bonden van belastingschuldigen regeeringstaak. Het opzetten van de nieuwe boot - had de schrijver er nog bij kunnen
voegen.
Maar de regeering dobbert op de baren der onrustige Kamer, die zij niet dan met
moeite aan de afdoening harer voornaamste taak: de staatsbegrooting heeft kunnen
krijgen. Van de zaak Dreyfus, al zegt zij zelf honderd maal dat deze op rechterlijk
terrein is aangeland en daar ongemoeid moet gelaten worden, kan de Kamer niet
afblijven. Telkens is er een nieuw incident, telkens gevolgd door een nieuwe
interpellatie. De onverantwoordelijke daad van dien onmogelijken magistraat,
Quesnay de Beaurepaire, heeft haar een oogenblik geheel in de war gebracht en
het gevaar scheen nabij, dat men 's lands rechtspraak door een nieuwe wet zou
gaan regelen met het oog op een bepaalde en reeds aanhangige zaak. Dat gevaar
is voorloopig afgewend en rustig, zwijgend zet de strafkamer van het Hof van cassatie
haar hooge taak voort, zonder zelfs een woord van verweer tegen het gevloek en
getier van een journalistenbende en het geraas en gestook van een hoop politiciens.
Eindeloos schijnt de crisis in Oostenrijk, zoo aanstekelijk dat zij, hoewel daar door
geheel verschillende oorzaken ontstaan, het andere deel van de monarchie mede
heeft aangetast. Oostenrijk zakt, zakt, al dieper en dieper. In het gansche land
heerscht willekeur en dwingelandij. De wet is een slechte houvast, zoo er niet genoeg
handen zijn die er zich met alle macht aan vastklemmen. De Oostenrijker is
onverschillig geworden; hij ziet een klein groepje hoog-adelijke clericalen regeeren.
Vrijheidszin ontbreekt hem; om zijn grondwet geeft hij niets. Hij zucht slechts onder
zijn buitensporig hooge belastingen, en zijn eenige vrees is, dat ze nog zwaarder
zullen worden.
Zoo ziet men de Duitschers in Oostenrijk allengs, zeer onwillig en tegenspartelend
met wanhopige bewegingen, verdrongen worden door den altijd aanwassenden
Tsjechischen stroom. Met hen verdwijnt het laatste spoor van Oostenrijksch
liberalisme en voor alle vrijheids- en verdraagzaamheids-begrippen
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zijn de Tsjechen, althans zoolang de fanatieke strijd om de overheersching duurt,
ontoegankelijk. De Keizer staat aan hun zijde; of liever, hij wil hen en zijn hofkliek
laten begaan. Misschien ziet hij in den woedenden strijd een historisch verschijnsel,
dat zich niet keeren laat en beseft hij zelf, dat Oostenrijk bestemd is om uit de rij
der groote mogendheden te verdwijnen. Het is hard voor den Habsburger; hem
wordt niets van het lijden der wereld gespaard.
Hoopt hij misschien op Hongarije? Maar ook daar een onverzoenlijke strijd. Een
minister-president, baron Banffy, die zooveel goede verwachtingen gewekt heeft,
maar in tegenspoed zijn zeilen niet naar den wind blijkt te kunnen zetten. Hij heeft
geknoeid bij de verkiezingen, hij heeft verklaringen afgelegd en beloften gedaan,
die hij niet nakomen kan en nu het erop aankomt de gevolgen der
verantwoordelijkheid te dragen en heen te gaan, klampt hij zich tegenover de
volksvertegenwoordiging vast aan het vertrouwen van zijn vorst en weg is zijn
liberaliteit. De oppositie, ziende hoe de Duitschers in Oostenrijk met hun obstructie
den ganschen loop der staatsmachine hebben weten te stremmen, heeft dezelfde
taktiek gekozen. Natuurlijk moet Banffy ten slotte weg. Al losser raken de beide
deelen van de monarchie, nog slechts saamgehouden door een persoonlijken band.
Wat bewaart de toekomst voor den opvolger van Frans Jozef?
23 Januari.
P.v.D.
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Van de redactie.
Socialistisch naturalisme.
Het naturalisme in onze letterkunde is oud, maar heeft zich voortdurend in
hoofdzaken gewijzigd.
In onze kluchten was het komiek of, ten minste, komiek bedoeld. Het naturalisme
van Brederode verwekte lachlust en dit was niet tegen de bedoeling van den schrijver.
De zeer vele, zoogenaamd platte kluchtspelschrijvers noemden leelijke dingen met
leelijke woorden om te doen lachen. Meestal kwam er wel een preêkje aan het slot,
maar, in aanmerking genomen het breede der schildering van als komiek
voorgestelde toestanden en de wijze van uitbeelding der personen, mag men gerust
beweren dat zoo'n klein sermoen aan het eind nergens anders toe diende dan om
den toeschouwer met een gerust geweten naar huis te laten gaan en den schrijver
te vrijwaren voor allerlei onaangenaamheden. Hij had het kwaad belachelijk gemaakt.
Het doel van het tooneel, - zedenverbetering! - was door hem nagestreefd, de pret
der toeschouwers kon doorgaan voor gejubel over 't belachelijk maken van
menschelijke zwakheden. Maar ondertusschen!
Doch, er waren naturalisten van aanleg, van temperament, die ongetwijfeld met
zedelijke bedoelingen het leelijke noemden bij leelijke namen en niet er tegen op
zagen scheldwoorden te gebruiken, die den kalm-fatsoenlijken mensch deden
ontstellen. Door het kwaad bij den naam te noemen brachten zij het nader tot de
toehoorders, rukten zij aan den sluier der conventioneele huichelarij, trachtten zij
afgrijzen te wekken met bijna dezelfde middelen als de kluchtspelschrijver bezigde
om zijn toeschouwers te doen schateren. Kanselredenaars durfden niet minder ver
gaan dan tooneeldichters, indien zij dit noodig vonden en hun talent zich daartoe
leende.
Naturalisme in letterkunde bleef echter komiek.
Restif de la Bretonne wilde naturalistisch leeraren. Wij kunnen hem en zijn werk
hier buiten beschouwing laten omdat - voor zoover mij bekend is - niet met zekerheid
valt aan te wijzen dat hij hier eenigen invloed uitgeoefend heeft. Ook Engelsche
moraliseerende schrijvers kunnen tot de naturalisten gerekend worden, maar men
moet, om dat te doen, het woord in ruimer beteekenis opvatten dan gewoonlijk wordt
gedaan.
Zuiver naturalistisch, in den zin dien men aan het woord is gaan hechten als 't
wordt gebruikt in verband met letterkundige onderwerpen, is Emile Zola. Maar ook
zijn invloed ten onzent is beperkt geweest.
Ofschoon wij dus een realistische schilderschool hebben gehad, ofschoon het
naturalisme van onze blijspeldichters nog steeds bewondering wekt, schijnt het
genre niet nationaal te zijn gebleven. Waarom niet?
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Ik moet er al dadelijk op wijzen dat, in de wereldliteratuur, Emile Zola wel navolgers,
maar geen evenknieën heeft gehad. Geen der andere realistische schrijvers is
blijven voortgaan in dat genre met evenveel toenemend succes, naarmate hij meer
gaf. Maar men moet daarom nog niet gelooven dat de preutschheid of de goede
smaak een groote overwinning heeft behaald. Het naturalisme van Zola is enkel te
verklaren uit het temperament van den schrijver, doch het heet te zijn een vrucht
van het determinisme. De wetenschapperigheid van Zola is troosteloos, de
wereldbeschouwing, die in zijn werken schijnt verkondigd, is verre van bemoedigend
en zijn waardeering van den mensch gering. Het ontbreken van een komischen
kant aan zijn werken, het zeer laag bij de grondsche gemoraliseer, dat men er in
kan vinden, houd ik voor de eerste oorzaken van zijn isolement in de
wereldletterkunde: - van het niet-slagen zijner navolgers. De kunst van Zola heeft
bewondering gewekt zonder voldoening te schenken. Maar naturalisme is nog geen
zolaïsme. Mocht dus de oorzaak der schijnbare onvruchtbaarheid van het genre
liggen in het troostelooze - immers bodemlooze - van Zola's wereldbeschouwing,
dan zou een ander naturalist, even begaafd en daarbij enthoesiast, eene aan die
van Zola verwante maar toch veel meer levenwekkende kunst geven kunnen.
Het naturalisme kan een wapen worden in de handen der letterkundig begaafde
vijanden onzer tegenwoordige maatschappij. Want wij, met onze preutschheid, wij,
die doodsbang zijn onzen kinderen en vrouwen meer dan de allernoodigste
inlichtingen te geven omtrent zekere bijzonderheden uit het physiologisch bestaan,
omtrent zekere sociale verhoudingen, omtrent de exploitatie der arme, zwakke vrouw
door den burgerjongen met wat geld.... wij kunnen zeer gemakkelijk worden
voorgesteld als lichtschuwende wezens. De naturalist, die ons doet ontstellen en
doet gruwen van zijn taal en zijn personen, kan zeggen: ‘zie, ze willen niet hooren
hoe slecht ze zijn, ze willen niet zien het spiegelbeeld hunner zonden. Hun vrouwen
en dochters en zonen mogen de waarheid niet vernemen. Voor die allen worden
onze boeken achtergehouden. Geen tijdschrift met naturalistische woordkunst komt
in de huiskamer van deze huichelaars. Het kwaad, dat zij doen, heeft namen, die
wij noemen. Maar het is erger schande, in hun oog, den naam te zeggen dan het
kwaad te doen....’
Verwar eerbaarheid en afschuw van het platte met preutschheid en huichelarij,
dan zijt ge er al.
Meer of minder instinctief is het bovenstaande al dadelijk begrepen toen Zola zijn
eerste naturalistische romans had geschreven. Het gevaar van het naturalisme voor
de maatschappij werd door sommigen als nauwlijks te groot te achten voorgesteld.
Toch berust de kunst-theorie dezer literatuur op niets onrustbarends. De naturalist
wil de Waarheid onthullen met forschen greep. Dat is een gevolg van zijn
temperament. Zijn methode van beschrijven eischt dat hij het meest teekenende
woord gebruike, zonder schroom voor het leelijke en platte. Er zijn voor hem geen
‘leelijke’ en geen ‘gemeene’ woorden. Het woord ontleent niet zijn aard aan het
begrip, maar aan zijn kenschetsende hoedanigheid. Hoe beter het een begrip
uitdrukt, hoe mooier het is. Er is
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evenmin aristocratie onder de woorden als er voor den socialist aristocratie onder
de menschen bestaat. Slechts verschil van bruikbaarheid erkent hij te bestaan.
Derhalve vindt de naturalist het woord, dat het ruwst een ruwe handeling, het vuilst
een vuile handeling, het walgelijkst een walgelijke handeling uitdrukt - 't zij dan
ontleend aan de spreektaal van kroegloopers of achterbuurtbewoners - het mooiste
woord: dat is het meest suggestieve. Een beter, ‘fatsoenlijker’ klinkend woord zou
de realiteit vermooid, verzacht, ontsmet weergeven en door dit te gebruiken zou de
naturalist vinden dat hij loog.
Is nu de naturalist waarachtig kunstenaar, werd hij onder het schrijven van zijn
werk bezield door heiligen ernst, dan mag hij van den lezer ook vergen dat hij
volkomen ernstig zij en het ruwe woord van den modernen schrijver niet anders
opneme dan zoo menig ruw woord in den Bijbel, waar toch ook geen waardig mensch
om lacht en dat ook geen ergernis wekt bij den verstandigen lezer.
Maar een groot bezwaar blijft bestaan, ook al las iedereen, zooals men behoort
te lezen. Het is dit:
men wil, in zich voortdurend uitbreidenden kring, onvolwassenen en vrouwen wèl
op de hoogte brengen van veel, wat vroeger aan dezen niet werd geopenbaard;
men gaat de kinderen al meer en meer zóó opvoeden dat de realiteit, ook de
physiologische, van het leven hun niet te lang verborgen blijft. De school doet den
eersten aanval op de preutschheid. Maar zoolang literatuur wordt beschouwd als
middel van vermaak zal men blijven vinden dat het een ongepast vermaak is
beschrijvingen en gesprekken te lezen, waarin veel voorkomt van de leelijke
werkelijkheid of intieme physiologische handelingen.
Een paedagoog zal men meer laten zeggen dan een auteur schrijven mag. Men
acht de naturalistische roman een volstrekt ongeschikt middel ter initiatie van hen,
die nog van veel kwaads en leelijks onbewust mochten blijven.
Als propaganda-middel voor vijanden der tegenwoordige maatschappij heeft de
naturalistische roman dus in zijn voordeel, dat het kwade er naakt, in al zijn
walgingwekkende vulgariteit in voorgesteld kan worden; dat de waarheidsliefde van
den auteur zich daarin uit op een wijze, die zou kunnen doen veronderstellen dat
alle niet-naturalistische romanciers en moralisten huichelaars of zwakkelingen zijn,
dat eigenlijk de groote menigte vooral zich toelegt op het loochenen van 't bestaan
der sociale wonden en menschelijke beestachtigheden.
Maar hij dringt niet ver door en komt in onberekenbaar veel verkeerde handen.
De naturalist, die propaganda wil maken, moet - helaas! - rekening houden met
die miserable individuën, die geen onderscheid zien tusschen een realistisch
*)
kunstwerk en een geniepig-smerige pornografie. Zij lezen zoo'n

*)

Men denke aan de Engelsche rechters, die den uitgever van Zola's vertaalde werken, Vizetelly,
veroordeelden om tot de overtuiging te komen - zoo noodig - dat men niet volstrekt stompzinnig
behoeft te zijn om van het verschil geen begrip te hebben!
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boek om het genot te smaken vuile woorden gedrukt te zien, om in verbeelding de
tooneelen van bestialiteit te aanschouwen. Hun schrikt het ruwe woord niet af, op
hen maakt de ernst van den schrijver geen indruk en heeft het verhevene geen vat.
Aldus werken de naturalisten, tegen hun wil, ook voor 't genoegen van lieden, die
zij het diepst verachten; terwijl hun boeken slechts bij uitzondering worden gelezen
door het publiek, dat ernstige kunst waardeert en onder den invloed daarvan geraakt.
Inderdaad is de naturalistische roman propaganda-middel geworden. Men zag
uit Zola's werken reeds waartoe hij zich kon leenen. Ik schreef het bovenstaande
naar aanleiding van twee romans, waarvan er een in boekvorm is uitgekomen:
†)
‘Kamertjes-zonde’ door Koos Habbema en de andere (Diamantstad van Heyermans)
nog wordt vervolgd in het tijdschrift ‘De jonge Gids’, waarin de eerstgenoemde
verscheen. Er zijn redenen, die mij doen vermoeden, dat ook ‘Koos Habbema’
niemand anders dan Heyermans is. Ééne daarvan is dat, in Ghetto, bijna woordelijk
wordt gezegd, wat aan het slot van ‘Kamertjes-zonde’ te lezen staat. In elk geval,
behooren beide werken tot volstrekt hetzelfde genre en zijn ze met gelijk en
gelijksoortig talent geschreven. Dat talent is onbetwistbaar. Tusschen bladzijden,
waaruit de vunzige realiteit u tegenwalmt, staan fragmenten van een hoog idealisme,
geuit in de kalm-forsche bewoordingen van iemand, die zich, van zijn machtige
zeggingskracht bewust, uit als een der grooten onder de woordkunstenaars. En de
lezer van Koos Habbema's herinneringen laat zich sleuren door het slijk van 't
nachtelijk Amsterdam, hij zit aan met walging waar gemeene wijven haar vuile
woorden doen schetteren; hij rilt van afschuw, maar verzet zich niet als de auteur
hem met een armzwaai hoog beurt boven al dat gedoe en laat zien dat zelfs in de
café-chantant-vrouw het ideale niet behoeft onder te gaan, dat de man die zich,
volgens de burgerlijke begrippen heeft verslingerd ‘aan zoo'n mensch’, nog zijn
enthoesiasme voor Kunst en Liefde kan behouden en vermag op te heffen, haar
die hem liefde schenkt, na een leven van ontucht......
Men vindt in dit boek evenals in Diamantstad, beschrijvingen en gesprekken, die
in naturalisme niet onderdoen voor die uit Zola's werken, de Nederlandsche
vertalingen daarvan meêgerekend. Vandaar dat de kring der lezers uiterst beperkt
moet blijven en dus de invloed evenzoo. Ik zou niet weten in welke families men
zulke boeken dulden kan in de huiskamer. En dat is nog niet het erge. Maar ze
zullen door de verkeerden worden gelezen en velen goeden nooit onder de oogen
komen.
De schrijver heeft - of de schrijvers hebben - zelf gemaakt dat weinigen hun werk
kunnen lezen en dat er onder die weinigen nog maar enkelen zullen zijn, die dit
geheel onbevooroordeeld doen.
P.S. Een tweede artikel over dit onderwerp volgt.
F.L.

†)

Bij D. Buys Dz. Amsterdam 1899.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Impressies, sonnetten en verzen van Jeanne Reijneke van Stuwe. 's
Gravenhage. N. Veenstra. (Zonder jaartal).
Deze dichteres mag aan iedereen het brevet laten zien, dat de groote lyricus Willem
Kloos haar heeft uitgereikt en waarvan in de advertentiekolommen van dagbladen
dan ook reeds gewag is gemaakt. Niemand minder dan Willem Kloos heeft haar
Impressies geroemd. Men mag daarom de onderstaande regelen wel ongelezen
laten. Voor de dichteres zullen zij zeer zeker niet mêetellen. Maar wij moeten toch
onze verre van aangename beoordeelaarstaak vervullen, vooral omdat wij het met
den criticus Kloos volstrekt niet eens kunnen zijn.
De auteur begint met een sonnettenkrans, ongeveer het moeilijkste wat er is, uit
te kiezen. Zij slaagt er slechts in wat gerijmel te produceeren, prozaïsch en banaal,
*)
slordig van vorm. Haar lievling moet haar hoofd in de handen nemen. Zij wil alles
zijn hem ten gerief; ze noemt hem mijns willens spil, wat afschuwelijk klinkt, en zingt
voor hem geen ander mag het hooren, reden waarom zij haar gezang laat drukken.
Maar liefde, die haar ziel bekoorde, brandt met laaie vlam, niet doofbaar door een
gril. En dan rijmt ze
O, gij, die me van waanzin kwam bevrijden,
Die reeds zijn klauwen om mij sloeg als buit,
Die hebt verzacht mijn brandend, schrijnend lijden,
O, lief, mijn lief, ik ben uw reine bruid
Ik wil mijn heiligst-hoogste ik u wijden....

En dan vraagt ze, heel nuchter,

Wat of die groote heerlijkheid beduidt?
Elders, neemt zij een golfslag waar, die meedogenloos stabiel is, laat zij
weeldegeuren walmen, spreekt zij van het weeë windgeween (dat) ruischt klaaglijk
over 't veld als ingehouden zuchten, alsof die hoorbaar waren! En hoe leelijk is dat
weeë! In Fataliteit spreekt het noodlot: - 't Etherische verstijv'. Nu doet het noodlot
wel eens heel vreemd, maar 't gaat toch niet aan het zoo'n onzin te laten zeggen.
En wat is (zelfde sonnet) 't mechanische bestaan aan doòd gelijk? Dit bestaan aan
is in elk geval leelijk. Erg nuchter in een vers klinkt de vraag op pag 60:
‘Wat maakt dan dat mijn hart steeds door blijft slaan?
en dwaas begint Kamer
‘O, vreemd, mal ding, dat kamer heet....’

In droomen zal wel een pantoen moeten wezen. Maar dan is het er een tegen den
regel....
Wij hebben in het bundeltje geen enkel bepaald goed, heelemaal goed vers
gevonden. Hier en daar - niet zelden - sissen de verzen met slanggeluiden, vaak
verstoren plat prozaïsche regels den indruk. De gedachte verheft zich nooit boven
het zeer gewone. Laat ons noemen, als lieve versjes: Terugkeer, Angst, Zomer en
onder de goede regels:
*)

Wij cursiveeren overal.
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‘Hij treurde nooit, die spreekt van niet meer treuren,
Hij kent geen smart, voor wien zij einden zal....’

Aan het slot van den bundel vraagt zij:
‘Heb ik mijn verzen ziel gegeven
En ze met hàrtebloed geschreven?’

‘Ja!’ roept de heer Kloos tot antwoord.
Het doet ons genoegen voor mejonkvrouw Reijneke van Stuwe.

Uit Vlaanderen, door Cyriel Buysse, Amsterdam 1899, H.J.W. Becht.
Deze bundel bevat een dozijn schetsjes van verschillende waarde. Men leert er
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den ijverigen auteur van zijn zeer goede zijde door kennen. Buysse is niet geheel
in zijn kracht, waar hij zoo iets als psychologische romans wil geven. Hij is realist
van aanleg. Het eenvoudige inspireert hem. Hiermede is niet voorspeld dat hij nooit
zal slagen in het weêrgeven van meer samengestelde karakters dan die van zijn
Vlaamsche boeren. Buysse is jong en bezield met den ernstigen wil om het boek
te geven, dat wij, na Het recht van den sterkste, nog altijd van hem verwachten. 't
Is vervelend altijd maar weêr herinnerd te worden aan een debuut, dat reeds vrij
ver in 't voorbijë ligt; maar toch lang zoo vervelend niet als in 't geheel geen hooge
verwachtingen te hebben opgewekt.
Uit Vlaanderen - dat is uit zijn geboorteland, uit de streken, die Buysse kent,
waarvan hij het landschap, de menschen, de dieren liefheeft. In dat Vlaanderen
inspireert hem alles; ook het leelijke, het schier bestiale. Hij kan en wil er zich niet
van losmaken. En zijn Vlaanderen is den kunstenaar dankbaar voor die genegenheid.
Voornamelijk wat daar gering is en zwak en onderdrukt. Het is of de kleine luyden
hun schrijver aan inspiratie vergoeden, wat hij hun geeft aan belangstelling en
eerbied voor hun lijden.
De forschheid van Buysse gaat gepaard met een goedhartigheid, die zich wel
eens uit in sentimentaliteit (Het Paard). Die goedhartigheid weerhoudt hem wreed
of ook maar koud te wezen in zijn schildering. Niet hij staat ver van zijn
hoofdpersonen. Olympische kalmte is niet zijn deel. Vandaar dat hij, met zijn forsch
grijpen in het reëele, nooit pijn doet, dat zijn naturalisme geen weêrzin wekt bij den
gevoeligen lezer.
Lang heeft Buysse moeten worstelen tegen de moeilijkheden, die de Vlaming
bespeurt eerst als hij zijn eigen werk moet onderwerpen aan de Nederlandsche
kritiek. Maar hij zal ze wel te boven komen. Deze bundel is reeds in beter taal
geschreven dan de meeste zijner vorige werken.
Een teêr sentiments dingetje is het laatste stuk uit de verzameling: Dukske, de
sombere historie van een hond.
Uit Vlaanderen zij onzen lezers warm aanbevolen.

Psyche, door Louis Couperus. L.J. Veen, Amsterdam, (zonder jaartal).
Dit boek is reeds in handen der velen en velen, die van Couperus' woordkunst
genieten kunnen. Moet men het lezen als symbolieken roman of als uitgewerkt
sprookje? Het doet er niet toe. Van al het weelderige der Couperusverbeelding, van
al den rijkdom der mooie Couperus-woorden, van al de zoet-zachtheid van het
Couperus-prozarhytmus vindt men in ‘Psyche’.
Niemand zou het onderwierp zóo kunnen behandeld hebben als Couperus. Men
ziet er zijn ziel in weêrspiegeld.

Het Hof te 's-Gravenhage. De prinsen van Oranje op het stadhouderlijk
kwartier. door Arnold Ising, 's-Gravenhage. W.P. van Stockum en Zoon
1898.
Arnold Ising kende zoo door en door, in Heden en Verleden, de plaats zijner
inwoning! Hij schreef de welbekende schetsen in vier bundels over den Haag; hij
schreef een uitgebreide détailstudie; hij sprak gaarne over dat verleden, over de
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wordingsgeschiedenis der residentie. En nu kwam, kort na zijn overlijden, nog een
keurig boekje uit bij zijn besten vriend van Stockum, die hem niet lang overleven
zou. We schreven den titel boven af. Die titel vermeldt voldoende den inhoud en
deze mag rijk worden genoemd voor hem, die in de kleinste bijzonderheden der
stedengeschiedenis belang stelt en wien geen gebeurtenis, geen omstandigheid
uit het leven der Oranjes te gering voorkomt.
Belangwekkende platen versieren waardiglijk dit laatste boekje van den uiterst
nauwgezetten schrijver.
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Fataliteit. door Parvus, Erven F. Bohn, Haarlem 1898.
Dit is een heel aardig geschreven boekje, in brief- en dagboekvorm, waarin alweder
het teere punt van liefde en verliefdheid ter sprake is gebracht en het amoureus
verleden van den man een spookrol komt spelen. De schrijver gaat niet diep, maar
zijn (of haar) vluchtigheid is toch niet hinderlijk. Wat polyglottische zinnetjes hinderen
ons wèl, doch dat is misschien een vooroordeel. Het geschiedenisje mag vreemd
worden genoemd. Een lief en mooi jong meisje is ‘doodelijk’ van een leeraar, die
bij haar moeder in huis woont. Deze gevoelt teedere vriendschap voor haar, die
hem vrij duidelijk te kennen geeft dat zij hem tot man begeert en, naar we uit haar
brieven vernemen, desnoods er toe zou kunnen besluiten hem hare liefde te
bekennen. Zóó ver komt het echter niet. De leeraar, Rudolf, vraagt haar ten huwelijk.
Doch de man vertelt haar al gauw dat hij in 't geheel niet verliefd op haar is. Hij houdt
van Nelly, dat is alles, en met dat ‘houden’ moet ze 't maar doen. Op een
boeremeisje, dat naar hem heeft gevraagd, terwijl hij op reis was, zou hij wel verliefd
kunnen worden, bekent hij Nelly en als haar dit, volkomen terecht, ongerust maakt,
geeft de koele minnaar een theorie der liefde ten beste, die in de praktijk ondeugdelijk
blijken zal. Eenmaal gehuwd, is het hartstochtelijke vrouwtje zeer ongelukkig en
daarvoor is, onder meer, een oorzaak van uiterst intiemen aard.
Ten slotte komt aan den dag dat Rudolf het boeremeisje heeft verleid en het arme
schaap de ergste gevolgen van haar liefde en haar vertrouwen moet ondervinden.
Dat nu de schrijver voldoende heeft voorbereid wat er ten slotte gebeurt, vinden wij
minstens twijfelachtig. Nelly neemt een natuurlijk kindje van Rudolf tot zich. Haar
echtgenoot, die, naar onze meening, valsch met haar heeft omgegaan, noemt haar
‘Madonna’ en 't schijnt dat Nelly hem kan vergeven. Een paar vrienden en een
broertje van Nelly zijn verdienstelijk geschetst.

Aan 't Minnewater, Brugsche schetsen door Dr. Maurits Sabbe, met
etsen en penteekeningen van Emile Renders, bij E.L.E. van Dantzig,
Amsterdam, (z.j.).
Dit bundeltje bevat heel gewone verhaaltjes, heel gewoon verteld. Dr. Maurits Sabbe
is het allergelukkigst geweest in het kiezen van zijn titel, die groote verwachtingen
opwekt. Wie hoopt op iets, dat naar Rodenbachs Bruges la morte gelijkt, zal zeer
teleurgesteld dit boek ter zijde leggen.
De uitgever heeft zijn best gedaan om ons wat moois te geven. Tal van
reproducties naar penteekeningen zijn door den tekst gezaaid. We zullen ze maar
met stilzwijgen voorbijgaan. Veel beter zijn de etsen uitgevallen. Het komt ons voor
dat èn de schrijver èn de illustrator wel wat meer kunnen dan hier gegeven werd.
De Nederlandsche kritiek oordeelde gunstig over beiden.

De Oranje-Nassau-boekerij en de Oranje-penningen in de
Koninklijke-Bibliotheek en in het Koninklijk Penning-kabinet te
's-Gravenhage. Domui-Nassaviae-Arausiae Sacrum 1898.
Een prachtwerk met bovenstaanden titel werd ons aangeboden door de heeren
Bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek en Directeur van het Penning-kabinet.
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Daar het boek ook in den handel is gekomen, mogen wij er hier wel een enkel woord
van zeggen. De alleszins bevoegde uitgevers deden het verschijnen ‘tot een getuig
nis, hoeveel kostbare documenten voor de geschiedenis der Oranjevorsten op de
Koninklijke Bibliotheek te vinden zijn’. Maar zij hebben ook een monument gesticht
voor de doorluchte verzamelaars, een fraai en rijk document door de uitgave van
den catalogus, versierd
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met hoogst belangwekkende reproducties. De Oranjes hadden wel wat anders te
doen, in ons land, dan het bestudeeren van geschriften, maar toch verzamelden zij
en Huygens liet, waarschijnlijk door Antonie Smets, een catalogus maken van
hetgeen er in zijn tijd bestond. Ongelukkig is dit werk verre van onberispelijk. Van
de collectie, zooals deze toen bestond, is nog maar weinig over. In den loop der
tijden is er van verkocht en geroofd. B.v. uit de collectie van Willem den Zwijger
hebben we niet veel meer over, al vindt men nog het wapenbord der ridders van
het Gulden Vlies, voor den vorst vervaardigd, toen hij in 1556 als ridder werd
opgenomen.
Als inleiding tot de lijst van alle zich op het Kon. Penning-Kabinet bevindende
penningen en munten, die betrekking hebben op het Stamhuis van H.M. de Koningin,
schrijft de directeur o.a. het volgende:
‘Beter dan lange monographiën zal deze eenvoudige lijst aanwijzen, hoe eng de
Geschiedenis van ons Nederlandsche volk verbonden is met die van het geslacht
Oranje-Nassau. In tijden van oorlog en gevaar is er geen slag, geen belegering,
geen overwinning, of de penningen verhalen het aandeel, door de Prinsen van
Oranje aan die gebeurtenissen genomen. Wanneer er vrede en voorspoed heerscht,
zien wij de Oranje-Vorsten de kunsten beschermen, de wetenschap beloonen,
handel en nijverheid aanmoedigen. Van dit alles geven de penningen de meest
welsprekende getuigenis. Wij meenden niet te moeten weglaten de getuigen van
botsingen, twisten en misverstanden, die zich soms voordeden.’ Natuurlijk niet. De
catalogus mocht geen onhistorisch document worden. De waarheid omtrent de
verhouding tusschen vorst en volk in Nederland kan zonder gevaar in haar geheel
worden vermeld.

Pim's Poppetjes, een kijksprookje voor zijn vriendinnetjes en vriendjes,
bedacht en geteekend door Oom Ben. H. Gerlings, Amsterdam, (z.j.)
Kleine Pim heeft van zijn oom een doos met Japansch speelgoed gekregen. De
poppetjes en figuurtjes daaruit worden op een étagère bij Pim's ledekantje gezet.
En nu gaat Pim slapen en droomt van die poppen en figuurtjes. De teekenaar
veronderstelt dat hij daar zeer artistiek van droomt. 't Wordt een fantastische historie,
waarin de mannetjes en vrouwtjes, de gongs en de draken, de goochelaars en de
acrobaten, de paarden en de witte muizen, de aapjes en de pelikaantjes allemaal
een rol spelen. Zelfs muziek is er bij geschreven! 't Is een heele opera comique met
mooie mise-en-scène, getooverd uit een speelgoeddoos. Dit prentenboek bezit
artistieke waarde en is daarom ook voor groote menschen aantrekkelijk. De
teekenaar zelf aquarelleerde zijn werk op den steen, in vier kleuren. Hij heeft er eer
van. Bij den avond vooral, is het effekt alleraardigst. Tegen een telkens weer anders
bewerkten, doch steeds zwarten achtergrond, steken, in kleurschittering, die nooit
tot oogenmarteling wordt, al die bonte dingen jolig af. En het lijnenspel blijft van het
begin tot het eind fantastisch en toch in stijl. Men glimlacht er om met een rustig
artistiek geweten. Zoo, b.v. om de aapjes, die een Icarisch spel uitvoeren op pag.
19. Wat een voornaamheid in de fantazie! We weten niet wie ‘oom Ben’ is; maar hij
zal wel niet zóó'n oude oom wezen dat wij ons de hoop moeten ontzeggen nog
menig jaar, tegen Sinterklaas, iets van zijn werk voor kinderen te mogen bewonderen.
F.L.
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Martinikerk en Markt te Brunswijk, naar een schilderij.
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Cornelis Springer.
Door Johan Gram.

Cornelis Springer, geb. 25 Mei 1817, overl. 17 Februari 1891.

Tusschen het stadsgezicht gelijk Jakob Maris het opvat, waarin veelal het
schitterende, woelige wolkenheir in den blauwen ether zulk eene weergalooze
lichtwerking te weeg brengt, én de treffend gelijkende afbeelding van een of andere
buurt of stadsplein door Springer gepenseeld, is een hemelsbreed verschil.
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Voor Maris' machtigen indruk der natuur staande, krijgt men de gewaarwording van
er zich zelf in te bevinden, die zelfde zuurstof in te ademen en in die opwekkende
atmosfeer te leven. In de werkelijkheid heeft het machtig effect onzen fijngevoeligen
kunstenaar in de ziel gegrepen; hij heeft het in zijn hart gekoesterd, de grootheid er
van behouden, en naar doek en palet gegrepen, om zijn indruk te vertolken.
Wat Maris ons geeft, is niet de trouwe, nauwkeurige afspiegeling van hetgeen
zijn oog in de werkelijkheid aanschouwd heeft. Het visioen dat hem verscheen, het
schitterend lichteffect dat hem in verrukking bracht, was eenvoudig het motief dat
hem verder leidde, waarop hij voort fantaseerde, en dat het aanzijn zou geven aan
die overweldigende kleurensymphonie, welke de schepping van Jakob Maris is
geworden, in plaats van de vertolking van hetgeen zijn oog aanschouwd had.
Of nu in de werkelijkheid de toren van het stadje spits of stomp was, of de haven
zulk een inham had, en of de groote lijnen van het stedeke overeenkomen met die,
welke de geniale schepper naar zijn goedvinden en naar zijn smaak aldus heeft
verordineerd - daarom bekommert zich onze kunstenaar niet. Het leidmotief
ontleende hij aan de natuur; het kunstwerk dat er uit voortsproot, was zijne schepping,
ontdaan van allerlei, dat den kunstenaar in de werkelijkheid zelve niet aanstond,
begiftigd met al datgene wat zijn fijn kunstenaarsinstinct behoefte had er aan toe te
voegen.
Geheel anders vatte Springer zijne taak op. Eene of andere stad of dorp
bezoekende, zal hij getroffen worden, hetzij door de mooie of ontzagwekkende lijnen
van een markt- of kerkplein, hetzij door den rijkdom in ornamentiek van een of ander
middeleeuwsch gebouw, of wel door de pittoreske omgeving. Het bouwmeestersbloed
dat hem door de aderen vloeit, doet hem ontvlammen voor een of ander prachtstuk
van zorgvol onderhouden gothiek, of wel een betooverend Renaissance-Raadhuis
tart zijn penseel. De bedrijvige bevolking die zich op dat marktplein of in die bochtige
straat beweegt, streelt zijn oog. En zoo doet een en ander de begeerte bij hem
ontstaan, dit alles op doek te brengen.
Nu zet een kunstenaar als Springer zich vlijtig aan het werk. Daar het hém te
doen is om eene trouwe, nauwkeurige vertolking van hetgeen zijn oog bekoort,
maakt hij eene zeer uitvoerige studie in krijt of waterverf naar de realiteit vóor hem.
Springer toch is vóór alles de portrettist van een stads- of dorpsgezicht, waarvan
hij met verbazingwekkende nauwkeurigheid alle bijzonderheden, alle bouwkundige
onderdeelen verantwoordt. Niets ontsnapt hem, en juist omdat de bouwkundige
waarde dier raadhuizen en patricische woningen door hem zoo hoog geschat wordt,
stelt hij er prijs op, die met zijn uitvoerig penseel te huldigen.
Zoo men wil is het eene burgerlijke kunst, die er zich toe bepaalt, de uiterst
getrouwe afbeelding, het welgelijkend sprekend portret van het dorp onzer inwoning
of de stad onzer geboorte te conterfeiten; maar juist omdat zij onder een ieders
bereik blijft, is zij populair.
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Het Raadhuis en Hôtel Kaiserworth te Goslar in den Harz, naar een schilderij.

Honderden en duizenden herkennen op de afbeelding van het stadhuis te Alkmaar,
van eene buurt te Hoorn, van de beroemde fontein te Neurenberg of het raadhuis
te Goslar (Fig. 2), het huis dat zij bewonen, de buurt hunner beste vrienden, de
onvergetelijke plek waar zij op hun zomertochtje zulke genotvolle uren doorbrachten.
Er ontbreekt niets aan! Aan die zelfde deur van dat heerenhuis stond oom u op te
wachten, toen de ratelende vigilant zonder veeren u voor het gastvrije huis bracht,
dat daar zoo precies en met al zijne bijzonderheden door den schilder is nagebootst.
Die markt te Goslar brengt u op eenmaal den warmen Augustusdag voor den geest,
toen gij in het ouderwetsche hotel Kaiserworth, dat de schilder zoo tot in de kleinste
bijzonderheden heeft afgebeeld, uw intrek naamt. Daar ligt het voor u, het oude
de

Gothische raadhuis uit de 15 eeuw, met een overdekte trap, in vorm en constructie
gelijk aan den tegenwoordigen opgang onzer ridderzaal op het Binnenhof te 's
Gravenhage. Daar staan zij, de beelden van Duitsche keizers in nissen, van welke
Heine zegt, dat zij er uitzien als gebraden universiteits-pedellen. In het midden van
de markt prijkt de fontein met de twee boven elkaar aangebrachte bekkens, die
volgens de overlevering een geschenk van den duivel zouden zijn. Alsof de duivel
geschenken zou geven om des te spoediger brand te kunnen blusschen, hij, die in
braden en branden door niemand moet overtroffen worden!
Dat alles toovert Springer's Goslar u voor oogen, het verleden wordt werkelijkheid
en gij hebt geene woorden genoeg om aan de u omringende vrienden
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en bekenden allerlei bijzonderheden van uw prettig uitstapje te vertellen, waarvan
de herinnering door dit treffend beeld zoo bij u verlevendigd wordt.
Aan dat Harz-beeld ontbreekt schijnbaar niets; alles is met bewonderenswaardige
nauwgezetheid weergegeven. Het schijnt ons alleen nu schilderachtiger toe, dan
wij het destijds in de werkelijkheid vonden. Dat is het geheim van den kunstenaar,
die het juiste oogenblik gekozen heeft, waarop het stadsgezicht zich het voordeeligst
voordeed, en die daarenboven het pittoreske sterk weet te doen spreken. Men
herinnere zich het Stadhuis te Paderborn, een van de knapste schilderijen, die
Springer gewrocht heeft. Met eene kunstvaardigheid en eene vlugheid van hand,
welke doet vermoeden, dat de schilder zijn penseel als eene schrijfpen hanteert, is
dit rijke, levendige stadsgezicht met al zijne architectonische versieringen op het
doek gebracht, bijna had ik gezegd: geschreven.
Voor u en mij, die het treffend kijkje op dit marktplein of gene patricische buurt
nog goed in de herinnering bewaard hebben, is dus het weerzien daarvan op eene
schilderij van Springer eene even prettige gewaarwording, alsof men een goeden
bekende, dien men in jaren niet ontmoet heeft, plotseling voor zich ziet, precies zoo
als men hem verlaten had.
Doch tevens geeft de geheele opvatting duidelijk aan, dat Springer's richting, tot
de verouderde partij onder de St. Lucasbroeders behoorende, op verren afstand is
gebleven van de kunstenaarsgroep, welke zich om de gelijkenis van het portret niet
bekommert, maar vóor alles een Stimmungsbild wil scheppen. Springer behoorde
tot die kunstenaars, die meenen dat decoratief schilderwerk des avonds in den
schouwburg op grooten afstand en eene schilderij op doek of paneel van nabij
bezien moet worden. In navolging van onzen ouden meester Jan van der Heijde en
anderen, trachtte hij het sprekend portret van plein, buurt of gracht te geven, en
offerde geen enkel onderdeel op, als dit tot de treffende gelijkenis van het
conterfeitsel kon bijbrengen. Als het teekenachtige van eene dorpsbuurt of een
stadsplein hem trof en hij er zich toe zette, een en ander op doek te brengen, dan
behoorde, naar zijne uitgesproken meening, de aanschouwer niet naar de bedoeling
van den vertolker te raden, maar had het publiek recht, dezelfde duidelijkheid en
nauwkeurigheid als in de natuur zelve te verlangen. Aan die opvatting is Springer
tot het laatste oogenblik zijner kunstbeoefening trouw gebleven. In zijne langdurige
kunstenaarsloopbaan heeft hij het geluk gehad, zijn kunst door talloozen
gewaardeerd te zien. Met zijne buitengewone techniek en zeldzame vlugheid was
het hem mogelijk, aan de steeds van alle zijden toestroomende bestellingen te
voldoen. Nederland, Duitschland en Engeland betwistten elkaar die met zoo vaardige
en zekere hand getoetste schilderijen, en de ijverige, eenvoudige kunstenaar had
slechts uit den schat zijner studiën te grijpen, om zooveel mogelijk aan die aanvragen
te voldoen.
Behalve Springer's bouwkundige kennis en zijne buitengewone techniek, was hij
ook een meester in het stoffeeren zijner buurtjes, grachten en pleinen. Menschen
en dieren beeldde hij even handig en raak uit, even juist in houding
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Markt en Raadhuis te Bremen, naar een schilderij.
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en stand als hij aan Renaissance en Gothiek alle eer bewees. En juist die drukte
en beweging van voorbijgangers en kooplui, van dieren en voertuigen, maken het
portret van stadsplein en dorpsbuurt dikwijls zoo aardig en belangwekkend. Is het
geen lust om van nabij - want dit was ongetwijfeld de hartewensch van den schilder
- de geestige stoffage te bezien, die Springer zoo kunstig, smaakvol en met kennis
van kleederdracht en gewoonten op zijne schilderijen wist te brengen.

Nieuwe-Raamstraat te Haarlem, naar een schilderij.

Herinner u zijn Leidschegracht bij de Heerengracht te Amsterdam in de helft der
e

17 eeuw, een zonnig, levendig tafereel, en bewonder met mij die stoffage vol
verscheidenheid, met smaak en vernuft bijeengebracht, die Amsterdamsche patriciërs
uit hun staatsiekoets stappende, die poorters en joffers, alles even handig en knap
getoetst. Daarvoor behoefde de bekwame figuurteekenaar het talent van anderen
niet te borgen, en met dezelfde kunstvaardigheid als hij de teekenachtige
bouwmonumenten van Holland en Duitschland conterfeitte, bracht Springer den
Noord-Hollandschen boer, den Westfaalschen plattelandsbewoner of den
zeventiende-eeuwschen musketier ten tooneele.
Meestal, gelijk ook op evengenoemde gracht, liet Springer over zijne straten en
grachten een vroolijk zonnetje schijnen, dat de teekenachtige gevels des te beter
uitkomen, het groen der boomen tintelen deed, en het licht en bruin des te
verrassender maakte. Bij voorkeur zag hij de natuur van de zonnige zijde. Een
stadsgezicht bij regen en modderig weder, waarbij zich geen sterve-
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ling op straat vertoont, zoodat er de bedrijvigheid van het drukke leven ontbreekt,
was hem een gruwel. Een enkele maal schilderde hij een regenbui; doch altijd zóó,
dat de doorbrekende zon zich tusschen de zware regenwolken

Jodenbuurtje.

deed gelden en tot een sterk sprekend licht en donker aanleiding gaf.
De winter daarentegen met zijn sneeuw en ijs en al den aankleve van dien:
sledevaart en schaatsrijden, had groote aantrekkelijkheid voor hem. Vele
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wintergezichten op Amsterdam behooren tot het beste van zijne hand. Men herinnere
zich slechts de Bocht van de Heerengracht met het huis van den heer C.P. van
Eeghen. Hoe vlug, hoe zuiver en met welk eene kennis zijn al die mooie
Amsterdamsche gevels getoetst; welk een meester toont zich Springer hierbij in de
techniek, in het eigenlijke handwerk der kunst.
Verwacht echter niet dat zijn doek u op zekeren afstand zoo krachtig zal
toespreken en lokken als het werk der beste impressionisten, maar vermeid u van
nabij in de keurige behandeling. Door aan al die details, aan al dat bijwerk, aan al
die stoffage waarde toe te kennen, heeft ontegenzeggelijk de artist den totaal-indruk
van zijn kunstwerk verzwakt. Dien machtigen indruk, welken de breede opvatting
van een Jakob Maris doet ontstaan, vermag geen kunstwerk van Springer teweeg
te brengen. Het is een onderscheid als tusschen

Achter de drie banen te Enkhuizen, naar een schilderij.

een portret van Rembrandt en een door van der Helst geconterfeit. Rembrandt gaf
den mensch dien hij schilderde, gelijk hij hem in zijne kunstenaarsziel opnam en er
den indruk van op het doek vertolkte; Van der Helst schilderde met zijn voortreffelijke
gaven, als een volmaakt penseelvoerder, den mensch gelijk hij daar voor hem
gezeten was.
***
Niemand zal het verwonderen, dat een jonkman van aanleg, gelijk Springer was,
te Amsterdam geboren, zich aangetrokken gevoelde door het zeldzaam
schilderachtige van de stadsgezichten zijner geboorteplaats, door de mooie, rijk
geörnamenteerde gevels, de bewolkte luchten en de grachten
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met hunne schepen. De motieven waren slechts voor het grijpen. Springer heeft
dan ook jaren achtereen het zijne er toe bijgedragen om de pittoreske hoofdstad in
al hare schoonheid wijd en zijd te doen waardeeren.
Herhaaldelijk nam hij zijn zwerfstaf op, trok ons land door, om elk oud bouwwerk
van verdienste in zijn schetsboek over te brengen, en zamelde aldus een schat van
studiën en schetsen. Zoo toog hij ook naar den vreemde, bij voorkeur naar Noorden Zuid-Duitschland, om er de meesterwerken van bouwkunst uit vorige eeuwen
nauwkeurig uit te beelden, het sprekend gelijkend

Kappelstraat te Oudewater, naar een houtskoolschets.

portret er van te maken, waaraan niets ontbreken mocht, geen rimpeltje of vezeltje,
geen raampje of luik. Alles werd met de grootste uitvoerigheid geïnventariseerd.
Zoo ontstond de prachtige fontein te Neurenberg. En wie Duitschland's
Schmuckkästchen ooit bezocht had, voelde onmiddellijk zijne herinneringen aan de
karakteristieke middeleeuwsche stad van Albert Dürer herleven, bij het aanschouwen
der meesterlijk naar de werkelijkheid gevolgde schilderij. Met die
bewonderenswaardige gemakkelijkheid en volkomen techniek welke Springer's
penseel zoo vruchtbaar deed zijn, is de beroemde fontein, het
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geheele stadsgezicht, de rijke stoffage, kortom alles weergegeven. Op de
Arti-Tentoonstelling van 1879 te Amsterdam prijkte deze schilderij.
In dat zelfde jaar vergastte Springer op de Tentoonstelling te Rotterdam zijne
talrijke bewonderaars op de markt te Goslar, in den Harz. Zonder sterke effecten
te zoeken, en zich evenzeer beijverende om het portret van een stadsgedeelte te
leveren als een behagelijk kunstwerk samen te stellen, bereikte Springer zijn doel
voortreffelijk. Zijn keurig, buitengemeen geoefend penseel wist alles te voltooien,
zonder in kleingeestigheid te vervallen; ook hier was de stoffage los en vol
verscheidenheid.

Cellebroerspoort te Kampen, naar een houtskoolteekening in 't bezit van den heer Leonard
A. Springer, Wageningen

Zoo volgde het Raadhuis te Lübeck, te Hildesheim, die te Goslar (Fig. 2) en te
Paderborn, grepen uit het oude Bremen (Fig. 3), telkens afgewisseld door mooie,
lachende kijkjes in Noord-Holland, Overijsel, Friesland of elders. Springer werd niet
moede om zijn hof aan onze oude stadjes (Fig. 4) en teekenachtige buurtjes (Fig.
5 en 6) te maken, en het publiek raakte evenmin van zijn onuitputtelijken voorraad
verzadigd.
En niet alleen waren het Springer's schilderijen, die zoo bijzonder gewild bleven,
maar ook evenzeer zijne teekeningen in sapverf en zijne houtskoolschetsen. Zijn
lenig, vlug penseel muntte in het bijzonder uit in het waterverf-
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teekenen; het vloog en huppelde over 't papier, en wist, door des kunstenaars vaste
hand geleid, verwonderlijk rap diepte en wijking op het maagdelijk wit te tooveren.
Springer's houtskoolteekeningen (Fig. 7 en 8) zijn een feest voor de oogen. Met
de hem eigene zekerheid en groote architectonische kennis, was iedere lijn raak
en wist Springer de illusie van ruimte en diepte met zóó weinig te wekken, dat de
leek zich het wonder niet verklaren kan. In menige deftige zijkamer onzer
Amsterdamsche patriciërs vindt men dergelijke prachtige houtskoolteekeningen,
welke door den kunstvriend zelfs hooger dan de schilderijen van dezen vruchtbaren
meester geschat worden.
Over het algemeen waren deze houtskoolteekeningen de voorbereiding voor zijne
schilderijen. Op het eigenhandig gelijmde vel papier zette hij zijne schilderij in elkaar,
hetgeen vooral met het oog op zijn stoffage van groot belang was. Hier kon hij
wijzigen zooveel hij wenschte, en behoefde dan later in zijne schilderij niet telkens
veranderingen aan te brengen. Was de schets klaar en eischte zij een rijkdom van
figuren op den voorgrond, dan liet hij menigmaal deze of gene in zijn atelier voor
hem poseeren. Meermalen moesten zijne huisgenooten in de bres springen, wanneer
er niet dadelijk een model van professie bij de hand was, en herhaaldelijk hebben
Springer's kinderen hun vader tot model gediend.
Groot is dan ook Springer's fantasie en smaak in het aanbrengen der stoffage,
welke steeds in overeenstemming met het onderwerp door hem gekozen is.
***
Springer's levensgeschiedenis is tevens die van zijne kunst. Even als ieder bijzonder
begaafd man was hij zich zelf en toonde al spoedig in hetgeen hij voortbracht, weinig
overeenkomst met de opvatting van zijn meester Karssen. Als vierde zoon van den
Amsterdamschem timmerman en aannemer Springer was hij aanvankelijk bestemd
om huisschilder te worden. Na de gewone school doorloopen te hebben, werd hij
in de leer gedaan bij den huis- en rijtuigschilder A. de Wit. Tevens kreeg hij van zijn
broeder Hendrik les in bouwkundig teekenen en perspectief. Doch met elk vrij
oogenblikje woekerde de ververskweekeling, om plaatjes en paneeltjes na te
schilderen. Men zond hem dus naar de Teekenschool en Cornelis maakte daar
e

zulke goede vorderingen, dat hij op zijn 17 jaar landschapjes naar de natuur
schilderde en eene zijner eerste proeven, een gezichtje bij Osdorp, tentoonstelde.
Hoewel het landschap hem zeer toelachte, bracht vermoedelijk zijne bouwkundige
omgeving en het bouwmeestersbloed dat hem door de aderen stroomde, er sterk
toe bij, dat Springer zich aan de vertolking van het stads- en dorpsgezicht wijdde.
Zoo kwam hij onder de leiding van den stadsgezichts-schilder K. Karssen, doch
weldra volgde hij, als het eendje dat door eene hen was uitgebroeid, zijn eigen weg
en veroverde zich een naam die op kunstgebied terdege weerklonk.
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In den aanvang bleef hij de richting van het toen heerschende romantieke tijdperk
getrouw en gaf geene bepaalde portretten, maar gecomposeerde stads- en
dorpsgezichten. Om stof voor die compositiën te vergaren, diende hij echter motieven
te zoeken, en zoo zwierf hij rond, zoowel door ons land als door Duitschland en
Frankrijk, overal teekenende en schilderende.
Op die ontdekkingstochten, bij dat onafgebroken zoeken naar bevallige
combinatiën, leerde hij het schoone der werkelijkheid zien. Zoo kwam hij er geleidelijk
toe, de realiteit bóven alles te vereeren, en aan háár uitsluitend zijn eeredienst te
wijden.
En daar bij die werkelijkheid ook de levende wezens, de bewoners dier steden,
dorpen en buurten, met al hun aanhang en al hun drukte behoorden, bracht Springer
met de hem eigene virtuositeit leven, gewoel en beweging in zijne stads- en
dorpstooneelen.

Raadhuis te Kampen, naar een potloodstudie naar de natuur, eigendom van den heer
Leonard A. Springer, Wageningen.

Doordrongen van het beginsel, dat goed en nauwkeurig teekenen een even groote
eisch voor een beeldend kunstenaar is als kleurgevoel, heeft Springer zich steeds
met stalen ijver op de studie van het menschbeeld toegelegd. Nog
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in 1857, toen hij reeds naam en de zorg voor een groot gezin had, bezocht hij trouw
tweemaal 's weeks Felix Meritis om daar gezamenlijk met eenige kunstbroeders
vlijtig naar het levend model te teekenen.
Zijn oog en hand waren daardoor uitmuntend geoefend, en alleen hierdoor was
het den smaakvollen kunstenaar mogelijk, zulk eene verscheidenheid van typen en
figuren op zijne compositiën te scheppen. Om dezelfde reden zijn Springer's studiën
naar de natuur (Fig. 9, 10 en 11) met zulk eene vastheid en juistheid geteekend,
dat het den meesten onverklaarbaar is, hoe de artist zulke doorwrochte teekeningen
op de plaats zelve, te midden eener nieuwsgierige, zich tegen hem opdringende
menigte, maken kon.
In 1857 beroofde eene ongesteldheid hem bijna van het gezicht; het gebruik

Gezicht te Kampen, naar een potloodschets, eigendom van den heer Leonard A. Springer,
Wageningen.

van het rechteroog moest hij voortaan missen. Vele zijner bewonderaars hebben
nooit geweten, dat Springer's beste schilderijen door hem in dien toestand gemaakt
zijn. Omstreeks dien zelfden tijd liet hij voor goed het maken van compositiën varen
en hield zich streng aan het portret van stads- en dorpsgezicht.
Doch met welk een ijver en liefde hij het schilderachtig schoon van stadsgezicht
en dorpsbuurt teruggaf, de oude ingenomenheid met het landschap bleef Springer
bij. In het schetsboekje dat hem nooit verliet, krabbelde Springer, als hij buiten was,
altijd een of ander dat hem aantrok. Zijn zoon Leonard getuigt daarvan: ‘Hoe
menigmaal heb ik als knaap en later op rijperen leeftijd hem op zijne wandelingen
in de buurt van Amsterdam, op de Veluwe en in 't Gooi, vergezeld. Enkele dier
schetsen, welke ik daarvan nog als
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herinnering bewaar, doen mij nog denken aan de groote vereering, die hij voor de
natuur koesterde.’
Even nauwgezet en juist als hij zijne huizen teekende, even nauwkeurig en streng
in het karakter waren zijne boomen, en hoewel schaars, zijn er toch hier en daar,
o.a. in de verzameling van Z. Exc. Mr. W.H. de Beaufort, landschappen van Springer
te vinden.
Springer's groote vruchtbaarheid en buitengemeene werkzaamheid stelden hem
in staat, aan een verbazingwekkend aantal kunstwerken het aanzijn te geven. Men
kan dit aantal wel op 400 schatten! Zijn eigenlijk kunstenaarsleven kon men als in
1884 geëindigd beschouwen, al overleed Springer ook eerst op 17 Februari 1891.
In het voorjaar van 1884 toch werd hij door

Gezicht te Kampen, naar een potloodstudie naar de natuur, eigendom van den heer Leonard
A. Springer.

eene beroerte getroffen, die zijne rechterzijde geheel verlamde. Wel kwam het
gebruik van de hand weder terug, doch de vroegere geestkracht was verdwenen.
Twee jaar later, na een hernieuwden aanval, verliet Springer zijne geliefde geboorteen woonplaats en vestigde zich te Hilversum. Hoewel hij sedert dat tijdstip als
kunstenaar aftrad, bleef hij toch onafgebroken doorwerken en heeft hij tal van
schilderijen, die onvoltooid gebleven waren, afgewerkt.
Toen ik hem in 1882 in zijne woning aan de Vondelkade te Amsterdam bezocht,
met het doel om den artist in zijne werkplaats te zien, was Springer, ondanks zijn
vijf-en-zestigjarigen leeftijd, nog een kloek, flink geconserveerd man, die, rustig en
vlijtig arbeidende, zijn geluk in zijn huisgezin en in zijne kunst vond. Destijds
beschreef mijne pen dit bezoek aldus: ‘Gelijk Springer
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daar voor zijn ezel zat, in een net ruim vertrek, met eenige uitvoerige studiën aan
den wand en een paar antieke meubelen versierd, was de omgeving geheel in
overeenstemming met den eenvoudigen kunstenaar en zijne smaakvolle kunst.
Even ordelijk en net als schilder en werkplaats waren, is ook zijn penseel. Kalmte
en opgeruimdheid spreken uit het werk van den kunstenaar. Byron's hartstochtelijke
poëzie heeft hier nimmer den drempel overschreden, maar Poot's gedichten en De
Bull's binnenhuisjes kunnen er inheemsch zijn.’
***
Het oordeel, dat het opkomende kunstenaarsgeslacht over de waarde van Springer's
kunst velt, is voor het meerendeel niet billijk. Men vergeet, dat Springer een hunner
voorloopers is geweest en met eenige zijner tijdgenooten de brug voor de
tegenwoordig heerschende richting heeft gebouwd. Hij en vele kunstbroeders braken
met de sleur der romantiek, keerden tot de natuur terug en erkenden in deze hun
eenige gids. Doch zij bleven kinderen van hun tijd. Toen er eene nieuwe opvatting
verkondigd werd, welke de jongeren met geestdrift omhelsden, misprees hij die
nieuwe richting niet, maar daar hij zelf nooit het werk zijner voorgangers had
afgekeurd, was het hem eene ergernis, dat de aanmatigende jongeren het werk der
ouderen door het slijk haalden.
Dit heeft hem veel verdriet veroorzaakt. Evenzeer smartte het hem, zijne vrienden
en tijdgenooten, die met hem ‘Arti et Amicitiae's’ steunpilaren waren, van lieverlede
te zien heengaan. Arti toch, waarvan Springer jaren lang én als secretaris én als
voorzitter de leidende kracht is geweest, vormde het middelpunt van het gezellig
verkeer der artisten in de hoofdstad. Den vriendenkring, waar Springer des
dinsdagsavonds na de vergadering of des zaterdags aan de hombre-tafel te vinden
was, zag hij van lieverlede minderen. Geestverwanten stierven of verhuisden naar
elders, en met den eigenwaan der jongeren kon hij het niet vinden.
Springer was een groot bewonderaar en kenner van oude kunst en heeft jaren
lang zitting gehad in de ‘Commissie van toezicht op de stedelijke schilderijen van
Amsterdam.’
Toen hij destijds als buitengewoon adviseur door den Minister van Binnenlandsche
Zaken werd benoemd, om een oordeel uit te spreken over de ingezonden ontwerpen
voor het Rijksmuseum, draalde hij niet, een afkeurend advies over het ontwerp
Cuypers in te dienen. Dit advies is, gelijk hij zoo dikwijls meedeelde, nooit openbaar
gemaakt. Naar zijne meening beantwoordde genoemd ontwerp zoo wat den stijl als
wat de eischen van een schilderijen-museum betreft, in geenen deele aan de
prijsvraag.
Hoewel innig aan zijne kunst gehecht, heeft Springer weinig leerlingen gevormd.
Hij was er de man niet naar. Op ende op selfmade man, ontbrak hem het geduld
om onderwijs te geven. Zelfs zijn eigen kinderen heeft hij geen onderricht gegeven.
Eene hoofdoorzaak hiervoor was de vrees, dat een
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zijner kinderen ook verlokt zou worden door de kunstenaarsloopbaan, waarvan hij
al de bezwaren kende.
‘Kunstenaar te zijn is mooi!’ zei hij menigmaal, ‘doch 't is een ijzeren of een gouden
keten.’ Even als anderen heeft hij ook harde tijden gekend, doch zijne geestkracht
en zijne aangeboren talenten hebben hem gesteund.
Hoe zijne tijdgenooten Springer's verdienste geschat hebben, bewijzen de tallooze
kunstwerken van zijne hand, schilderijen, aquarellen en houtskoolteekeningen, die
in salons en verzamelingen de vreugde en lust der bezitters uitmaken. Zijne talrijke
schetsen en studiën hebben bovendien nog deze groote verdienste, dat, wanneer
vele dier pittoreske gevels en monumenten door ouderdom bezweken of door
sloopershand vernietigd zullen zijn, zij de herinnering aan zoo menig heerlijk tijdperk
van vaderlandsche en uitheemsche bouwkunst trouw zullen bewaren.
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Obsessie.
Door Josephine Giese.
I.
Hij ging daarheen zwaar broedend over zijn ongeluk. Zijn vrouw had hem verlaten,
had de wereld liefgekregen; nu was hij alleen.
Herdacht zij nooit hun gelukkige stonden, was daar geen stem van berouw of
erbarmen?... Zij schikte zich op, ging over de straat, vertoonde zich waar zij
bewonderd kon worden. Een vriend en vriendin, broeder en zuster, hadden haar
afgeleid van hare plichten. Nu woonde zij met hen te samen.
O! als hij dat huis voorbijging, dan brandde het in hem van woeste begeerte daar
binnen te stormen en haar die plichtsverkrachting te werpen voor de voeten. En die
man, die wreede, koude, cynische, hoe gaarne had hij hem in het faunengezicht
geslagen!
Zij waren reeds van jongs af vijanden door hunnen aard: de een, koud, hard,
onbewogen, hoogmoedig, de ander opbruisend, heftig, hartstochtelijk, onderhevig
aan opwellingen van vrouwelijk zachte emotie. Ja, hij ging niet altijd verstandig om
met zijn vrouw; hij had haar te veel opgesloten, bij zich willen houden, hij had haar
te uitsluitend liefgehad, te hartstochtelijk; en zij was een wufte, oppervlakkige ziel,
die schrikte voor hartstocht, die alleen gekoesterd wilde worden en beschermd,
gevierd en ontzien als in de dagen harer schoonste jeugd. Haar ijdelheid maakte
haar veeleischend, haar hoogmoedswaan duldde niet dat zij diende.
Hij had niet genoeg geduld gehad met haar gebreken, hij had niet hoog genoeg
gestaan om haar te verheffen; haar fouten hadden hem neêrgetrokken tot haar
oppervlakte; hij had verweten, geknord, geraasd; haar dwaze uitgaven hadden hem
tot het uiterste gebracht, haar zinneloos huishouden hem tot ergernis verstrekt.
Zij was karig met het hem toedienen van zijn voedsel, en verspilde groote sommen
aan toilet en opschik; zij onthield hem het noodige en wist voor zichzelve het
onnoodige aan te schaffen. Zijn goed werd niet versteld, en in kostbare kleeren liep
zij over de straat met haar vriendin. Immer meer werden zij gescheiden; zij deelden
niet meer dezelfde kamer; eindelijk wilde zij met hem hetzelfde huis niet deelen...
Nu was zij gelukkig met haar vrienden; bij hen hoorde zij; nooit een aalmoes voor
een arme, maar schatten over voor zichzelve, iederen avond naar publieke
vermakelijkheid, geen dag in huis; geen zorgen meer voor iets, maar slechts een
leven voor den schijn, een opgaan in al het klatergoud der wereld. Als hij voor zijn
venster zat, dan zag hij
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hen voorbijgaan, de twee vrouwen zottelijk opgeschikt, de man het type van een
fat. Zij dandineerden met hun drieën voorbij, keken naar boven en lachten hem uit
en dan hadden zij het druk onder elkander en de hoofden bogen bijeen, en de
ruggen schoolden te samen. O, dat hij hen met één slag had kunnen vermorselen!
O, dat gezicht van dien fat, hoe gaarne had hij er de koude, detestabele schoonheid
van vernietigd! Want hij verdacht dien man zijn vrouw te beminnen naar zijnen aard:
koud, geraffineerd en zinnelijk. En hij, eenzame, versmachtte in hartstochtelijke
liefde, in hartstochtelijken haat! Was het mogelijk, was het mogelijk dat zooveel
onrecht werd geduld! Hij hoorde hoe zij hem zwart maakte bij een ieder, hoe zij
indelicate verhalen deed van een liefde, die zij versmaadde, hoe zij hem betichtte
van haar nog te vervolgen met zijn aanbiedingen.
Ja, hij had geschreven dat, wanneer zij tot inkeer kwam, zijn huis, zijn hart nog
altijd voor haar openstond en hij wachtte, wachtte - al wist hij dat dit wachten
zinneloos was. Een beweging aan de brievenbus deed hem opschrikken, een
onverwacht schellen aan de huisdeur zijn hart opspringen van onberedeneerd
verbeiden. Zou zij komen, zou zij komen? zou niets meer in haar spreken voor den
man dien zij eenmaal liefhad...? Eens was hij toch haar ideaal; zij had hem
aangebeden, tegen hem opgezien, zooals zwakke zielen noodig hebben zich voor
een tijd te vernederen. Noemde zij hem in haar brieven niet haar heiland, haar
verlosser?... O wreede, duldelooze spot, onbeschrijfelijke smart van het
onherroepelijke! Toen was het huwelijk gekomen - en noodlottig was het waas van
zinbedrog gescheurd.
Naar mate hij haar meer beminde, was zij koeler, onbereikbaarder voor hem
geworden. Zij had hem duidelijk haar verachting getoond; de afgod was van zijn
voetstuk afgevallen. Maar hij verweet het bovenal aan die vrienden haar de oogen
te hebben geopend. Duidelijk kon hij nagaan wàar zij begonnen waren in te grijpen
in hun leven. Zij hadden de wereld medegebracht en den schijn, en de schijn had
haar gevangen, want zijzelve was slechts oppervlakte en schijn; zij hadden gesproken
en gehandeld overeenkomstig haren aard; zij hadden haar gevleid, gehuldigd, haar
letterlijk het jonge hoofd op hol gebracht. Was zij niet jong, was zij niet mooi - en
moest zij hier verkwijnen naast een egoïsten man? Men moest van het leven
genieten, terwijl men jong was. ‘Jeugd, en vreugd en liefde, kind, zijn drie korte
lentedagen, ach zij vlieden hoe wij klagen’... dat zong... dat fredonneerde die man
met het faunengezicht, in de dagen dat hij nog zijn huis bezocht. Zij had hem
geantwoord op hare wijze. Het einde was geweest, dat zij het echtelijk huis verliet.
Maar hij verdacht die menschen te willen partij trekken van haar geld; zij betaalde
daar een hoog pension, en hij moest nog volgens de wet, het zijne bijdragen om
hun verspilzieke handen te vullen. Zij hadden hem van mishandeling beticht en
waren haar getuigen geweest, want hadden zij niet gezien, dat hij in drift zijn vrouw
bij de schouders greep, en haar geschud had, als ware zij een bundel stroo? De
blauwe plekken kon zij nog op haar armen toonen, maar de wonden, die zij zijn hart
geslagen had, die kon hij niemand
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toonen. Zij had hem zedelijk mishandeld, hem te kort gedaan in rust en voedsel,
het licht van zijn leven gebluscht, zoodat hij nu rondtastte in donker; zij onthield hem
het eerste levensbeginsel, de aanspraak, die ieder schepsel toch heeft, op zijn
beetje geluk; zij had hem gehoond en belasterd, hem uitgedaagd om haar te
mishandelen. Zij had te koop geloopen met zijn intiemste gevoelens om haar ijdelheid
te smukken met het trofee van zijn bloedend hart. Maar dat alles gold niet voor de
wet; de ergste dingen, omdat zij onzichtbaar zijn, ontastbaar, ontgaan aan het oog
van het recht! O menschelijk recht, wat zijt gij machteloos! wat moet gij noodzakelijk
eenzijdig zijn en blind!...
Dit alles ging hem door het hoofd, dagelijks en dagelijks; geen uur meer had hij
rust, en de nacht bespookte zijn leger met wangedachten. O had hij haar nog maar
eenmaal tusschen zijn handen, éénmaal nog, éénmaal nog... om haar zoolang te
schudden heen en weer, totdat hij den demon uit haar ziel geschud had!
Maar dan was zijn rekening nog niet vereffend; dien verleider, dien Faun moest
hij nog van de aarde verdelgen; het ras moest hij zuiveren van zulk een monster.
Wanneer hij hem daarheen zag gaan, in zijn lange jas, getailleerd als het kleed
eener vrouw, wiegend met de heupen, als een die zich te koop aanbiedt; als hij dat
achterhoofd zag met die scheiding en de terzij geborstelde kappersharen, dat bleeke
faunengezicht met den blonden, glanzig krullenden baard, met die uitdrukking van
fatterig zelfbehagen, sluwheid en ijskoude berekening, - dan, ja dan voelde hij het
bloed als een stroom naar zijn hersens gudsen, dan kwam er een roode nevel voor
zijn oogen en voelde hij dat er bloed tusschen hen vloeien moest, om al die woede
uit te delgen. Eens liep hij intstinktmatig naar zijn pistolen, nam er een en spande
de haan; het wapen was niet geladen, maar het was hem een verlichting om het
kanon te richten, te doen alsof hij iemand schoot. Een menschenleven telde hij
weinig; vroeger in den oorlog met Indië, hoeveel vijanden had hij niet doodgeschoten!
Wat waren hem die looze Indianen, die hij niet kende, hem nooit iets deden: maar
hier! deze grootste aller vijanden mocht hij niet treffen. Op zijn borst de militaire
Willemsorde, omdat hij zoo goed had weten te mikken, maar, o recht van menschen!
hoe zoudt gij hem straffen, wanneer hij eens zoo kunstig mikte op het hart van dien
vijand. En die Atjehers, die hij bestreden had, waren zij eigenlijk niet in hun recht?
Wat hadden wij Hollanders dan anders gedaan tegenover de tyrannie der
Spaanschen? Wij noemden ons zelven helden, liederen werden gezongen op de
Geuzen, nòg droeg ons Vortenhuis den naam van Oranje, om dien eersten prins
die ons van slavernij verlost had. Die Toekoe Oemar was op zijn manier de Prins
van Oranje van dat verraderlijke Atjeh! Wat kon hem dat Atjeh schelen! als hij er
goed over nadacht, dan kon hij niet begrijpen hoe hij zich eenmaal had warm
gemaakt voor deze zaak. Hier was nu een speciale vijand van hem, Fokko Brenner,
die de Willemsorde had verdiend met zijn duchtig mikken; dit was nu eens zijn
Toekoe Oemar, zijn Radjah van Kloempong, of hoe men hem noemen wilde; deze
duivel in
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menschengedaante was het, aan wien hij een orde verdienen wilde van een andere
soort. Wat! indien hij nu eens aan zijn Oemar den oorlog verklaarde, hem uitdaagde
op leven en dood? De Staat geeft het voorbeeld aan zijn kinderen van onrechtmatig
vechten en bloedvergieten; maar hij, Fokko Brenner, was in zijn recht, zijn vrouw
hoorde hem toe, en die was weggenomen door een ander. Weggenomen om
bedorven te worden door dien man in vrouwenkleeren. Overal geldt het recht van
den sterkste; hier zou dan nu eens het recht gelden van het Recht. Hij had dien
laffeling reeds vroeger uitgedaagd, maar op zijn uitdaging was hij niet ingegaan;
hem restte dus hem af te ranselen als een hond - of als een hond neêr te schieten!...

II.
Hem neêr te schieten als een hond!... deze woorden, door het immer herhalen
namen gestalte aan, deze gedachte wortelde in zijn brein met vele vertakkingen.
Het werd een obsessie, een nachtmerrie bij hellen dag. Hij voelde dat hij zich nooit
meer zou kunnen losmaken van dit denkbeeld; met boosaardig inwendig gejuich
had hij dit beeld als het ware ingehaald; nu lag het daar zwaar en onbewegelijk in
zijn hersenen, scheen alle leven in te zuigen, alle sappen tot zich te trekken. Hij
moest, hij moest zich wreken, wilde hij ooit weer tot rust komen. Soms liep hij de
straat op, als het ware om hem te zoeken; hij had een stok met looden knop; gaarne
had hij hem met dien verslagen, maar dat taaie leven in dien demon kon hem wel
eens wederstaan. Dan zou hij nog opgepast worden, verpleegd en gekoesterd door
de vrouw, die hij een ander had ontstolen. Neen, hij moest hem treffen in het hart,
in dat valsche, verraderlijke hart, dat het recht op leven had verbeurd; of nog beter
ware, te schieten door dat afschuwelijk gezicht, er de weerzinwekkende schoonheid
van te vernietigen, dat dwaze, loszinnige hoofd voor altijd het denken te beletten.
En zoo zou hij dan de het ingaan, waar hij thuis behoorde, er de vergelding vinden
voor zijn daad. Ja, één van beiden moest uit het leven, of beter ware allebei. Het
denkbeeld om, na het noodlottige schot, ook een eind te maken aan eigen bestaan,
gaf Fokko Brenner in eens de rust weder. Zoo daar een God was, dan was er ook
Recht; mocht hij gestraft worden voor zijn daad, er zou toch begrijpen en vergeven
zijn. Maar wat had hij van de menschen te wachten!
Van nu aan leefde de ongelukkige als niet meer zijnde van deze aarde. Het eenige
wat hem nog bond, was de plicht, dien hij zichzelf had opgelegd: zijn vrouw te
verlossen van den omgang met dien demon, zichzelven recht te doen in een zaak
waarvoor hij op aarde geen recht kon krijgen. Bijna beschouwde hij dien plicht als
iets heiligs, hem opgelegd door hooger macht; hij was voorbeschikt, verordineerd
het kwade te verdelgen. Bezaten de profeten niet de macht vuur te roepen van den
hemel op hen die schuldig waren in hun oog? Waarom sloeg God dien Faun niet
met den bliksem? Maar hij ging daarheen in Gods zonneschijn en alle weelde der
aarde was voor hem. Maar
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dat zou hij, Fokko Brenner, niet langer dulden: hij ging dat licht blusschen; het werd
tijd dat het uur der vergelding sloeg.
Van nu aan waagde hij zich niet meer op straat zonder geladen pistool. Ja, die
onzichtbare macht, die hier de hand in het spel, zou hem ter rechter tijd en plaatse,
dien verleider onder het wapen brengen. Hem te zien vallen door hoofd of hart
geschoten, hem nog op het laatste oogenblik te doen weten wiens hand het was
die trof, dit zou veel goed maken van al het lijden dat om zijnentwil geleden was.

III.
Het was een heerlijk schoone lentedag. Verteederend waas lachte over de aarde.
Zachte, zalige luwten zweefden door de lucht. Van de aarde steeg een alles
doordringende geur. Hoe lachte de zon aan den reinen hemel!
Fokko Brenner zag niets van dat schoon, vervuld van bloedgedachten. Alles
hadden zij in hem gedood, slechts het doodaanbrengende in hem gewekt.
Verwoesting en vernieling zag hij in alle dingen.
Somber en woest liep hij door de straten zoekend, zoekend en nog niet vindend.
Hij kwam op een groot plein, een soort van park, waar kinderen speelden. Hij hoorde
vaag hun ijle, hooge stemmen, als drongen die tot hem door een nevel van afstand.
En onbewust ging er iets door zijn hart van felle pijn om het verleden. Het beeld
zijner moeder voer eensklaps door de verstoring zijner zinnen. Maar het wolkte weg
in de bloedroode warreling zijner hersens.
Fokko Brenner die niets zag als eigen bloedvisioenen, niets hoorde als de
stemmen in zich van verwoesting - zag eensklaps fel, geheel van verre, twee
menschelijke gestalten, die zich vastzetten in zijn brein. Zij kwamen en gingen, fijn
afgeteekend in de glanzige verte, bewogen zich als donkere beelden tegen een
lichtend doek. Van den anderen kant kwam Fokko Brenner, door hen gezien doch
niet bewust - en van beide zijden werden de gedaanten in elkanders perspectief
verrassend grooter, totdat zij bij elkander waren en stil hielden met een schok. Met
dezelfde duidelijkheid, als in een fel visioen, zag Fokko Brenner de gehate gestalte
van den vijand, het bleeke gezicht met de verachte schoonheid, het blonde haar,
licht waaiend uit den hoed, de uitdrukking in de oogen van onuitstaanbaar
zelfbehagen en zelfbewuste valschheid. En daar naast dien man, de schoonheid
eener vrouw, in licht zomerkleed, den hoed met voorjaarsrozen, het gelaat eerst
lachend in ijdel zelfbehagen, nu eensklaps versteenend tot een masker van ijskouden
haat. En de bloeddroomen en vuurvisioenen die hem hadden vervolgd, en de blinde
drang om zich te wreken en haar af te nemen van dien demon, alles wat hij geleden
had en doorworsteld in eenzaamheid, de vernederingen die zij hem hadden
aangedaan, het uitdagen en sarren gedurende die lange, lange marteling, waartegen
geen mensch zich had verzet, het sloeg over hem heen als een ontzettend zware,
onweerszwangere wolk, waarin zijn eigenlijk wezen geheel ver-
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zwond, doch waaruit hij nog de hand kon opheffen om te schieten. Hij sprong te
voorschijn uit den rooden wolk, sprong als een tijger op den gehate aan en schoot
hem met het hoog gehouden revolver, dicht voor het gelaat. Een gil volgde, een
vrouwelijke gil van den man die daar viel, en Fokko Brenner richtte het wapen tegen
zichzelven en schoot zich door het hoofd. Met een kreet van verademing viel hij; hij
zag zich vallen, zag zich bloedend liggen op het zonbeschenen grint, zag het lichaam
van den vermoorde, bloedend uit het verminkt gelaat op het goudgroen gras - en
toch voelde Fokko Brenner zich leven, voelde het nuttelooze van zijn daad, het
volkomen machtelooze - zag den ander herleven boven het neergevelde lijk - en
weder stonden zij tegenover elkander met onuitgebluschte woede en doodelijken
haat, stonden in het nieuwe leven dat zij zich vooruit gezet hadden ten hel, terwijl
over hun doode lichamen menschen bogen met angstige kreten, met smartgeroep,
hen ophieven van het purperrood gazon, en het bloeddoorstroomde pad, en
heengingen in den zilveren zonneschijn, een donkere, stommelende drom van
donker bewegende gestalten, gevolgd door een al maar gillende vrouw, die als een
krankzinnige uitschreeuwde den naam van die het eerst gevallen was.
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Een nieuwe leus.
*)
Haags kluchtspel in één bedrijf .
Door Marcellus Emants.
(Het recht van opvoering, behalve voor Rederijkers en
Liefhebberijgezelschappen, blijft voorbehouden. Art. 12 van de Wet op
het auteursrecht).

Personen:
ANTON VAN OVERBRUGGEN.
LINA, zijn vrouw.
CONSTANT, hun zoon.
EUGÉNIE, hun dochter.
MIETJE, hun dienstbode.
SCHOUTEN, taksateur.
DOEF, aannemer.
Het toneel stelt een eenvoudig, net gemeubeld vertrek voor. Midden in het achterdoek
een schoorsteen, links daarvan een deur, rechts een buffet. Links vooraan een deur
en daarachter een venster; rechts een deur tegenover het venster en een venster
tegenover de deur. Vóór het venster rechts een tafel, waarop een ontbijt klaar staat
voor vier personen. Links vooraan een kleinere tafel, waarbij een sofa en een stoel.
Dicht bij de deur links een stoel. Bij de schoorsteen een prullemand vol papier. Op
de schoorsteenmantel lusiefers.

Eerste Toneel.
LINA, MIETJE, later VAN OVERBRUGGEN
MIETJE

(door de achterdeur opkomend).

Brieven en sirkelèrs voor meneer en een brief voor de juffrouw.
LINA

(aan de grote tafel gezeten en bezig met het teeblad).

Freule, Mietje. - Leg alles maar naast het bord van meneer.
(Als Mietje reeds bijna weer uit de kamer is en nadat zij onder de trekpot heeft
gekeken).
*)

Voor 't eerst opgevoerd door het gezelschap Utile et Laetum in Oefening kweekt kennis ('s
Gravenhage, 1 April 1898).
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Mietje, nu is 't waarlik al weer zo!
MIETJE

(zich omwendend).

Wat?
LINA.

Voor de derde maal in één week heb je vergeten de spierietus onder de tee aan te
steken!
MIETJE

(brommig de lusiefers van de schoorsteenmantel halend en het spierietus-vlammetje
aanstekend).

Zo. - 't Is ook geen wonder.
LINA.

Geen wonder, dat je je plicht verzuimt?
MIETJE.

Neen, geen wonder. De hele winter ben ik minstens twee keer in de week tot drie
en vier uur 's nachts op moeten blijven, omdat juffrouw Euzenie....
LINA.

Freule.
MIETJE.

Voor mijn part: freule Euzenie naar een partij was en laat t'huis zou komen. Denkt
u soms, dat een mens daar op den duur niet suf van wordt in zijn hoofd? Nou hebben
we Mei en is 't warempel weer van 't zelfde laken een pak.
LINA.

Dat is een buitengewone omstandigheid. De freule moest naar twee bruiloftspartijen.
Je weet heel goed, dat er anders in Mei niets meer te doen is.
MIETJE

(grommend).

Anders, anders; 't is hier altijd anders dan anders. En als een mens dan nog een
hoog loon kreeg; maar voor die paar misselike senten!
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LINA

(hooghartig).

Mietje, als 't je hier niet bevalt, dan moet je niet blijven. Voor het loon, dat wij geven,
kunnen wij dienstboden genoeg krijgen. Maak je daarover niet ongerust.
MIETJE.

Ongerust? Ik maak me zó weinig ongerust, dat ik nog liever van avond wegga dan
morgen!
(Van Overbruggen komt binnen door de achterdeur).
LINA.

Vertrek dan van avond maar!
MIETJE.

Heel goed mevrouw; 't zal gebeuren ook.
(grommend zich verwijderend)

Haast niet genoeg te eten en toch nog groots!
(tot Lina)

Als u mij niet nodig heeft, ik u ook niet.
(in 't heengaan)

't Is wat moois: kaal maar rejaal!
(af).

Tweede Toneel.
LINA, VAN OVERBRUGGEN, later MIETJE.
LINA.

't Is schandelik zo 'n toon als dat mindere volk tegenwoordig durft aanslaan.
VAN OVERBRUGGEN

(in eenvoudig morgen-kostuum, bijv. luuster jasje).

Ja wel; maar....
LINA.

Wat?
VAN OVERBRUGGEN
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(brood snijdend).

Zo 'n goede meid op eens weg te zenden....
LINA.

Ze gaat uit eigen beweging, omdat ze niet genoeg loon naar haar zin krijgt. Heb jij
niet zelf geweigerd haar opslag te geven?
VAN OVERBRUGGEN.

Zeker; maar dat is nog geen reden om....
LINA.

Moet ik me laten brutaliezeren, omdat wij niet meer willen betalen?
VAN OVERBRUGGEN.

Dat niet; maar.... waar haal je nu midden in de tijd op eens een andere van daan?
LINA.

Ik kan toch een noodhulp nemen.
VAN OVERBRUGGEN

(plaats nemend).

Dat komt nog veel duurder uit.
LINA.

Je kent mijn stelregel: houd je groot. Daar wijk ik niet van af.
VAN OVERBRUGGEN.

Heel mooi en wel; maar hoe groter jij je houdt, hoe kleiner mijn beurs wordt.
(Lina haalt de schouders op en schenkt tee in; daarna neemt zij de krant op en gaat
lezen).
LINA.

Hier is je tee.
VAN OVERBRUGGEN.

Dankje
(na een ogenblik stilte waarin beiden eten en drinken).

Zeg eens Lien: nu loopt het met de kinderen toch de spuigaten uit. Over tienen en
nog geen Eugénie, nog geen Constant te zien!
LINA.

Eugénie is van nacht pas over vieren t'huis gekomen en Constant ....ja, wat wil je,
als een jong mens niets om handen heeft? Bovendien.... jij geeft zelf het slechte
voorbeeld.
VAN OVERBRUGGEN

(circulaires openend).

Een man, die op wachtgeld is gezet, telt niet meer mee. De regering heeft gezegd:
Van Overbruggen, je bent nog heel bruikbaar en we hebben een hoop lui in dienst,
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die nooit bruikbaar zijn geweest; maar toch moet jij maar zien, dat je rondkomt met
de helft van je traktement. En terwijl ik niet goed genoeg meer ben om geld te
verdienen, ben ik nog wel goed genoeg om elk jaar meer aan belastingen te betalen!
Je zult me toegeven, dat ik daarvoor niet vroeg hoef op te staan.
LINA

(de krant lezend).

Voor die belastingen geniet je toch hetzelfde als andere mensen.
VAN OVERBRUGGEN.

Zeker. Dat vergeet ik dan ook nooit. Als ik langs onze grachten loop, waar 't zo
heerlik ruikt, dan denk ik altijd: laat ik mijn neus nog eens flink ophalen; ik betaal er
immers voor! Wanneer ik 's avonds in onze ellendig verlichte straten mijn afgewaaide
hoed niet vinden kan, wanneer ik bij een parade door de schildwachten uit de
Maliebaan word gedrongen, wanneer ik bij het uitgaan van Kunsten en
Wetenschappen een onhebbelike snauw van een poliesieinspekteur naar mijn hoofd
krijg, wanneer ik in een benauwd belasting-kantoor een uur lang file mag maken
om mijn geld kwijt te raken, dan zeg ik telkens tot me zelf: geniet nu toch: je betaalt
er immers voor.
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LINA.

Wat zijn dat nu voor praatjes!
(na een stilte)

Hè; daar moesten wij eens heengaan!
VAN OVERBRUGGEN.

Waarheen?
LINA.

Naar de komedie! Ze geven van avond: De kleine man. Constant heeft het stuk
gezien. Hij vond 't alleraardigst. 't Is de geschiedenis van de kleine man, wie ze het
hoofd op hol brengen door hem voortdurend toe te roepen: voor de kleine man moet
eindelik iets gedaan worden.
VAN OVERBRUGGEN.

En daar wou je mij naar toe hebben? Ik dank je hartelik, hoor! We kunnen ons geld
beter gebruiken. De kleine man in de komedie! Wel zeker! Alsof ik nog niet genoeg
van hem had op straat!
(Toont een circulaire)

Zie je dit?
LINA.

Een circulaire.
VAN OVERBRUGGEN.

Juist. Voor kinderbewaarplaatsen. Onze kinderen? Maak je geen illuzies! De kinderen
van de kleine man: met andere woorden: voor de kleine man zelf, als hij nog waarlik
klein is. Hier zijn er twee andere voor voedsel op school en voor vakansie-kolonies;
dus weer voor de kleine man tegen dat hij wat groter is. Wordt hij nog groter, dan
kan je betalen voor zijn kleren, voor zijn schoeisel, voor zijn onderhoud, voor zijn
woning en als je hem gekleed, gevoed en gehuisvest hebt, dan breekt hij bij je in
en mag je ook nog dokken voor zijn gevangenis! En nu zou ik in de komedie om
die kleine man gaan lachen? Huilen wil ik om hem, huilen!
LINA.

Je overdrijft.
VAN OVERBRUGGEN.

Betaal ik aan Armenzorg? Ja. Betaal ik aan alle schaalkollekten? Ja. Betaal ik aan
Hulp in nood en andere liefdadigheids-inrichtingen?
LINA.

Neen.
VAN OVERBRUGGEN.

Maar anderen doen 't wel! Worden de belastingen jaarliks hoger ter wille van allerlei
sosiale hervormingen? Ja. Wie profieteert van dat alles? De kleine man! Wie betaalt?
De rijke man.... dat wil zeggen de man, die voor rijk doorgaat.... wat lang niet altijd
't zelfde is.
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(opstaande om de prullemand te halen)

En nu zou ik nog niets zeggen, als je me één kleine man kon tonen, die tevreden
is; maar als jij die vindt, dan laat ik hem op de kermis kijken. - Waar is de prullemand?
- Daar! Daar! Daar!
(Hij gooit de onverscheurde circulaires met woedende gebaren in de mand en zet die
naast zich neer).
LINA.

Anton, houd je toch groot!
VAN OVERBRUGGEN.

Dat is ook nog zo iets! Omdat je een inkomentje bezit - waarvan het eind heus wel
te vinden is - moet je maar altijd doen, of de ellendigste en de meest onvoorziene
uitgaven je niets kunnen schelen! Wil jij de lui soms in de waan brengen, dat we
jaarliks nog opleggen?
(weer op zijn plaats aan de tafel zittend).

Wat heeft Doef van morgen gezegd?
LINA.

Dat hij zijn rekening onmogelik kan verminderen. De lasten, waarop hij zit, worden
steeds hoger.
VAN OVERBRUGGEN.

De mijne zeker niet!
LINA.

De werklui eisen voortdurend meer loon.
VAN OVERBRUGGEN.

De kleine man, hè! En daarom moet ik maar betalen, betalen, altijd betalen! Doef
denkt zeker, dat ik naar de mienister kan gaan en zeggen: Excellensie, ik moet meer
wachtgeld hebben omdat ik ieder jaar op hogere lasten kom te zitten en steeds
meer te betalen heb aan meneer Doef en andere troetelkinderen van de
tegenwoordige polietieke tinnegieterij!
LINA.

Doef komt nog van daag terug, dan kan je zelf met hem spreken.
MIETJE

(door de achterdeur opkomend).

Meneer, daar zijn ze om antwoord op die sirkelèr van....
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VAN OVERBRUGGEN

(haar de boordevolle prullemand overreikend).

Hier Mietje, laten ze maar uitzoeken! Dat is de voorraad van de laatste twee dagen.
Wat van oudere datum is, ligt al in de vuilnisbak.
MIETJE

(brommend met de mand af).

Is dat nu een manier!
LINA.

Hè, Anton, dat je je waardigheid niet een beetje beter weet op te houden!
VAN OVERBRUGGEN

(zijn lektuur hervattend).

Met waardigheid houd je geen knagende muizen uit je huis.
LINA.

Het spijt me vreselik, dat je van morgen in zulk een dwarse stemming bent. Ik had
juist eens met je willen spreken over nieuwe meubelgordijnen in de voorkamer.
VAN OVERBRUGGEN.

Daar is natuurlik geen denken aan!

Derde Toneel.
VAN OVERBRUGGEN, LINA, CONSTANT, later MIETJE.
CONSTANT

(in een veel eleganter morgentoilet dan zijn vader door de achterdeur opkomend).

Zijn wij al weer aan de dubbeltjes-kwestie? Je hoort hier tegenwoordig over niets
anders.
(Hij begroet zijn moeder met een handdruk en gaat daarna ontbijten).

Goeie morgen!
VAN OVERBRUGGEN

(gebelgd).

Ja, wij zijn aan de dubbeltjes-kwestie en 't wordt hoog tijd, dat jij daar ook eens
ernstig over nadenkt, meneer de langslaper.
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CONSTANT

(leuk).

Waarom? Wat zou dat denken baten? Heb ik mijn examen voor leerling-konsul
gedaan? Ja of neen?
LINA.

Dat heb je.
(Zij geeft hem tee).
CONSTANT.

Zou ik niet liever in China of in Japan een paar duizend gulden verdienen dan hier
in huis te moeten luisteren naar het gejeremiëer over geld?
VAN OVERBRUGGEN.

Dat zou je!
CONSTANT.

Kan ik 't dan helpen, dat het goevernement me niet aanstelt?
LINA.

Anton, Constant heeft gelijk.
VAN OVERBRUGGEN.

Hij heeft gelijk en hij heeft ongelijk. 't Is zeker een schandaal, dat de regering

Hier Mietje, laten ze maar uitzoeken!

een moeilik examen van een jong mens vordert en hem laat leeglopen als hij er
door is gekomen. Maar.... dit belet niet, dat ik al veel te dikwijls mijn best heb gedaan
om hem een ander baantje te bezorgen.
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(Ondertussen is hij op de sofa gaan zitten en heeft hij enige meegenomen brieven
en kranten op de kleine tafel gelegd)
CONSTANT.

Is 't mijn schuld, dat ik niets gekregen heb?
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VAN OVERBRUGGEN.

Ik begin 't te geloven. Tal van hooggeplaatste personen hebben je al bij zich laten
komen en of je te bleu bent dan wel te brutaal.... ik weet 't niet; maar....
CONSTANT

(kalm nijdig).

Als u 't niet weet, praat er dan ook niet over. Ik verlang er genoeg naar iets te doen
te krijgen. Hier verveel ik me gloeiend. Beweert u nu, dat ik me niet goed genoeg
voordoe, dan vraag ik, of u misschien niet genoeg invloed heeft en u in de luren laat
leggen door beloften en mooie praatjes.
VAN OVERBRUGGEN

(verontwaardigd).

In de luren! Wel zeker! Ik laat me....
LINA.

Anton, de jongen heeft gelijk en jij bent onbillik. Ik weet niet, wat je van morgen
bezielt. Als we over geldkwesties spreken, ben je wel altijd opgewonden; maar zo
erg als van daag....
VAN OVERBRUGGEN

(opstaande).

Wil ik je dan eens vertellen waarom ik altijd zo opgewonden ben en van daag meer
dan ooit?
CONSTANT.

Ach, lieve hemel!
LINA.

Dankje zeer. Geldzaken.... daar bemoei ik me niet mee. Dat is jou departement.
VAN OVERBRUGGEN

(uitbarstend).

Geloof me dan ook, als ik je zeg, dat het niet langer zo kan! Constant moet eindelik
eens voor zich zelf gaan zorgen. Wij hebben nu....
MIETJE

(door de achterdeur opkomend en Van Overbruggen een papier overhandigend).

Asjeblieft, dat ligt in de bus.
VAN OVERBRUGGEN.

Mijn aanslag in de Hoofdelike omslag. Al weer dertien gulden meer dan verleden
jaar!
(Mietje af).
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LINA.

Betaal en laat je humeur niet in de war brengen door zo 'n kleinigheid.
VAN OVERBRUGGEN.

Wat kleinigheid? Begrijp je niet, dat zo'n kleinigheid van daag en een andere
kleinigheid morgen en een derde kleinigheid overmorgen aan het eind van het jaar
uitmaken een grotigheid?
CONSTANT

(opstaande om heen te gaan).

Is dat een gebrom op je nuchtere maag!
LINA.

O, 't is onuitstaanbaar!
VAN OVERBRUGGEN.

Natuurlik! Mama bemoeit er zich niet mee, jij loopt de kamer uit en ik ben de boze
man!
(Hij is weer op de sofa gaan zitten).

Vierde Toneel.
VAN OVERBRUGGEN, LINA, CONSTANT, EUGÉNIE.
CONSTANT

(op het ogenblik, dat Constant door de achterdeur heen wil gaan ziet hij Eugénie van links
vóór binnenkomen).

A, daar is Eugénie! Welkom, lieve kleine zus, welkom in dit leven!
EUGÉNIE

(geeuwend en zich uitrekkend).

Goeie morgen.
(Zij valt terstond op de stoel bij de deur neder).
CONSTANT.

Heb je nog zo'n slaap? Je bent er ook zo vroeg bij. 't Is pas even tien uur. Zou je je
laatste droom niet hervatten?
EUGÉNIE.

Constant, houd asjeblieft je mond. Ik heb hoofdpijn en voel me erg onplezierig.
VAN OVERBRUGGEN

(haar een brief overhandigend, die zij opent).
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Hier is een brief voor je.
LINA.

Drink maar gauw een kopje tee; dat zal je goed doen.
CONSTANT.

Katterig? Ja, dat komt van al dat fuiven! Op dit ondermaanse wordt elk plezier een
mens ingepeperd.
VAN OVERBRUGGEN.

En bovendien de pretjes van de kinderen aan de ouders.
EUGÉNIE

(aan de grote tafel zittend, snibbig).

Ach, wat pretjes! U weet heel goed en Constant weet 't ook, dat van al die bals en
partijen voor mij de pret al lang af is.
LINA.

Dat spreekt van zelf.
CONSTANT.

Antwoord dan voortaan, dat je met veel genoegen van de vererende uitnodiging
gebruik zoudt maken, als je niet met nog meer genoegen.... t'huis bleef.
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EUGÉNIE.

Constant, ik heb je al gezegd, dat ik hoofdpijn heb. Houd asjeblieft je aardigheden
voor je. Anders ga ik heen.
CONSTANT.

Dan ga ik nog liever zelf.
(af).

Vijfde Toneel.
VAN OVERBRUGGEN, LINA, EUGÉNIE.
LINA.

Heb je je heus niet geamuzeerd?
EUGÉNIE.

Ach, wel neen, mama!
VAN OVERBRUGGEN.

Dan begrijp ik niet, waarom je het rijtuig tot vier uur hebt laten wachten.
EUGÉNIE

(kribbig).

Moet ik de mensen dan achter mijn rug laten zeggen, dat ik heenga om een paar
gulden van het rijtuig uit te zuinigen?
(aan Lina de brief overhandigend).

Nu ben ik weer bij Van Doornik gevraagd.
LINA.

Hoe kan je nu zo spreken, Anton? Eugénie moet zich toch groot houden.
(aan Eugénie de brief teruggevend).

Je neemt die invietasie aan, hoor.
VAN OVERBRUGGEN.

't Is waar ook! Ik dacht er niet aan. Eugénie moest zich groot houden; de kosten
bedragen vijf gulden te voldoen door papa.
EUGÉNIE.

U gunt me ook niemendal.
LINA.

Man, wat wordt je meskijn in je opvattingen! Zou je niet willen, dat Eugénie een goed
huwelik deed? Ja, niewaar? Vind je zelf niet, dat Eugénie meer heren moet leren
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kennen dan de paar jongelui, die bij ons aan huis komen? Ja, niewaar? Is 't daarom
niet noodzakelik, dat ze veel uitgaat en onder mensen komt? Ja, niewaar? Dus....
VAN OVERBRUGGEN

(geprikkeld opspringend).

Dus is 't nog niet nodig, dat ze op elke partij een nieuwe japon aan heeft! Dus is 't
evenmin nodig, dat zij 't laatst van allen naar huis gaat!
EUGÉNIE

(heftig).

Wie zegt u, dat ik 't laatst van allen....
VAN OVERBRUGGEN.

Aan al dat geld-wegsmijten moet een eind komen! 't Baat toch niets, als jij je niet
aangenaam en lieftallig voor weet te doen.
EUGÉNIE

(huilend van boosheid).

Hoe weet u, dat ik....?
VAN OVERBRUGGEN.

Dat zegt me mijn gezond verstand! We hebben maar twee kinderen en de naam
van rijk te zijn. 't Kost me waarachtig genoeg die naam op te houden. Als jij dus niet
gevraagd wordt, terwijl andere meisjes 't wél worden, dan ligt dat aan jou en aan
jou alleen.
(Hij gaat weer op de sofa zitten).
LINA.

Hè!
EUGÉNIE.

Zo! Heeft mama me niet geleerd hoe een fatsoenlik meisje zich gedragen moet?
LINA.

Dat zal wel waar zijn.
EUGÉNIE.

Zou u willen, dat ik me mal aanstelde?
LINA.

Natuurlik niet!
EUGÉNIE.

Dus....
VAN OVERBRUGGEN.

Dus.... dus! Je wordt waarachtig net je moeder. Jelui roept maar: dus en dan denk
je bewezen te hebben, dat je volkomen gelijk hebt!
EUGÉNIE en LINA.

Dat hebben we ook!
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VAN OVERBRUGGEN.

Roep ik eens dus.... en ik zou 't ieder ogenblik met vrij wat meer recht kunnen doen....
dan gaan jelui te keer alsof ik....
EUGÉNIE

(die ondertussen op is gestaan).

U is er maar op uit me te laten voelen, dat ik u tot last ben. Maar 't is goed: ik zal bij
Van Doornik wel bedanken. Dan hoeft u ten minste dat rijtuig niet te betalen. En
voor één ding waarschuw ik u: als ik de eerste de beste man neem, die me vraagt
en ik met die man heel ongelukkig word, dan is 't uw schuld en dan zal u 't u zelf
levenslang te verwijten hebben!
(links vóór huilend af).
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LINA.

Kind, kind!
VAN OVERBRUGGEN

(Eugénie naroepend).

O, dat op mijn kop alles neer moet komen; dat weet ik al lang!

Zesde Toneel.
VAN OVERBRUGGEN, LINA, later MIETJE.
LINA.

Nu zou ik toch wel eens willen weten, wat jou in de laatste tijd bezielt?
VAN OVERBRUGGEN.

Wil je dat eindelik? Nu.... 't doet me recht veel genoegen en ik zal proberen heel
duidelik te spreken. Luister maar met aandacht en roep niet weer dadelik: dat zijn
jou zaken, die gaan mij niet aan.
LINA.

Dus alles zit 'm in dat ellendige geld!
VAN OVERBRUGGEN.

Presies! Alles zit 'm in dat ellendige geld.
(Mietje komt door de achterdeur binnen).

Wat is er Mietje?
MIETJE

(een kwietansie overreikend).

Acht honderd gulden, meneer.
VAN OVERBRUGGEN.

Niet meer? Ach, kom! Wie vraagt om dat bagatel? - Wel zeker! De kleermaker.... ik
wil zeggen: de taylor van meneer mijn zoon, volgens nota van.... Uitstekend! In twee
jaar heeft Constant niets betaald. 't Is de moeite waard! Mietje, breng die kwietansie
maar naar mijn zoon. Zeg hem, dat dit nu mij eens niet aangaat.
(Mietje af).
LINA.

Kan je je nu niet groot houden tegenover de dienstboden? En wat moet die
kleermaker wel van ons denken?
VAN OVERBRUGGEN.
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Wat hij verkiest! Ik heb die som niet en daarmee uit! Constant heeft genoeg kleeen zakgeld en meerderjarig is hij ook. Wil hij zijn duiten aan rackets, fietsen en de
hemel weet welke andere lorren verkwisten, dan....
LINA.

Anton, wat ben je weer kleingeestig! Begrijp je dan niet, dat iemand als Constant....
VAN OVERBRUGGEN.

Zich groot moet houden, niewaar?
LINA.

Zeker. Iemand van zijn poziesie.
VAN OVERBRUGGEN.

De poziesie van een werkloze!
LINA

(schouderophalend).

Zolang Constant bij ons inwoont kan hij zich onmogelik aan alles onttrekken en dat
hij nu en dan een rekening eens onbetaald laat....
VAN OVERBRUGGEN.

Dat is in jouw ogen misschien een verdienste; maar in de mijne een.... een.... haast
een misdaad!
LINA.

Hè!
VAN OVERBRUGGEN.

Alweer dat geld, niewaar? Dat verachte aardse slijk! Maar wat drommel, als alle
mensen daar zo de neus voor optrekken, waarom troggelt iedereen 't mij dan af?
LINA.

Je weet, dat ik van geldzaken geen verstand heb.
VAN OVERBRUGGEN.

Altans niet van geld verdienen of krijgen; maar juist daarom waarschuw ik je, dat
wij binnen tien jaar geruïneerd zijn als wij voortgaan te doen zoals....
LINA.

Daar geloof ik eenvoudig niets van.
VAN OVERBRUGGEN.

Heb ik nu ooit van mijn leven! Wil je dan eens in mijn brandkast....
(Mietje komt op)

Weer een kwietansie?
MIETJE.

Neen, een brief.
LINA

(die de brief heeft aangenomen van Mietje, die heengaat).
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Van je bankier. Lees eens gauw. Wie weet, of je geen hoge prijs in de een of andere
loterij hebt getrokken.
VAN OVERBRUGGEN.

Dat kan je begrijpen
(na gelezen te hebben)

Presies het tegendeel, hoor. Vijf obliegasies uitgeloot!
(lezend).

U zal u met minder rente moeten vergenoegen. Wij raden u aan te nemen....
(sprekend)

vier persent.
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Al weer vijftig gulden minder per jaar! Zo gaat het nu met alles! Ieder jaar verminderen
onze inkomsten en vermeerderen onze uitgaven. Heb je aandelen in een
maatschappij die slecht gaat, wees niet bang, dat de staat je te hulp zal komen;
maar gaan de zaken goed, dan is de regering er als de kippen bij, om je winst op
alle mogelike manieren te besnoeien. Betaal ik mijn rekeningen niet dadelik....
asjeblieft een kwietansie; maar moet ik zelf geld ontvangen, dan laat iedereen me
wachten en mag ik ten slotte de vijf senten van het zegel er nog zelf bij leggen. En
nu spreek ik niet eens van de keren, dat ik deurwaarders en advokaten nodig heb....
en dus betalen moet.... om mijn duiten binnen te krijgen. Ik heb mijn best gedaan
het schip drijvend te houden door Amerikanen te kopen, die veel rente beloofden;
maar de Amerikanen zijn helemaal naar de kelder gegaan en het schip is lekker
geworden dan ooit. Ik zeg je, Lien, het gaat niet langer zo; het gaat niet langer zo!
We moeten ons verminderen of over enige jaren lijden wij gebrek. Ik heb nu al
slapeloze nachten genoeg gehad!
LINA.

En ik zeg je: wij kunnen en wij mogen ons niet verminderen! Me dunkt, dat ik zuinig
huishoud. Wil jij maar driemaal in de week vlees eten en in 't geheel geen wijn meer
drinken.... mij is 't wel.
VAN OVERBRUGGEN.

Lapjes voor het bloeden helpen niet meer. We moeten op een mindere stand gaan
wonen, geen dienees meer geven; Constant moet zijn eigen kost verdienen en
Eugénie.... als die absoluut onder mensen wil komén, laat ze dan ziekenverpleegster
worden of juffrouw van gezelschap.... 't is mij om 't even; maar met het hengelen
naar een man op partijen moet het uit zijn.... daar vangt ze toch niets!
LINA.

Wat je daar zegt is zotteklap!
VAN OVERBRUGGEN.

Kijk dan toch in mijn brandkast!
LINA.

Ik verlang niets te zien; maar ik verlang 't ook niet op mijn geweten te hebben, dat
door onze misplaatste zuinigheid de kinderen belet zouden worden goede partijen
te doen en vooruit te komen in de wereld. Dus....
VAN OVERBRUGGEN.

Wat dus? Als ik je zeg....
(Mietje verschijnt).

Kunnen we dan geen ogenblik ongestoord praten? Wat is er?
MIETJE.

De kompelementen van baron Van Heerelen en of meneer deze lijst eens in wil
zien.
VAN OVERBRUGGEN

(de lijst aannemend).

Vervloekte kerel! Geef me een pen om te tekenen.
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LINA

(terwijl Mietje naar een pen zoekt).

Waarom.... als je bezuinigen wilt?
VAN OVERBRUGGEN.

Heb jij dan niet zelf gezegd, dat wij voor ons fatsoen op die beroerde lijsten tekenen
moeten?
LINA.

Zeker; maar de omstandigheden zijn veranderd en daarmee mijn mening.
(hem de lijst afnemend).

Geef die lijst maar terug, Mietje en neem dan het teegerij weg.
(Mietje met de lijst af).
VAN OVERBRUGGEN.

Ik vind 't best; maar....
MIETJE

(zich bij de deur omwendend).

Ook nog een brief. Die zou ik haast vergeten.
(af).
VAN OVERBRUGGEN

(die de brief heeft aangenomen).

Nu begrijp ik toch volstrekt niet waarom....
LINA.

Hoe is 't mogelik? Als je niet tekent op zo'n lijst, dan word je aangezien voor gierig,
niewaar? Dat is onaangenaam; maar 't doet geen kwaad. Als je je vermindert, dan
word je aangezien voor arm. Dat is ook onaangenaam; maar.... het doet nog kwaad
er bij. Dus....
VAN OVERBRUGGEN.

Dat is ook een uitrekening!
LINA.

En nu we toch over dat ellendige geld schijnen te moeten spreken, vertel me nu
maar in eens hoeveel we achteruit zijn gegaan.
VAN OVERBRUGGEN.

Een ton.
LINA.

Dat is zeker heel veel.
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VAN OVERBRUGGEN.

Zie je nu eindelik in, dat ik gelijk heb?
LINA.

Integendeel! We moeten ons groot houden. Nu meer dan ooit. De belangen van de
kinderen gaan voor en dus....
VAN OVERBRUGGEN.

Maar de leveransiers....
LINA.

Kunnen wachten! Denk je, dat wij de enigen zullen zijn, die niet betalen? Geloof
me: ze weten je behoorlik interest te berekenen, zonder dat je daar iets van merkt.
VAN OVERBRUGGEN.

Lien.... het gaat niet!
LINA.

Anton.... het moet gaan!
VAN OVERBRUGGEN.

Wil jij dan aan je kinderen schulden nalaten in plaats van kapietaal?
LINA.

Juist niet; maar lees nu toch die brief eens. Wie weet of....
VAN OVERBRUGGEN.

Ja, wat zal dat nu weer zijn?
(lezend).

A! Waarachtig een straaltje licht! Waar is Constant?
(hij gaat naar de achterdeur).
LINA.

Wat is er nu op eens te doen?
VAN OVERBRUGGEN.

Je zult 't horen.
(naar buiten roepend).

Constant! Constant!
(tot Lina)

Een straaltje licht! Een straaltje licht!

Zevende Toneel.
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VAN OVERBRUGGEN, LINA, CONSTANT, later MIETJE.
CONSTANT.

Roept u mij?
VAN OVERBRUGGEN.

Kom eens hier. Ik heb goede tijding voor je.
CONSTANT.

Ben ik benoemd?
(Mietje komt de tafel afnemen en bergt het ongebruikte in het buffet).
VAN OVERBRUGGEN.

Het scheelt niet veel. De Sekretaris-generaal van Buitenlandse Zaken wil je spreken.
Lees maar.
LINA.

Eindelik.
CONSTANT

(na lezing).

't Is waar; maar het zal wel weer de oude dreun zijn. Heel aangenaam kennis te
maken. Ga zitten, meneer.... en dan.... het spijt me zeer.... we hopen in uw belang
werkzaam te kunnen zijn, maar voor het ogenblik....
VAN OVERBRUGGEN.

Daarmee zal 't deze keer niet aflopen. Je weet, dat de tegenwoordige
Sekretaris-generaal een schoolkameraad van me is geweest. Zodra hij benoemd
was, heb ik hem weer eens opgezocht en hij heeft me vast beloofd aan je te zullen
denken. Ga dus maar dadelik naar hem toe en zet nu eindelik je beste been eens
voor, hè.
LINA.

Zeg bijvoorbeeld, dat je het vaderland wenst te dienen, dat je naar arbeid verlangt,
dat je je nuttig wilt maken.
CONSTANT.

En andere dergelike leugens meer.
VAN OVERBRUGGEN.

Juist en dat je je vader niet langer tot last wilt zijn.
LINA.

Dat zou al heel onhandig wezen.
VAN OVERBRUGGEN.

Waarom?
LINA.

Hoe dikwijls, Anton, moet ik je toch zeggen, dat wij ons groot moeten houden?
VAN OVERBRUGGEN.

Maar 't is toch de waarheid, dat hij met zijn onbetaalde kleermakersrekeningen....
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CONSTANT

(hooghartig).

Ik zal doen wat ik kan, papa; maar u hoeft me van die rekening geen verwijt te
maken. Als u me niet onderhouden kan in de stand, waarin u me heeft opgevoed,
dan had u me maar niet van de wieg af moeten wijsmaken, dat ik tot die stand
behoorde.
LINA.

Zie je nu wel?
VAN OVERBRUGGEN.

Zie jij nu wel!
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LINA.

Ach, man, jij hebt geen gevoel van eigenwaarde. Kom, ik heb nog wat met Mietje
te bespreken.
(af).

Achtste Toneel.
VAN OVERBRUGGEN, CONSTANT, later LINA.
VAN OVERBRUGGEN.

Dat is nu je dank, als je je kinderen een fatsoenlike opvoeding hebt gegeven.
CONSTANT.

't Is immers uw eigen schuld. U valt tegenwoordig op een sent dood.
VAN OVERBRUGGEN.

Een sent? Noem jij acht honderd gulden een sent?
CONSTANT.

Neen, neen; maar laten we nu asjeblieft over dat ellendige geld eens zwijgen. Ik
spreek u zo zelden onder vier ogen en ik heb u toch iets te vragen, waar haast bij
is.
(Hij gaat ruiter te paard op een stoel zitten naast de sofa, waarop Van Overbruggen
zit).
VAN OVERBRUGGEN.

Weer wat beroerds? Gauw dan maar.
CONSTANT.

Niets beroerds. Ik wilde maar weten, of het gerucht waarheid bevat, dat u Eugénie
bij haar huwelik f 1500 jaarliks meegeeft.
VAN OVERBRUGGEN

(verontwaardigd).

Wel zeker; wel zeker! Wat is dat voor malligheid! Een gerucht! Nu nog mooier! Je
snapt toch wel, dat ik zulk een vraag pas tegelegener tijd en aan mijn aanstaande
schoonzoon zal beantwoorden.
CONSTANT.

Dat snap ik in 't geheel niet. Als u aan dat beginsel vasthoudt, dan loopt u kans nooit
een aanstaande schoonzoon te krijgen.
VAN OVERBRUGGEN.

Waarom dat, als ik vragen mag?
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CONSTANT.

Omdat tegenwoordig niemand meer dwaas genoeg is aan een meisje zijn hof te
maken, eer hij presies weet hoeveel dat meisje meekrijgt. Eugénie staat gekoteerd
voor f 1500.
VAN OVERBRUGGEN.

Wat blief? Gekoteerd?
CONSTANT.

U weet toch wat gekoteerd betekent?
VAN OVERBRUGGEN.

Zeker. Gekoteerd betekent de beurswaarde van een effekt; maar....
CONSTANT.

Welnu, zo hebben de meisjes ook hun beurswaarde, die 's middags wordt opgemaakt
in de Veenestraat. Je hebt freules van twee duizend en juffrouwen van een paar
honderd; maar ook juffrouwen van tien duizend en freules van niemendal. In de
regel zijn die schattingen vrij juist; maar dit belet niet, dat iemand, die over een
meisje denkt, toch eerst zekerheid wil hebben.
VAN OVERBRUGGEN.

En dus heeft een van je vrienden gehoord, dat Eugénie bekend.... ik wil zeggen:
gekoteerd staat als een juffrouw van vijftien honderd en wil hij ze vragen als ik jou
de verzekering geef, dat meneer op die f 1500 kan rekenen.
CONSTANT.

Net zo.
VAN OVERBRUGGEN.

Ik maak je mijn kompliement niet over je vriendschap met dat heer.
(Hij staat op, terwijl Constant blijft zitten).
CONSTANT

(leuk).

't Is toch een beste jongen, welgemaakt van lijf en leden, met een helder verstand
en een papa, die er warmpjes in zit.
VAN OVERBRUGGEN.

Des te meer reden, dat hij niet hoeft te trouwen om het geld.
CONSTANT.

Dat doet hij ook niet; maar hij verdient f1400. Van zijn vader krijgt hij nog f1000. Met
f 2400 kan hij toch geen huishouden beginnen.
VAN OVERBRUGGEN.

't Is wel mogelik; maar eerst te willen weten hoeveel een meisje meekrijgt en haar
dan pas je hof te willen maken.... hoor eens, dat verraadt toch een erg berekenende
natuur Ik verlang de kennis van die sinjeur niet te maken en nog veel minder mijn
dochter aan hem te geven.
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CONSTANT.

Nu.... als u er zo over denkt, dan moet Eugénie er maar in berusten als oude vrijster
te sterven.
VAN OVERBRUGGEN.

Maar, sakkerloot! Als ik een kleine man was.... zo'n kleine man, voor wie
tegenwoordig alles gedaan wordt.... dan zou ik het recht hebben aan het baasje,
dat om mijn dochter kwam, te zeggen: vriendjelief, vertel jij me eerst eens, of je wel
een vrouw kunt onderhouden. Worden de rollen nu omgewisseld, omdat ik rijk heet
en mag hij nu aan mij vragen: vertel me eerst eens, of je dochter wel genoeg
meekrijgt? Is de wereld dan helemaal ten onderste boven gekeerd?
CONSTANT.

Dat weet ik niet en ik kan 't ook niet helpen, dat de dingen zijn zoals ze zijn.
VAN OVERBRUGGEN.

Jij hadt aan die vriend behoren te zeggen, dat hij beginnen moest met zijn
genegenheid voor Eugénie eens duidelik te tonen en te onderzoeken, of zij van
haar kant hem genegen was en dat hij daarna zelf bij mij....
CONSTANT.

Ach, papa, aan die romannetjes zijn wij immers ontgroeid.
VAN OVERBRUGGEN.

Jij misschien; maar ik niet. Zeg dus maar, dat ik me niet laat uithoren of polsen. Wie
iets van me wil weten, kan 't me persoonlik komen vragen. En laat je vriend er nu
maar niet op rekenen, dat ik hem dan dadelik als aanstaande schoonzoon aan mijn
hart zal drukken. Het geldt hier het geluk van mijn enige dochter, zie je. Ik zal dus
de vrijheid nemen informasies in te winnen en waarborgen te eisen voor de toekomst.
Is meneer daar minder op gesteld, laat hij dan gerust wegblijven.
CONSTANT.

Maak u maar zo dik niet! Mij kan 't heus weinig schelen, of Eugénie al dan niet met
een groengemaakte zweep naar het stadhuis en naar de kerk toert.
VAN OVERBRUGGEN

(naar de deur gaande en telkens om kerend).

Des te beter, des te beter! Breng dan mijn woorden maar presies aan je vriend over.
- Gekoteerd! - 't Heeft er waarachtig wat van, of je tegenwoordig onder de rovers
leeft! - Je kunt letterlik met geen mens meer te doen hebben, of hij zet je een piestool
op de borst en roept: je geld.
(Na enige aarzeling geheel terugkerend).

Hoe heet het jonge mens eigenlik?
CONSTANT

(opstaande).

Wat kan dat u schelen, als u hem toch niet hebben wil?
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VAN OVERBRUGGEN.

Schelen.... schelen.... dat is mijn zaak. Is 't soms Jansen van Driebergen?
CONSTANT.

O, neen.
VAN OVERBRUGGEN.

Hilderda Blommestein?
CONSTANT.

Als u nu één voor één al mijn kennissen gaat verdenken, dan zeg ik maar liever
terstond zijn naam. 't Is Schakel.
VAN OVERBRUGGEN.

Die kwiebus met omgeslagen broekspijpen, een lange soepjas en boorden tot aan
zijn oren, waarin hij zijn hoofd haast niet draaien kan?
CONSTANT

(lachend).

Dezelfde. De zoon van de rechter.
VAN OVERBRUGGEN.

En de kleinzoon van Schakel, die in kruidenierswaren zijn fortuin heeft gemaakt. 't
Is wat fraais!
CONSTANT.

Met uw verlof. De firma handelde in comestibles. Grootpapa Schakel heeft nooit
achter een toonbank gestaan.
VAN OVERBRUGGEN.

Schakel! Is dat nu een naam!
CONSTANT.

Heel rijk.... maar twee kinderen.... de moeder is dood en pa, de rechter.... heeft een
kwaal.
VAN OVERBRUGGEN.

Mij dunkt toch, dat Eugénie wat beters zou kunnen krijgen.
CONSTANT.

Dat hoop ik van harte, nu u hem niet hebben wil.
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VAN OVERBRUGGEN.

Niet willen.... niet willen! Ik heb er nooit aan gedacht Eugénie te dwingen. Als ze mij
om raad vraagt, zal ik van mijn hart geen moordkuil maken; maar ze is oud genoeg
en ze moet ten slotte zelf beslissen. Als Schakel zo'n puik exemplaar is als jij beweert
en als Eugénie van hem houdt, dan mag ik me niet tegen dat huwelik verzetten
om.... om bijredenen. Want, niewaar, een naam is toch maar een bijzaak. En als 't
niet was zijn naam, wat zou ik dan op dat jonge mens aan te merken hebben? Ik
ken hem immers niet. 't Is alleen de manier waarop, zie je....
CONSTANT.

Maar hoe kan u er Schakel nu een verwijt van maken, dat hij voorzichtig te werk
gaat en een meisje het hoofd niet op hol wil brengen, eer hij zeker weet, of hij haar
overeenkomstig haar stand zal kunnen onderhouden?
VAN OVERBRUGGEN.

Dat verwijt ik hem ook niet.... in 't geheel niet. Dat vind ik zelfs verstandig, heel
verstandig. Maar, ik zeg je nog eens: 't is de manier, waarop....
CONSTANT.

Wat had hij dan moeten doen volgens u?
VAN OVERBRUGGEN.

Hij had.... hij had.... Och, dat zijn van die dingen: je voelt ze of je voelt ze niet. Ik
beken eerlik: ingenomen ben ik niet met hem. O, neen, volstrekt niet. Maar.... wie
met hem trouwen moet, is Eugénie en niet ik, niewaar? Wie kan zeggen, of die
Schakel misschien niet juist de man is, die zij hebben moet en zij de vrouw, die voor
hem past? 't Is best mogelik. Mag ik die twee mensen dan van elkaar af houden?
Denk je, dat ik 't op mijn geweten zou willen hebben mijn dochter, mijn enige dochter,
ter wille van een zekere vooringenomenheid....
CONSTANT.

Laat ik dan maar aan Schakel zeggen, dat u f 1500 meegeeft.
VAN OVERBRUGGEN.

Nu ja, nu ja; daar heb ik ook niet tegen; maar.... ga voorzichtig te werk. Zeg nu
bijvoorbeeld niet: ik heb de oude heer gepolst en hij is bereid f 1500 mee te geven.
CONSTANT.

Wat dan?
VAN OVERBRUGGEN.

Nu.... iets anders.... Bijvoorbeeld zo: Ik heb de oude heer zo slim uitgehoord, dat
hij niet eens gemerkt heeft, waar ik heen wilde. Ik heb hem wijs gemaakt, dat Jeanne
van Toornen in de smaak was gevallen van een van mijn vrienden en toen vroeg
ik zo langs mijn neus weg: wat denkt u wel, dat Jeanne meekrijgt? De oude heer
liep in de val en antwoordde: Jeanne krijgt zeker niet meer mee dan Eugénie. Wat
krijgt Eugénie dan.... heb jij toen weer gevraagd aan mij. Wel.... heb ik gezegd....
Eugénie krijgt toch minstens f1500.
CONSTANT.

Minstens. Dus.... u zou misschien bereid zijn Eugénie wel f2000 mee te geven.
VAN OVERBRUGGEN.
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Dat is nu een tweede kwestie. Zeg maar eerst, wat ik je heb voorgezegd.
(ter zijde)

Eenmaal getrouwd zeg ik: onze omstandigheden zijn helaas veranderd; meer dan
zeven honderd kunnen wij onmogelik geven.
(luid)

En begin met naar de Sekretaris-Generaal te gaan, hè.
CONSTANT.

't Zal gebeuren; maar eerst nog een verzoek. Zwijg voorlopig tegenover Eugénie.
Ik heb Schakel beloofd, dat ik haar eerst zou polsen.
VAN OVERBRUGGEN.

Net als mij.
CONSTANT.

Juist.
VAN OVERBRUGGEN.

Dat jonge mens schijnt zelf zijn woord in 't geheel niet te kunnen doen.
CONSTANT.

Dat zal u meevallen. Als alles goed gaat, komt hij nog vandaag bij u.
VAN OVERBRUGGEN.

Zo'n haast?
CONSTANT

(met een beetje ironie).

Als je verliefd bent
(hij wil heengaan).
VAN OVERBRUGGEN.

Verliefd? Ja, ja.
(Lina komt door de achterdeur op).
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Negende Toneel.
VAN OVERBRUGGEN, LINA, CONSTANT.
LINA.

Anton
CONSTANT

(haastig terugkerend en zacht tot Van Overbruggen).

Mama mag ook niets weten.
LINA.

Geheimen?
VAN OVERBRUGGEN.

Ja, ja, een groot geheim. Wil je 't weten?
LINA.

Dat spreekt van zelf.
CONSTANT.

Maar papa....
VAN OVERBRUGGEN

(na Constant met een gebaar gerust te hebben gesteld).

Ik ga naar de kelder om een fles Champagne te halen.
CONSTANT

(lachend).

Dat is best!
(af).
LINA.

Waarom?
VAN OVERBRUGGEN.

Omdat ik in mijn schik ben, heel erg in mijn schik!
LINA

(wantrouwend).

Nu op eens in je schik, nadat je zo even.... Wat is er dan gebeurd?
VAN OVERBRUGGEN

(geheimzinnig).
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Nog niets; maar er zal wat gebeuren.... Er zal misschien veel gebeuren.
LINA.

Ik begrijp er niets van. Maar.... als je zo goed gemutst bent, kom dan eens mee.
VAN OVERBRUGGEN.

Waarheen?
LINA.

Naar de voorkamer. Heus, 't kan niet langer met die meubelgordijnen. Je zult 't zelf
toegeven.
VAN OVERBRUGGEN.

Ik geef 't al dadelik toe. We zullen morgen nieuwe kopen.
LINA

(verbaasd).

Wat is dat nu?
(na Van Overbruggen strak aangekeken te hebben).

Anton, houd me niet langer voor de gek. Wat is er gebeurd?
VAN OVERBRUGGEN.

Ik zeg je immers: nog niets; maar er zal iets heel belangrijks gebeuren en.... nog
van daag.
LINA.

Wat dan toch?
VAN OVERBRUGGEN

(haar onder de arm nemend).

Je zult 't zelf wel merken. Laten wij nu eerst die gordijnen gaan inspekteren.
(Lina haalt de schouders op; beiden rechts af).

Tiende Toneel.
CONSTANT, EUGÉNIE.
CONSTANT

(Eugénie, die tegenstribbelt, bij de hand door de achterdeur naar binnen trekkend).

Kom nu even hier! Ik heb je iets te vragen, dat niet voor andere oren bestemd is.
Hoe kan ik dat nu in de gang doen?
EUGÉNIE.

Vragen en plagen is bij jou één. Wat wil je toch? Ik heb hoofdpijn en dus....
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CONSTANT.

Dus zal ik als rechtgeaarde broeder mijn best doen om die hoofdpijn te genezen.
EUGÉNIE.

Maak nu geen gekheid. Je weet, dat ik daar niet van t'huis ben.
CONSTANT.

Ik zweer, dat ik 't akelig ernstig met je meen.
EUGÉNIE.

Komt de vraag haast?
CONSTANT.

Ga eerst zitten. Zo.... en zeg me nu met wie je gisteren avond 't meest hebt gedanst.
EUGÉNIE

(op de sofa zittend).

Ach!
(zij wil boos weglopen, maar Constant houdt haar terug).
CONSTANT.

Loop nu niet weg! Geloof toch, dat ik je van je hoofdpijn wil verlossen. Ik heb een
onfeilbaar middel.
EUGÉNIE.

O Constant, wat ben je een sar! Ik heb nu eens met de een gedanst en dan weer
met de ander. Nu weet je 't. Laat me dus gaan!
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CONSTANT

(haar weerhoudend).

Ik denk er niet aan. Daarvoor stel ik veel te veel belang in je.
(Eugénie lacht minachtend)

Weet je, wat ik van je gehoord heb?
EUGÉNIE.

Hoe zou ik....?
CONSTANT.

Dat een zeker iemand je 't hof maakt.
EUGÉNIE

(nieuwsgierig, maar schijnbaar onverschillig).

Zo. Ik zou niet weten wie, hoor.
CONSTANT.

Laten wij dan eens samen zoeken. Is 't van Driessen? Antwoord nu oprecht.
EUGÉNIE.

Wie je dat verteld heeft, is al biezonder slecht ingelicht. De hele wereld weet, dat
Van Driessen geangaazjeerd is met die dikke zobbezak Betsy Duran.
CONSTANT

(met geveinsde verbazing).

Is 't waar? Kent de hele wereld dat geheim en heeft hij zo'n slechte smaak? Vergis
ik me dan misschien en heet de schone jongeling, die jou aanbidt, Ferdinand Ter
Haar?
EUGÉNIE.

Ben je dwaas.
CONSTANT.

Je zegt niet neen. Herinner je eens goed. Heb je niet meer met Ter Haar gedanst
dan met andere heren?
EUGÉNIE.

Volstrekt niet. Ik heb met Ter Haar maar één polka gehad. Weet je aan wie die zijn
hof maakt? Aan Anna Wouters.
CONSTANT.

Aan die magere spriet?
EUGÉNIE.

Juist. Aan dat skelet. Hoe is 't mogelik, hè? En hij stelt zich zoo bespottelik aan aan!
Als een kapel fladdert hij om haar heen.
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CONSTANT.

Maar ik heb toch gehoord, dat een van onze uitgaande jongelui in de laatste tijd erg
druk was met jou. Schakel dan?
EUGÉNIE.

Schakel is druk met iedereen.
CONSTANT.

Dus ook met jou.
EUGÉNIE

(opstaande en overgaande).

Schakel is een aap! Och; je houdt me voor de gek! Dat gevraag verveelt me en ik
heb geen lust meer je te antwoorden.

Kent de hele wereld dat geheim?
CONSTANT

(zittend).

A, je wordt boos! Dat is verdacht, heel verdacht. En je weet wel, wat men zegt als
een meisje een heer uitscheldt: Met je spot....
EUGÉNIE

(Constant weer naderend).

Weet je met wie Schakel trouwt? Met Josien Van Brandenburg. Schakel zoekt een
meisje met geld.
CONSTANT.
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Ben jij dat dan niet?
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EUGÉNIE.

Naar papa's jammeren te oordelen, zou ik 't betwijfelen.
CONSTANT.

Stel je gerust. Je bent een juffrouw van twee duizend.
EUGÉNIE.

Wie zegt dat?
CONSTANT.

Ik.... en.... nog iemand anders.
EUGÉNIE.

Meen je 't?
CONSTANT.

Geloof me en zwijg. Maar.... als Schakel.... die aap.... je vroeg.... zou je hem nemen?
EUGÉNIE.

Ik heb er nog nooit over gedacht.
CONSTANT.

Doe 't dan eens.
EUGÉNIE.

Op staande voet?
CONSTANT.

Ja. Hij heeft geen staart; daar blijf ik borg voor.
EUGÉNIE.

Hè, wat ben je flauw! Ik keur meneer Schakel heus zoveel aandacht niet waard.
CONSTANT.

Ik zou toch zo graag willen weten wat voor een zwager ik mettertijd te wachten heb.
En, als ik presies op de hoogte ben van het soort aap, dat jij verlangt, dan kan ik
ook eens voor je rondkijken.
EUGÉNIE.

Geef je geen moeite en verveel me niet langer met je aardigheden. Voor het ogenblik
zie ik de noodzakelikheid van te trouwen nog in 't geheel niet in. Ik heb een best
leventje.
CONSTANT.

Dat is waar. Voor iemand, die zo verzot is op uitgaan als jij....
EUGÉNIE.

Daar doel ik niet op.
CONSTANT.

Hier in huis is 't ook dol amuzant. Dageliks een even gevariëerde als geaniemeerde
konverzasie; nooit vervelend gezeur of gekibbel over geldzaken.
EUGÉNIE.
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Aan die dingen raak je wel gewoon.
CONSTANT.

O, ja en het leven van een oude vrijster is heel aardig. Met een poes en een papegaai
kan....
EUGÉNIE

(boos).

Ach, ik ben wel goed jou nog tegen te spreken!
CONSTANT

(haar weerhoudend).

Loop nu niet weg zonder me ten minste nog één vraag te beantwoorden. Wat moet
ik aan Schakel zeggen, als hij eens vraagt: hoe denkt je zuster over me?
EUGÉNIE

(die weer heen wil gaan).

Wat je wil, hoor.
CONSTANT.

Dan zeg ik: waarde vriend, mijn zuster vindt je een aap.
EUGÉNIE

(zeer onthutst terugkerend).

Dat laat je, Constant! Ik zei 't immers maar uit gekheid. Ik vind Schakel in 't geheel
geen aap. Hij is altijd keurig gekleed, hij kan aardig praten en ik geloof, dat hij een
heel goed hart heeft.
CONSTANT.

Kijk eens aan, kijk eens aan! Dus zal ik hem zeggen: Eugénie vindt, dat je altijd
keurig gekleed bent, dat je....
EUGÉNIE.

Denk je, dat ik die man kompliementjes wil maken?
CONSTANT.

't Heeft er alle schijn van; maar geef me dan maar een ander antwoord in de mond.
Wil ik zeggen, dat je van plan bent nooit te trouwen?
EUGÉNIE.

Natuurlik niet, want dat zou een leugen zijn.
CONSTANT.

Wat dan?
EUGÉNIE.

Als je zelf niets kunt verzinnen, zeg dan maar: mijn zuster leeft in de verbeelding,
dat je trouwen zult met Josien van Brandenburg en in die verbeelding heeft ze
gezegd: ik zal Josien oprecht en van harte gelukwensen, als ze zo 'n goede man
krijgt - Dat is ook de waarheid.
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CONSTANT

(lachend).

Dank je, zus. Dat is nu juist, wat ik horen wilde. Ik ben er. Aanstonds zal ik Schakel
wel zien en wie weet, of niet van daag nog zeker iemand je komt vertellen, dat hij
trouwen wil met.... Josien van Brandenburg. Dag zus.
EUGÉNIE

(heel ernstig).

Dag broer.
(Constant lachend door de achterdeur af)

Schakel.... Mevrouw Schakel.... Voornaam klinkt het niet; maar.... 't kon erger. En
hier in huis.... daar heeft Constant gelijk in.... hier in huis is 't op den duur niet uit te
houden. Dan werd ik nog liever ziekenverpleegster. Ja, die doen meestal goede
huweliken.

Elfde Toneel.
VAN OVERBRUGGEN, EUGÉNIE, SCHOUTEN.
VAN OVERBRUGGEN

(met een in papier en stro gewikkelde Champagne-fles in de hand door de achterdeur met
Schouten opkomend).

Eugénie, kind, ga jij eens even naar je kamer. Mijn kantoor wordt schoongemaakt
en ik heb met meneer Schouten een woordje te wisselen over zaken.
(hij zet de fles op het buffet).
EUGÉNIE.

Goed, papa.
(Links vóór af, na Schouten gegroet te hebben).
SCHOUTEN

(groetend).

Freule.

Twaalfde Toneel.
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VAN OVERBRUGGEN, SCHOUTEN later DOEF.
VAN OVERBRUGGEN.

Zeg maar juffrouw, hoor. Ze is een juffrouw van twee.... Ik bedoel, ieder wat hem
toekomt. Ga zitten, ga zitten. Wat een weer, hè!
SCHOUTEN

(plaatsnemend).

Afschuwelik. Ik benijd de mensen, die van daag niet uit hoeven te gaan.
VAN OVERBRUGGEN.

Dat zal wel waar zijn; maar waaraan dank ik nu eigenlik de eer van je bezoek?
SCHOUTEN.

Bezoek? Ik zou u immers komen halen om samen op de rechtbank de uitspraak te
gaan horen in liet onteigeningsproses? Is u dat vergeten?
VAN OVERBRUGGEN.

Om de drommel niet; maar ik verwachtte die uitspraak pas over acht dagen.
SCHOUTEN.

Neen, neen.
VAN OVERBRUGGEN.

Nu, des te beter, ofschoon.... meegaan kan ik van morgen niet.
SCHOUTEN.

Niet?
VAN OVERBRUGGEN.

Neen; ik.... ik wacht iemand; maar je wilt me het vonnis wel komen vertellen, hè.
SCHOUTEN.

Met genoegen.
VAN OVERBRUGGEN.

Denk je, dat ik er nog wat bij verdienen zal?
SCHOUTEN.

Ik vertrouw van ja. Zoals u weet heb ik bij mijn schatting in aanmerking genomen,
dat door de kolossale uitbreiding van onze stad uw grond nu reeds als bouwterrein
moet worden beschouwd en derhalve een grote waarde vertegenwoordigt. Mijn
konkluzie luidt dus, dat de gemeente, die onteigent, verplicht is u te vergoeden de
waarde, waarop die grond als bouwterrein moet worden getakseerd.
YAN OVERBRUGGEN.

Heel zuiver geredeneerd. Mij dunkt, daar valt niets tegen in te brengen; vooral nu
mijn grond voor de vermogensbelasting al lang als bouwterrein me wordt
aangerekend.
SCHOUTEN.

Presies.
VAN OVERBRUGGEN.
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En dus heb je de waarde bepaald op....?
SCHOUTEN.

Twee ton.
VAN OVERBRUGGEN

(verheugd).

Dan win ik zuiver anderhalve ton! Nu.... 't is eerlik verdiend, al zou van Houten een
mens dit voordeeltje ook al willen afkapen. Zijn dat tegenwoordig tijden! Iemand met
een beetje fortuin is er waarachtig slechter aan toe dan een stuk jachtwild. Dat wordt
ten minste pas na zijn dood geplukt en gevild.
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SCHOUTEN.

Dat komt van al die mooie sosiale hervormingen.
VAN OVERBRUGGEN.

Je zegt 't lachend; maar is 't eigenlik niet om te huilen? O, wat zou ik daar graag in
de Tweede kamer mijn hart eens over luchten!
SCHOUTEN.

Stel u kandiedaat. Ik heb 't al eens meer gezegd. Mannen als u moesten zich niet
onttrekken aan de belangen van hun land.
VAN OVERBRUGGEN.

En ik heb je al eens meer geantwoord, dat daar nooit iets van komen kan. Bij welke
partij zou ik me moeten aansluiten? Ze hebben 't immers allemaal op mijn duiten
voorzien.
SCHOUTEN.

Sticht dan een nieuwe partij. Er zijn ontevredenen genoeg, die net denken als u....
VAN OVERBRUGGEN.

Dat er een eind moet komen aan dat geldafpersen, geldverkwisten en
geldverknoeien, niewaar?
SCHOUTEN.

Zeker.
VAN OVERBRUGGEN.

Dat het geld gevonden moet worden door bezuinigingen. Afschaffing van het leger,
dat toch niets doet dan soldaatje-spelen! Afschaffing van de mariene, die schepen
bouwt, waarmee je naar de kelder gaat! Afschaffing van de pensioenen voor
mienisters, die minder dan tien jaren achtereen in funksie zijn geweest! Afschaffing
van de overbodige ambtenaren, die betaald worden om een paar uur per dag op
hun pennen te kauwen! Afschaffing van al het sosiale geknutsel, dat toch niemand
tevreden stelt!
SCHOUTEN

(op de tafel kloppend).

Naar mijn hart gesproken!
VAN OVERBRUGGEN.

Ja; maar, mijn goede vriend, wat zal de leus zijn van die nieuwe partij? Je voelt, dat
een partij een leus moet hebben. Als een groepje mensen zegt: wij zijn de partij van
de school met de bijbel, dan weet iedereen dadelik wat ze willen. Wat moet nu onze
leus zijn?
SCHOUTEN.

Bijvoorbeeld: wij zijn de partij, die afschaffingen beoogt.
VAN OVERBRUGGEN.

Waarachtig niet! Dan worden we nog voor sosialisten of anarchisten aangezien.
SCHOUTEN.
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Dat is waar.
VAN OVERBRUGGEN.

Daarom zeg ik: ontevreden zijn we; wij zijn ontevreden; wij blijven ontevreden! Heel
goed; maar toch valt aan het stichten van een nieuwe partij niet te denken, eer wij
een klinkende leus hebben gevonden. Weet jij er een?
SCHOUTEN.

Voor het ogenblik niet; maar ik wil er wel eens over denken.
VAN OVERBRUGGEN.

Doe dat; maar ga eerst naar de rechtbank en kom me gauw het bericht brengen,
dat ik mijn anderhalve ton heb verdiend.
SCHOUTEN.

Dat zal gebeuren
(hij neemt zijn hoed).
VAN OVERBRUGGEN

(ter zijde).

Heb ik de duiten, dan kunnen voor mijn part alle partijen naar de duivel lopen!
(Doef komt door de achterdeur op).
DOEF.

Morgen, heren.
VAN OVERBRUGGEN.

A, Doef. Ik ben tot je dienst. Tot straks, Schouten.
(Schouten af)

Dertiende Toneel.
VAN OVERBRUGGEN, DOEF, later MIETJE.
VAN OVERBRUGGEN

(zonder Doef een stoel aan te bieden).

Wel, wel, meneer Doef! Kan u dus niets aan uw rekening veranderen?
DOEF.

Onmogelik, meneer. Ik moet mijn werklui betalen, mijn materialen inslaan, mijn gezin
onderhouden en....
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VAN OVERBRUGGEN.

En u is een kleine man, voor wie eindelik iets gedaan moet worden, niewaar?
DOEF.

Ik hoor niet tot de grote bazen.
VAN OVERBRUGGEN.

Terwijl meneer Van Overbruggen niet het voorrecht heeft een kleine man te zijn,
geen werklui hoeft te betalen, geen materialen moet inslaan en zijn gezin best van
honger kan laten omkomen, niewaar?
DOEF.

Meneer, ik heb de drie huizen, waarvan u de huur geniet, netjes onderhouden en
ik verlang alleen wat me daarvoor toekomt.
VAN OVERBRUGGEN.

Dat ben ik ook bereid je te geven; maar.... geen sent meer. Er zijn nog rechters in
Nederland en ik zal je vordering behoorlik laten takseren. Want één ding wil ik je
wel zeggen, meneer Doef, kleine man, ik heb genoeg van al de bloedzuigers, die
zich hebben vastgeklemd aan mijn beurs en ik ben vast besloten al dat volkje eens
flink van me af te schudden.
DOEF

(steeds leuk).

Zo, meneer. Nou.... u mag me gerust voor een bloedzuiger houden. Ik weet toch,
dat ik 't niet ben en dat u daar iedereen voor uitmaakt
VAN OVERBRUGGEN.

Met reden zou ik denken. Kijk eens: als ik mijn hele verdienste op die huizen weg
moet gooien aan ververs, timmerlui, loodgieters en andere kleine lieden, dan doe
ik liever dadelik die huizen zelf weg. Misschien krijg ik er maar een appel en een ei
voor, als ik ze publiek verkoop; maar dan zal 't me toch plezier doen de markt zó te
hebben gedrukt, dat al de aannemers....
DOEF.

Bloedzuigers.
VAN OVERBRUGGEN.

Juist, dat al de bloedzuigers er een klap door krijgen.
DOEF.

U is wel vriendelik.
VAN OVERBRUGGEN.

't Is al heel mooi, dat ik niet woedend ben! Je zoudt 't tegenwoordig worden, hoor.
Ik verlang niet veel. Met een paar kamers in een goede pension in het buitenland....
ergens waar 't minder regent en minder stinkt dan hier en waar ik van mijn geld een
beetje plezier kan hebben.... zal ik voor de rest van mijn levensdagen heel tevreden
zijn. Maar ik bedank
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En u is een kleine man, voor wie eindelik iets gedaan moet worden, niewaar?

er voor nog langer het oude paard in de vijver te zijn, waarop de bloedzuigers - ik
herhaal het woord - gewoon zijn zich vol te zuigen. Begrepen?
DOEF.

Heel goed, meneer. U moet maar doen, wat u niet laten kan.
VAN OVERBRUGGEN.

Dat zal ik ook! Dag, meneer Doef.
DOEF.

Uw dienaar, meneer.
(af)
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VAN OVERBRUGGEN.

(alleen)

Aan die heb ik ten minste mijn hart eens gelucht! - 't Is toch grappig: als je een
slaatje hebt gemaakt, durf je altijd veel flinker van je afspreken.
(hij ontdoet de Champagne-fles van het stro en het papier).

A, daar zie ik eindelik mijn geliefkoosd merk Moët et Chandon, Grand Crémant
Impérial eens terug. Toch een mooi gezicht zo'n glanzige, dikgebuikte fles, waarin
vrolikheid en levenslust zijn

Ben je daar nog? Wat scheelt je?

samengeperst en waaruit ze aanstonds als sneeuwwit schuim zullen ontsnappen
en onze zenuwen doortintelen! Ik word zowaar poëties!
MIETJE

(door de achterdeur opkomend met een brief).

Een brief, meneer.
(zij blijft staan en begint te huilen).
VAN OVERBRUGGEN.

Wat is dat nu weer? Vermogensbelasting?
(lezend)
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Daar het sijfer van uw aangifte juist dezelfde vermindering van vermogen aantoont
als dat van verleden jaar, vermoed ik, dat uw vermogen niet nauwkeurig door u is
berekend, maar slechts ongeveer geschat. Ik verzoek u dus beleefd mij alsnog
binnen drie dagen een nauwkeurige berekening te doen toekomen.
(sprekend)

Wel zeker! Met een prijskoerant de waarde van al mijn papieren uitrekenen, als een
schooljongen twee dagen lang optellings- en herleidingssommetjes maken en dat
alles voor niemendal? Dat kan je begrijpen? Ik zeg met de kleine man: wil je werk,
geef me loon. Werd de mienister soms niet betaald, toen hij die vervloekte wet
maakte?
(tot Mietje)

Ben je daar nog? Wat scheelt je?
MIETJE.

Ach, meneer, ik heb van morgen in drift aan mevrouw de dienst opgezegd; maar ik
heb er zo'n spijt van.
VAN OVERBRUGGEN.

Heb je spijt? Dan spreken wij er niet meer over en je blijft.
MIETJE.

Heus, meneer?
VAN OVERBRUGGEN.

Op mijn woord en wat meer is: ik geef je vijf gulden opslag en hier heb je een extra-tje
(hij geeft haar een rijksdaalder).
MIETJE.

O, meneer, wat is u goed.
VAN OVERBRUGGEN.

Zoo ben ik als.... als de zon schijnt.
MIETJE.

Dank u, meneer, dank u wel.
(bij het venster)

Als de zon schijnt? Het plasregent.
(af door de achterdeur).
VAN OVERBRUGGEN

(de fles van het ijzerdraad ontdoende).

Constant een betrekking. Eugénie een man en nog anderhalve ton winst. Er komt
licht! Er komt veel licht! Weet je wat? Ik schiet een geklede jas aan. Die Schakel
kon me wel eens overvallen en dan kan 't geen kwaad, als ik er een beetje deftig
uitzie.
(af door de achterdeur).
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Veertiende Toneel,
EUGÉNIE, LINA, daarna VAN OVERBRUGGEN (Eugénie en Lina komen van verschillende
kanten op en hebben beiden toilet gemaakt).
LINA

(van rechts).

O!
EUGÉNIE

(van links).

Hé!
LINA.

Wat heb jij je mooi gemaakt op de vroege morgen.
EUGÉNIE.

Waarom heeft u toilet gemaakt?
LINA.

Ik dacht, dat je hoofdpijn hadt.
EUGÉNIE.

Dat had ik ook; maar het gaat beter. Ik meende, dat u niet uit zou gaan met dat
hondeweer.
LINA.

Ik blijf ook stilletjes t'huis.
EUGÉNIE.

Maar dan begrijp ik niet waarvoor u....
(zij wijst op haar toilet).
LINA.

En jij dan?
EUGÉNIE.

O, ik.... ik krijg misschien vieziete.
LINA.

Van wie?
EUGÉNIE.

Van.... Josien van Brandenburg.
LINA.

Met dat hondeweer?
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EUGÉNIE.

Dat kan haar niet schelen. Maar.... wat ik zeggen wilde: Ik zal die invietasie van Van
Doornik toch maar aannemen.
LINA

(verwonderd).

Heb je nu op eens weer wél plezier in die partij?
EUGÉNIE.

Ja, eigenlik wel.
LINA.

Zonderling.
(ter zijde)

Er is iets aan de hand.
VAN OVERBRUGGEN

(opkomend in een geklede jas, die openhangt en een wit vest laat zien).

Wat is dat?.... Toilet gemaakt?.... Allebei?
EUGÉNIE, LINA

(tegelijk).

En u dan?
En jij dan?

Wat is dat?.... Toilet gemaakt?.... Allebei?
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(Van Overbruggen kijkt betekenisvol Eugénie aan; zij begint te lachen; daarop kijkt
Van Overbruggen Lina aan, die ook meelacht. Een poos lachen alle drie).
LINA.

Ik lach, omdat jelui lachen; maar nu zou ik toch wel eens willen weten, waarom er
eigenlik gelachen wordt.
VAN OVERBRUGGEN.

Wel, ik lach, omdat Eugénie lacht.
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LINA

(tot Eugénie).

Waarom lach jij dan?
EUGÉNIE.

Omdat papa lacht.
LINA

(beurtelings beiden verwonderd aanziende).

't Lijkt wel een samenzwering!
VAN OVERBRUGGEN

(Eugénie lachend onder de kin strijkend).

Denk jij, dat je voor je vader iets verborgen kunt houden?
(tot Lina)

Wat ziet ze d'r goed uit, hè!
EUGÉNIE.

(koket lachend).

Och, pa!
VAN OVERBRUGGEN.

Ben je van daag niet trots op je dochter, vrouw?
LINA.

Ik ben altijd trots; maar....
VAN OVERBRUGGEN.

Daar heb je ook reden voor; maar.... als je nu van daag eens.... Neen, neen, ik zeg
niets.... Ik verraad niets.
LINA.

Wat is er dan toch te verraden? Je stelt je zoo wonderlik aan. En Eugénie.... Wat
scheelt jelui toch?
VAN OVERBRUGGEN.

Dat heb ik je al gezegd. Wij zijn in ons schik. Niewaar, kind? Mag dat niet? Ik
bijvoorbeeld ben in mijn schik met mijn knappe dochter.
(hij neemt achtereenvolgens Eugénie en Lina onder de arm).

Ik ben in mijn schik met mijn knappe zoon; ik ben in mijn schik met mijn knappe
vrouw en ik ben in mijn schik met.... me zelf.
LINA
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(haast boos van verwondering).

Van morgen had je toch ook die knappe dochter, die knappe zoon, die knappe
vrouw. Wat is er op eens je gevaren, dat je....?
VAN OVERBRUGGEN.

Dat ik van daag eens lekker wil eten, lekker wil drinken en naar de kleine man gaan,
voor wie eindelik iets gedaan moet worden, hé.
LINA.

Nu juist.
VAN OVERBRUGGEN.

Ga zitten, dan zal 't je duidelik worden.
(de fles nemend, die op de tafel staat tussen hen in).

Wat is hier in? Champagne niewaar? Wanneer haalt een mens Champagne uit zijn
kelder? Als hij feestelik gestemd is. Wat doet hij, wanneer de Champagne feestelik
in de glazen schuimt?
LINA.

Drinken.
VAN OVERBRUGGEN.

Niet dadelik. Wat doet hij eerst?
EUGÉNIE.

Klinken.
VAN OVERBRUGGEN.

Juist. Zij weet 't. Klinken! En waarop zullen wij vandaag klinken?
LINA.

Hoe kan ik dat raden?
VAN OVERBRUGGEN.

Zeg jij 't eens, kind.
EUGÉNIE.

Zeg u 't maar zelf.
VAN OVERBRUGGEN.

We zullen klinken op.... op....
(tot Lina)

Eugénie lacht.
(tot Eugénie)

Ja, ik zie 't wel: je lacht. Jij begrijpt me.
LINA.

Wat begrijpt ze?
EUGÉNIE.

Niets, mama.
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LINA.

Ach, jelui bent onverdragelik. Ik ben in 't geheel niet gesteld op zulke
geheimzinnigheden. Zou ik nu eindelik eens mogen weten....
VAN OVERBRUGGEN.

Waarop we zullen klinken? Luister maar. We zullen klinken op een omwenteling in
ons aller bestaan. Op een omwenteling zonder bloedvergieten, een jolige
omwenteling. Er zal misschien een beetje bij gehuild worden; maar dat zal geen
kwaad doen aan de algemene vrolikheid.
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LINA.

Ik geloof heus, dat jij je verstand hebt verloren.
VAN OVERBRUGGEN.

Omdat ik trots ben op mijn dochter, trots op jou en trots op mijn zoon, mijn
stamhouder? Je zult eens zien, hoever die jongen 't zal brengen. Bij die dingen komt
het er maar op aan een voet in de stijgbeugel te hebben.
LINA.

Was hij maar zo ver.
VAN OVERBRUGGEN.

Zover is hij! Als je, zoals ik, met een Sekretaris-generaal op de schoolbanken hebt
gezeten, als die Sekretaris-generaal alles van je afweet: van je famielie, van je
carrière, van je opienies, van je omstandigheden, dan begrijp je, dat er een band is
ontstaan met de regering, die ten goede moet komen aan je kinderen. Constant is
voor de mienister eigenlik al geen vreemde meer. Hij heeft zich natuurlik maar te
vertonen gehad om....

Vijftiende Toneel.
VAN OVERBRUGGEN, LINA, EUGÉNIE, CONSTANT.
CONSTANT

(naar de laatste mode gekleed, hoge hoed, wandelstok, door de achterdeur opkomend).

Nu.... dat is voor 't laatst geweest, hoor!
LINA, EUGÉNIE, VAN OVERBRUGGEN

(tegelijk).

Wat is voor 't laatst....?
Hè?
Wat blief je?
CONSTANT.

Denk je, dat ik nog langer de mienisteries wil aflopen om me telkens te horen
afschepen met een beleefde fraze?
VAN OVERBRUGGEN, LINA, EUGÉNIE

(tegelijk).

Wat afschepen? Wat fraze?
Dacht ik 't niet.
Al weer mis?
CONSTANT.
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Is die man een vriend van u?
VAN OVERBRUGGEN.

De Sekretaris-generaal? Een schoolkameraad.
CONSTANT.

Dan is 't toch waar, dat je 't van je vrienden hebben moet.
VAN OVERBRUGGEN.

Ben je dan waarachtig alweer onhandig geweest?
EUGÉNIE.

Dat zal wel.
CONSTANT.

Hij heeft er me niet eens de tijd voor gelaten.
LINA.

Constant.... ik hoop, dat je je groot hebt gehouden.
CONSTANT.

Ik heb haast geen woord kunnen zeggen.
EUGÉNIE.

De man was toch beleefd.
CONSTANT.

O, wat dat betreft.... Ga zitten.... aangenaam kennis te maken.... ik heb uw vader
wel gekend....
VAN OVERBRUGGEN.

Wel gekend? Een schoolkameraad?
CONSTANT.

En dan hetzelfde refrein: zodra zich een gelegenheid voordoet.... we hopen in uw
belang werkzaam te kunnen zijn.... maar voor 't ogenblik zijn er voor elke
opengevallen betrekking zo ontzettend veel solliesietanten en daarbij mannen, die
't hoog nodig hebben, terwijl uw vader een gefortuneerd man is, dat....
VAN OVERBRUGGEN.

De kleine man dus weer? De kleine man, voor wie ik geplukt word.... de kleine man,
die mijn bloedzuiger is! Moet die kleine man nu ook nog mijn zoon het brood uit de
mond nemen?
LINA.

Anton, houd je groot.
EUGÉNIE.

En laten we die fles maar wegzetten.
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VAN OVERBRUGGEN.

Waarachtig niet! Je moeder zegt, dat ik me groot moet houden en ik zal me groot
houden. Constant, van dit ogenblik af zal je me nooit weer over een betrekking horen
spreken. De maatschappij is niet van je gediend? Goed! Voortaan zal jij in ledigheid
je dagen doorbrengen. Slenteren zal je; slenteren, zoveel je wilt. Slenteren langs 's
Heren straten als een levend protest tegen al de ongerechtigheden, waaronder wij
gebukt gaan! Jij alleen als een optocht van de werkloosheid, die werken wil, maar
geen werk kan krijgen.
LINA, EUGÉNIE, CONSTANT

(tegelijk).

Maar, Anton, hoe kan je nu zo spreken?
Wat betekent dat nu?
En wie zal dat betalen?
VAN OVERBRUGGEN.

Ik weet wat ik zeg. We zullen voor Constant een rijk meisje zoeken. Dan hoeft hij
niemand naar de ogen te zien. Dan kan hij de hele regering laten fluiten.
CONSTANT.

Heel goed, als ik maar niet zelf hoef te zoeken.
LINA.

Net, of je de rijke meisjes zo maar voor het oprapen hebt.
VAN OVERBRUGGEN.

Als je zelf geld hebt, krijg je er zo veel je wilt.
MIETJE

(met een brief opkomend).

Een brief voor de juffrouw.
(Eugénie leest)
LINA.

Als je geld hebt; maar....
CONSTANT.

Het spreekwoord van de duivel.
LINA.

Je zegt immers zelf, dat wij hard achteruit zijn gegaan.
VAN OVERBRUGGEN.

Dat zijn wij ook; maar de dag is nog niet om.
EUGÉNIE

(zeer ontsteld).
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Hemel!
VAN OVERBRUGGEN CONSTANT, LINA,

(tegelijk).

Wat is er nu weer?
Wat gebeurt er?
Is dat schrikken!
EUGÉNIE.

O, God, o, God, wat zijn de mensen toch slecht!
VAN OVERBRUGGEN, CONSTANT, LINA,

(tegelijk).

Wie zijn slecht?
Welke mensen?
Kind, Kind!
EUGÉNIE

(tot Constant).

Lees jij die brief maar eens en zeg me dan, of ik geen gelijk heb gehad.
(zij valt wenend op een stoel neer)
VAN OVERBRUGGEN, LINA,

(tegelijk)

Wat is er toch?
Gelijk? Waarin gelijk?
CONSTANT

(lezend).

Lieve Eugénie, In vliegende haast een paar woordjes om je te melden, dat ik
geangaazjeerd ben. Schakel was....
(sprekend)

Schakel!
VAN OVERBRUGGEN, EUGÉNIE, LINA,

(tegelijk).

Schakel!
Zie je 't nu?
Wat betekent dat?
CONSTANT

(lezend).
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Schakel was van morgen al vroeg hier en heeft me gevraagd. Ik deel het grote
nieuws het eerst aan jou mee, omdat ik overtuigd ben, dat je oprecht en van harte
delen zult in mijn geluk. Je toegenegen: Josien van Brandenburg.
EUGÉNIE.

Delen? Delen in haar geluk?
(zij springt op en ontrukt Constant de brief)

Ik wou, dat ik haar geluk in elkaar kon knijpen en in stukken scheuren, zoals ik nu
haar brief doe! Daar, daar, daar! Slang! Valse kat!
(zij gooit de stukken van de brief weg)

O, God, o, God!
VAN OVERBRUGGEN.

Wat een gemene sinjeur!
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CONSTANT.

Ik begrijp er niets van. Waarom heeft hij me dan gevraagd haar te....
LINA.

Arm kind, had je je daar zo mooi voor gemaakt? Dacht je, dat die man jou....
EUGÉNIE.

Ik dacht niets, mama. 't Is alles de schuld van Constant. Wat moest die van morgen
ook....
CONSTANT.

Wat drommel, als Schakel me zelf vraagt je te polsen, kan ik dan....
VAN OVERBRUGGEN.

Kinderen, nu zeg ik met je moeder: houdt je groot!
(tot Eugénie)

Geef jij de moed maar niet op. Al val je niet algemeen in de smaak,.... wat wel aan
jou zal liggen.... je kunt en je zult een veel betere partij doen. Wat is nu zo'n meneer
Schakel?
EUGÉNIE.

Een aap! Een lelike, grijnzende aap!
VAN OVERBRUGGEN.

Een aap van hoegenaamd geen famielie! Een aap, die zich bespottelik toetakelt!
Zijn grootvader stond achter de toonbank.
LINA.

Wees maar blij, dat hij een ander heeft gevraagd.
EUGÉNIE.

Dat ben ik ook.
CONSTANT.

Ik zal hem toch eens....
EUGÉNIE.

Maar als wij ons verminderen moeten, zoals papa zegt, dan....
VAN OVERBRUGGEN.

Ik zeg er niets van. Integendeel! Laat ik 't jelui nu maar vertellen. Ik heb een mooie
spekulasie gedaan en op dit ogenblik zijn we minstens anderhalve ton rijker dan
van morgen.
EUGÉNIE, LINA, CONSTANT,

(tegelijk).

Wat zegt u?
Wat blief je?
Is 't heus waar?
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LINA.

Dat zou een uitkomst zijn!
VAN OVERBRUGGEN.

Aanstonds komt Schouten me vertellen hoe het onteigeningsproses op de rechtbank
is afgelopen en van avond....

Zestiende Toneel.
Dezelfden, SCHOUTEN.
SCHOUTEN

(in de achterdeur tot Mietje, die geacht wordt hem terug te willen houden).

Neen, neen; mij behoef je niet aan te dienen.
(binnen)

Meneer Van Overbruggen.... 't is.... 't is.... Neem me niet kwalik. Kan ik spreken in
tegenwoordigheid van....?
VAN OVERBRUGGEN.

Ga je gang, Schouten; spreek vrij uit.
SCHOUTEN.

't Is een schandaal! Een ongehoord schandaal!
LINA, CONSTANT, EUGÉNIE, VAN OVERBRUGGEN

(tegelijk).

Hè?
Wat?
Een schandaal?
Een schandaal?
VAN OVERBRUGGEN.

Je komt me toch niet vertellen, dat,...
SCHOUTEN.

Dat de rechtbank geen rekening heeft gehouden met mijn taksasie! Zo iets is me
nog nooit overkomen! De advokaat van de stad heeft beweerd, dat mijn schatting
indruiste tegen artiekel 40 van de wet op de onteigening, dat verbiedt de
denkbeeldige waarde van de grond in aanmerking te nemen.
VAN OVERBRUGGEN.

Denkbeeldig? Is nu het enige voordeeltje, dat ik eens krijgen kan, nog denkbeeldig?
SCHOUTEN.

De rechtbank is met hem meegegaan en in plaats van winst heeft u nog tienduizend
gulden verlies.
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CONSTANT.

En dat is niet denkbeeldig.
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VAN OVERBRUGGEN

(verslagen).

Gerechte goedheid!
CONSTANT, LINA, EUGÉNIE

(tegelijk).

Wat een vuile boel!
Ik vreesde 't wel.
Och, lieve hemel!
VAN OVERBRUGGEN.

Ik ben kapot. Wat moeten wij nu

't Is een schandaal! Een ongehoord schandaal!

in 's hemelsnaam beginnen? Tienduizend gulden verlies in plaats van honderd-vijftig
duizend winst!
CONSTANT.

Nu wordt me op eens wat duidelik!
VAN OVERBRUGGEN.

Wat dan?
CONSTANT.

Wel, de ommekeer van Schakel. Zijn papa is rechter. Hij zal er achter gekomen zijn,
dat u....
EUGÉNIE.

Zie je nu wel, dat Schakel alleen een rijk meisje wilde hebben?
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LINA.

Zo'n spekulant!
VAN OVERBRUGGEN.

Zo'n duitendief!
EUGÉNIE.

Ach, moe, nu wil ik ook in 't geheel niet meer uitgaan. Bij Van Doornik schrijf
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ik af. Ziekenverpleegster worden, dat is het enige, wat mij overblijft.
CONSTANT.

Ik ga naar de Transvaal!
LINA.

En wij moeten maar in Voorburg gaan wonen.
SCHOUTEN.

Ja, 't is een schandaal! Maar ik weet wel, waar de schoen 'm wringt. Ik weet 't best.
VAN OVERBRUGGEN.

Waar dan?
SCHOUTEN.

In de tijdgeest, meneer! Denkt u, dat de uitspraak niet anders zou uitgevallen zijn,
als u een kleine man was geweest?
VAN OVERBRUGGEN.

Al weer? Mijn zoon geen betrekking, mijn dochter.... hm! Ik gevild, door mijn
leveransiers, uitgezogen door de belastingen, gekortwiekt door de weldadigheid,
bestolen door de rechters en dat allemaal ter wille van de kleine man? O, hier houdt
alles op. Alles, alles, alles! Nu is 't uit met mijn geduld. Er moet verandering komen!
Goedschiks of kwaadschiks! Zo kan 't niet langer! Wij gaan te niet. Ik, mijn vrouw,
mijn kinderen, alle fatsoenlike mensen! Het wordt de strijd om het bestaan!
LINA.

Anton, houd je groot.
VAN OVERBRUGGEN.

Lien, daarvoor is de tijd voorbij. Schouten, van dit ogenblik af kan je op me rekenen.
Wij stichten een nieuwe politieke partij.
SCHOUTEN.

Maar de leus? Wij hebben immers geen leus.
VAN OVERBRUGGEN.

Geen leus? Ik heb een prachtige leus.
ALLEN.

Wat dan?
VAN OVERBRUGGEN.

Voor de rijke man moet eindelik iets gedaan worden!
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Robert Fruin
door Th. Bussemaker.
In memoriam.
Tempus abire tibi est. - Met deze woorden begon onze Meester die indrukwekkende
en

rede, waarmee hij den 1 Juni 1894 afscheid nam van zijn academischen werkkring.
De wet gebood hem, den zeventigjarige, heen te gaan en Fruin, al was het met
weemoed, billijkte dat gebod. Wel gevoelde hij zich nog krachtig van lichaam en
geest, doch dit zeldzaam voorrecht, meende hij, moest noodzakelijk van korten duur
zijn.
Wie hem sedert zijn aftreden met onverminderde werkzaamheid en meesterschap
bezig zagen, konden wanen, dat hij zijn eigen uitspraak zou logenstraffen.
Maar plotseling heeft de dood het onverbiddelijke tempus abire tibi est herhaald,
en

en den 1 Februari hebben wij aan Fruin's groeve gestaan.
Voor de wetenschap, voor zijne verwanten, vrienden en vereerders is dit heengaan
nog veel te vroeg geweest. Maar toch mengt zich in onze droefheid over zijn verlies
een gevoel van dankbaarheid, dat hij van ons is weggenomen nog in de volle kracht
van zijn geest; dat hem bespaard is gebleven het gevoel van verzwakking zijner
heerlijke vermogens, dat hem zoo vreeselijk pijnlijk zou zijn geweest; dat wij ons
hem niet anders kunnen herinneren dan zooals wij hem altijd hebben gekend,
bewonderd en liefgehad.
Ik behoor tot de jongsten onder hen, die hij met den naam van leerling en vriend
vereerde, en mijne herinnering aan hem gaat niet verder dan zestien jaren terug.
Het is mij, alsof die jaren hem geheel onveranderd gelaten hadden. Zooals ik hem
het laatst heb mogen zien in die ruime, stemmige studeerkamer, waar hij in rustige
en onafgebroken werkzaamheid zijn leven heeft gesleten, zoo zag ik als jong student
voor het eerst hem de collegekamer binnenkomen.
Mijn indruk toenmaals was dezelfde als ik later meermalen heb waargenomen bij
anderen, die hem voor 't eerst ontmoetten; een indruk van teleurstellende verbazing.
Was dat nu Fruin? Onwillekeurig had men zich eene voorstelling gevormd van eene
imponeerende verschijning, en de werkelijkheid was hiermee volstrekt niet in
overeenstemming. Die kleine gestalte, dat weinig sprekend gelaat met die sterk
bijziende oogen, die aan den blik iets vaags gaven, hadden niets indrukwekkends,
en evenmin, als hij begon te spreken, de stem, die niet door welluidendheid aantrok.
En ook zijn college - ik herinner
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het mij levendig - vervulde in den beginne niet de verwachtingen, die ik er mij van
gemaakt had. Voor den aankomenden student, die allicht nog ontvankelijker is voor
het uitwendige van de voordracht dan voor haren inhoud, ontbrak aan Fruin's woord
de warmte, die boeit en meesleept. Het was zoo bezadigd, zoo afgewogen, zoo
koud; geen gebaar, geene uitdrukking in stem of gelaat, die deelneming verried in
hetgeen hij verhaalde.
Lang duurde het echter niet, of men geraakte onder den invloed van die rustige
zekerheid, die glasheldere uiteenzetting in sobere taal, welke alle opsiering
versmaadde en geen woord meer gebruikte dan noodig was om duidelijk en klaar
de toedracht en samenhang der gebeurtenissen mee te deelen. Hij boeide de
belangstelling al meer en meer; er ging macht van hem uit; een vaag besef van
zijne reusachtige kennis, van zijn groot verstand, van zijn sterken geest wekte
gevoelens van eerbied en bewondering. En die bewondering steeg gestadig, tijdens
en na den academietijd, naarmate men bij eigen voortgaande studie zijne
uitnemendheid beter vermocht te begrijpen, niet alleen zijne ontzaggelijke geleerdheid
maar ook zijne gave van combineeren, zijn kunstvermogen om uit de doode stof
zich het levend beeld van het verleden duidelijk voor oogen te stellen, zijn
meesterlijken stijl, die in zoo scherpe lijnen voor anderen wist af te teekenen wat hij
zelf zag. En tevens leerde men verstaan en bewonderen, wat vroeger koelheid
geschenen had. Ik ben niet geestdriftig, heeft Fruin van zich zelven getuigd; ‘de leus
van mijn leven is de spreuk van Spinoza: niet bewonderen noch verguizen maar
begrijpen.’ In dat streven naar begrijpen is hij voortreffelijk geslaagd. Van eigen
welgevestigde overtuiging en voorkeur wist hij zich tijdelijk los te maken om zich in
te denken in andere opvattingen en begrippen. En dit vermogen sloot groote
geestdrift uit, die immers aan eenzijdige bewondering haar krachtig vuur ontleend.
Wie, zooals Fruin, gewoon is de dingen van alle zijden, uit ieder oogpunt nauwkeurig
te beschouwen, kan, gelijk hij zelf het heeft uitgedrukt, de zon niet waarnemen
zonder dat ook hare vlekken zijne aandacht trekken; en deze schenen hem uit een
wetenschappelijk oogpunt even opmerkelijk als haar licht. Door dien tot eene kunst
ontwikkelden aanleg om zich te verplaatsen op ieder standpunt, zich in te denken
in iedere meening, bereikte hij die hooge onpartijdigheid, welke hij van den historicus
eischte en zich zelf eigen had gemaakt in buitengewone mate.
Toenemend waardeeringsvermogen ging jegens Fruin noodzakelijk gepaard aan
toenemende bewondering. In die gestadig aangroeiende reeks zijner geschriften
leerde men al meer zijne zeldzame macht over stof en vorm erkennen, ook wanneer
hij zich, gelijk hij zoo dikwijls en met zekere voorkeur deed, met details bezig hield.
Die veelvuldige behandeling van detailzaken was het gevolg van zijne behoefte aan
vastheid en nauwkeurigheid van weten. Waar hij, bij de overweging der stof voor
zijne colleges, stuitte op twijfel en onzekerheid, drong zijne onvoldaanheid hem om
zich zoo mogelijk overtuiging en gewisheid te verschaffen. Deze behoefte en het
daaruit voortvloeiend telkens vernieuwd detailonderzoek zijn de oorzaak, dat hij na
zijne ‘Tien jaren’ niet
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weer tot het schrijven van een groot historisch werk gekomen is, wat wij van zijne
hand toch zoo gaarne zouden ontvangen hebben. Zullen wij het betreuren, wanneer
wij denken aan dien rijken schat van opstellen en artikels, welke hij ons geschonken
heeft? Hoe hebben deze in velerlei richting den weg gebaand of aangewezen! Welk
een onderwijzende kracht, ook buiten zijne collegekamer, is hierdoor van hem
uitgegaan! Hoe menigeen, die nimmer het voorrecht had gehad zijne colleges te
volgen, hebben zij tot zijn leerling gemaakt!
De man, die zoovele anderen heeft geleerd, heeft zelf voor zijne vorming als
historicus weinig of geen leiding gehad; hij heeft zich zelf gevormd, is zijn eigen
leermeester en leidsman geweest. Of andere groote historici invloed op hem hebben
geoefend, durf ik niet beslissen. Misschien dat Ranke, in wiens werken hij
onpartijdigheid meer dan bij iemand anders had aangetroffen, in dit opzicht niet
zonder inwerking op hem is geweest.
Voor Ranke koesterde hij groote vereering, en nog in de laatste jaren zijns levens
verkwikte hij zich gaarne aan diens geschriften. Toch was die vereering niet
onverdeeld. Voor hem bleven de werken van den grooten Duitscher steeds onvolledig
en onbevredigend, omdat zij zich bijna uitsluitend bezig houden met den staat en
zich te weinig bekommeren om de ontwikkeling ‘van wetenschap en kunst, van
geloof en wijsbegeerte, van zeden en gewoonten, van handel en nijverheid.’ Want
niet minder dan den staat achtte hij de maatschappij de aandacht van den historicus
waardig. En hieruit is het deels te verklaren, dat er geen school van Fruin bestaat.
Bij zijne veelzijdigheid was het niet mogelijk, dat, evenals in Duitschland wel
gesproken wordt van Rankianer om de vertegenwoordigers eener bepaalde richting
in de geschiedbeoefening aan te duiden, zijne leerlingen zich zouden kenmerken
door ééne en dezelfde opvatting, hun door den meester ingeprent of van hem
overgegenomen. Bij Fruin geen bevoorrechting van politieke of sociale geschiedenis,
omdat hij beide met dezelfde liefde beoefende, met gelijke meesterschap
beheerschte, in haar samenhang overzag en kende. Maar ook heeft Fruin nimmer
de bedoeling gehad om een school te stichten. Hij wilde geen leerlingen drillen op
zijne methode of zijne begrippen maar liefde wekken voor de wetenschap, en hij
was hun een voorbeeld van liefde en toewijding, van een onophoudelijk streven
naar bevestiging en verheldering van onzeker en vaag weten. Bevoorrecht de
leerlingen, die zulk een Meester hadden!
Een zooveel omvattend kennen en kunnen als in Fruin vereenigd was is zeldzaam,
en beperking is een eisch voor de meesten. Van zijne leerlingen, oudere en jongere,
beweegt de een zich bij voorkeur in deze, de ander in gene richting, maar allen
hebben steeds den gemeenschappelijken meester als den leidsman voor oogen
gehad, in zijne goedkeuring van hun werk den hoogsten lof, de rijkste belooning
gevonden.
Welk een gemis veroorzaakt het verlies van een man, tegen wien men zoo hoog
kon opzien!
Aan de vereering, welke Fruin als geleerde inboezemde, paarde zich bij
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hen, die hem nader mochten treden, eene warme genegenheid voor den mensch.
Eenzaam scheen zijn bestaan te zijn, gewijd aan den arbeid, die hem ‘het geluk
van zijn leven’ was. Maar toch, hoe groote plaats namen anderen in dit leven in!
Hoe innig was hij gehecht aan zijne verwanten, hoe trouw hing hij zijne vrienden
aan, hoe vurig wenschte, hoe ijverig bevorderde hij, zooveel in zijn vermogen stond,
hun geluk.
Bij het klimmen zijner jaren zijn hem de meesten, aan wie hij door banden van
oude vriendschap verbonden was, ontvallen. Dan zocht hij afleiding voor de droeve
gedachten in verdubbelden arbeid, en soms gaf een geschrift den nagalm van het
leed, dat hun verlies hem berokkende. In den aanhef van het Gidsartikel, dat hij in
1886 aan Ranke wijdde, trilt de smart van eigen ervaring in die jaren. En hoe
aandoenlijk getuigenis van zijn warm hart geven die woorden uit zijne Afscheidsrede,
waarmee hij zijne gestorven vrienden herdacht! Doch de trouw aan oude liefde en
vriendschap sloot geen belangstelling en genegenheid voor jongeren uit, en wie het
voorrecht hadden die genegenheid te winnen, vonden in den schijnbaar kouden
geleerde een hartelijken, altijd in lief en leed deelnemenden vriend, steeds vaardig
om hun ter zijde te staan met raad en daad, met zijne wijsheid en goedheid, die
groot waren.
sten

Den 1
Februari hebben zijne vrienden aan Fruin's groeve met volkomen
instemming den uitstekenden geleerde, den verdienstelijken burger en vaderlander
hooren herdenken. Maar met stillen weemoed hebben zij in dat oogenblik bovenal
herdacht den man met zijn goed en nobel hart, dien zij hebben aangehangen met
groote en warme aanhankelijkheid.
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Errata.
Bladz. 242 regel 17 v.o. staat: ontleend, lees: ontleent.
Bladz. 243 regel 4 v.b. staat: welke, lees: welken.
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Reisherinneringen: een kijkje in West-Afrika.
Door G. Bloch.
(Vervolg)
Uit wat ik zoo zag en hoorde kreeg ik den indruk - en hij werd door latere
ontmoetingen verscherpt - dat deze ambtenaren op de buitenposten over 't algemeen
een zekere romaneske opvatting van hunne taak hebben, trouwens bij vele Fransche
kolonisten vindt men gelijksoortige buitensporigheden van den geest terug rechtstreeks geleend bij de fantasieën van Aimard e.a. -, die het voor den
toeschouwer amusant maakt, ze aan het werk te zien met hunne gezwollen
redeneeringen en theatrale allures en hunne fantastische plannen, maar dat hunne
ontwikkeling den stevigen ondergrond van speciale kennis mist, dien wij,
Nederlanders, bij den kolonialen ambtenaar gaarne vermoeden.
In de oude annalen van dezen post staat ergens opgeschreven, dat een inlandsche
korporaal er eens een lang, wit spook heeft gezien. En ook bij de negers had ten
tijde van de vestiging te Matam van den heer P. de post nog de reputatie van
spookhuis. Dat was een kolfje naar de hand van dien heer, die toevallig liefhebbert
in bovennatuurlijke wetenschap: spiritisme, suggestie, etc., en die dan ook geen
veertien dagen ter plaatse behoefde te blijven om zijn bed te voelen opnemen en
door de kamer dragen, de brandkast op een goeden morgen van den eenen hoek
eener kamer naar den anderen verplaatst te vinden, om van meer alledaagsche
spookverschijningen, door wachthebbende soldaten gekonstateerd, niet te spreken.
De heer P. verhaalde deze ondervindingen onder en na tafel, en wij vonden 't
natuurlijk machtig interessant. De mulat, een stevige kerel met grove, zinnelijke
trekken, confirmeerde alles. Hij was ook spiritist en rilde door de emotie van schrik,
die de dingen en wat hij er dagelijks van hoorde, bij hem wekten. De heer Criard
meende, dat hij voor geesten bizonder aantrekkelijk was en verzocht, tuk op een
avontuur, den nacht in den post te mogen doorbrengen, wat de heer P. gaarne
toestond. Deze kwam er in den loop van het gesprek zelfs toe, zich te laten overhalen
om één van het gezelschap in hypnotischen slaap te brengen. De heer Plissel bood
aan sujet te zijn en werd inderdaad tot één of twee stuipachtige schokken gebracht,
wat als een groote triomf van den heer administrateur gold. Bij mij stond vast, dat
de heer Plissel eenvoudig den hik had, doch de heer Tirlion bezwoer en bewoog
den heer administrateur, na die schokken op te houden, uit hoofde van zijn
aansprakelijkheid voor son p'tit.
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Op den heer Criard na, sliepen wij dien nacht aan boord, en den volgenden morgen
vertrokken wij vroegtijdig. De heer Criard zou ons te paard inhalen. Hij wilde nog
een dag in 't gezelschap van den heer P. blijven.
Wij hadden te Matam aan onze equipage de voorgenomen uitbreiding gegeven,
doch merkbaar sneller vorderden wij niet. Ook hadden wij te Matam een levend
schaap gekocht voor vier franken. Trouwens, wij kochten voortdurend in de dorpen
aan den oever eieren, kippen, melk, soms ook visch. De prijzen dezer levensmiddelen
variëerden nog al. Een ei kostte soms een halven frank. In slechts enkele dorpen
wilde men zout of tabak in betaling nemen, in meer dan één dorp gaf men voor, dat
men ons niets kon leveren en eens geschiedde het, dat men ons wel kippen wilde
verkoopen, mits wij ze zelf gingen vangen.
Onverschillig welke prijzen wij er voor betaalden, waren de schapen, kippen en
eieren klein en schraal; alleen de visch was delicieus. Gedroogde visch vormt een
voornaam bestanddeel van het voedsel der negers. De Senegal herbergt
verschillende karperachtige soorten, waarvan de capitaine de meest geliefde is. De
visschers vangen den visch, door ze met fakkels, dan wel door op het water te slaan,
naar één plaats te lokken.
Even voorbij Matam ontmoetten wij de goevernements-chalands, die de met ons te
Kaedi aangebrachte officieren en ambtenaren naar Kayes moesten brengen. Zij
gaan steeds in flotilles van tien tot twintig bodems en zulk een flotille staat onder 't
bevel van een soort van opperstuurman, een neger ook. Deze chalands zijn klein,
juist groot genoeg om twee passagiers en de bemanning te herbergen, zij zien er
zindelijk en netjes uit en hebben geen dek, doch elk een goedgevlochten stroodak
ter beschutting tegen de zon. De goevernements-chalands worden geroeid en
dienen voor 't vervoer der goevernements-passagiers, als de stoombooten niet in
de vaart zijn.
Naarmate wij vorderden, verhieven zich de rivieroevers hooger boven den
waterspiegel. Doch het landschap veranderde niet: het uitzicht bleef afgesloten voor
en achter door dezelfde rivierbochten; de oevers waren òf geel van het zand, als
afgesneden duin, òf steeds dezelfde struiken hingen over het water; mocht ook al
hier en daar een alleenstaande berg kaal oprijzen, de brousse bleef onveranderlijk
de zelfde profusie van dorrend gras en struikgewas.
Doch de diervormen werden hoe verder stroomopwaarts des te rijker, grilliger,
enormer. Reusachtige kaaimannen zagen wij en soms in troepen. Zij lagen,
brons-groen, onder de overhangende struiken, op de drooggeloopen zandbanken
of op een rots, die uit het water stak. Het gebeurde, dat een enkele steenworp wat
wij een eiland dachten deed levend worden en zich oplossen in wegglijdende
groen-grauwe monsters.
Herhaaldelijk vertoonden zich, hoewel tersluiks en alleen hunne neuzen boven
water stekend, nijlpaarden, een enkele keer met de jongen op de ruggen der wijfjes.
De geweldige sporen hunner nachtelijke excursies aan land
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vonden wij dikwijls, maar nimmer was ik zoo gelukkig een dier op den wal te zien
gaan; zij zijn daartoe te voorzichtig.
Onder de vogels zijn vooral belangrijk om hunne handelswaarde de aigrettes,
sneeuwwit, doch van een onbevalligen vorm, zwanen met te korte halzen en te
lange pooten. Merkwaardig ook is de trompetvogel, die - in groote troepen door de
lucht vliegend - een inderdaad trompetachtig geluid uitstoot, minstens even vervelend
als zonderling. De pique boeuf, een kleine wit-en-zwarte vogel, maakt zich
verdienstelijk door, zijn naam duidt het aan, het vee van zijn parasieten te bevrijden.
Arenden en gieren vertoonen zich dikwijls en in de brousse is het eetbare gevogelte,
tortelduiven, patrijzen, kemphanen, zoo overvloedig en zoo weinig schuw, dat wij
er onze tafel geregeld van konden voorzien, maar overtalrijk vooral zijn in deze
streken de meergenoemde perruches. Ik slaagde er in, eenige van deze diertjes te
koopen voor den lagen prijs van vijf-en-twintig centimes per stuk, echter zijn ze alle
weer ontsnapt, nijdige, moedige dieren, met een krachtigen bek, waar zij alles mee
stukbijten.
Nu en dan zagen wij troepen apen op de boomen, die over het water heen hingen,
doch van den waren reus dezer landen, den witten mier, zagen wij de woningen
slechts, de bekende heuveltjes. Deze heuveltjes, een, twee, drie meters hoog,
onregelmatig gevormd als miniatuurbergjes, worden hoofdzakelijk op den noordelijken
oever gevonden, maar daar dan ook zóó talrijk, dat eindeloos ver minstens een
twaalftal op elke hectare staan. Hoe duizelingwekkend groot moet niet het aantal
mieren zijn, dat zoovele heuveltjes kon doen verrijzen.
Alle hout, dat direct met den grond in aanraking komt, staat dan ook in deze landen
aan totale vernieling bloot. Een merkwaardig voorbeeld daarvan zag ik te Kayes.
Er stond daar een sleeperskar te koop, door een onbezonnen speculant er heen
gevoerd, maar om vele redenen onbruikbaar. Deze kar had eenige jaren ongebruikt
gestaan en in mijn tegenwoordigheid kwam een reflektant het ding bekijken. Hij
krabde eens aan de verf, die er nog netjes, als nieuw, uitzag en haalde toen
gemakkelijk van al het houtwerk een opperst, uiterst dun laagje af, waaronder alles
in zand was omgezet. Het was een leemen kar geworden, en dit was het werk der
witte mieren, die het dunne opperhuidje hadden gelaten om hun werk verborgen te
houden.
Den vijftienden December overnachtten wij voor een dorpje, genaamd Mouderi. Wij
gingen er aan land om het een en ander te koopen en vonden er, tot mijn ergernis,
een der vrouwen, die met ons de reis per ‘Bonnier’ gemaakt had en die nu reeds
weer geheel geïnstalleerd was en mij dus - dit was de reden mijner ergernis - tot
bewijs strekte, dat wij veel langzamer vorderden dan strikt noodig was. Deze vrouw
had aan boord mijn aandacht getrokken door de zindelijke, smakelijke wijze, waarop
zij voor de neger-passagiers het maal bereidde. Zij herkende ook ons terstond en
wij herkenden haar, doordat hare hut inderdaad merkwaardig netjes en helder er
uit zag voor een aarden hut.
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De roem van dit dorp echter was zijn architect, die voor de gegoede dorpelingen
vierkante woningen bouwde, die goed in 't lood stonden, waarvoor hij vierkante
blokken leem, in de zon gedroogd, bezigde. Zelfs vonden wij in dat dorp eenige
versieringen aan de huizen: grillige krullen, in het leem gegroefd.
Deze architect-metselaar en deze zindelijke vrouw hadden vermoedelijk ergens
in St. Louis in Europeeschen dienst hunne capaciteiten opgedaan. Het verschijnsel
is echter uitzondering. Ofschoon vele Toucouleurs uit deze streken op Fransche
booten of op andere wijze Europeanen hebben gediend en, in hun dorp teruggekeerd,
den meneer uithangen van de overgespaarde franken, nergens blijkt, dat zij iets
van Europeesche beschaving, of zelfs slechts eenige
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ambachtskennis mee thuisbrachten. In de steden in het binnenland vindt men
negers-ambachtslieden: goudsmeden, leerwerkers, graveurs, wevers - en zeer
bekwame - maar hunne kunst is van Arabischen, althans Oosterschen oorsprong.
Wij werden te Mouderi goed ontvangen, men speelde zelfs te onzer eere den
tamtam. En hoe slecht beloonden wij deze vriendelijkheid!
Toen het tijd werd, om naar boord terug te keeren, vroegen wij eieren te koop.
Wij kwamen een prijs van twee sous per stuk overeen en van alle zijden kwamen
nu vrouwen met eieren aandragen, een met twee, een met drie, etc. Wij telden de
eieren en betaalden alles aan eene vrouw. En toen vertrokken wij, doch aan boord
onze eieren natellende bespeurden wij,
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dat wij een ei meer hadden ontvangen dan waarvoor wij betaald hadden. En wij
waren gewetenloos genoeg niet terug te keeren.
Het is niet bij benadering te schatten, welke rampen deze vergissing over het tot
nog toe zoo rustige dorpje Mouderi gebracht heeft. Wie zou het verlies van die twee
sous moeten dragen? Niemand die drie eieren gebracht had zou met betaling van
twee tevreden zijn, noch iemand met betaling van een, die twee eieren had gebracht.
Hoe lang hebben de discussies geduurd? Welke familie-veeten zijn er uit
voortgevloeid? Of heeft een wijze griot raad gebracht en het doemwaardige geld
tot eeuwige rust in den schoot der aarde veroordeeld? 't Is te hopen voor de arme
dorpelingen, want twee sous is voor een neger een heele som en in dit geval waren
tot in het oneindige termen, om het verlies van eigen schouders op die van den
buurman te schuiven.
Het is ongeloofelijk, hoe een neger zich uitslooft om een kleine winst te maken.
Van een der palmsoorten, die in de buurt van Kayes groeien, is het hart uit den
jongen stam zeer smakelijk. De kolonisten noemen zulk een hart een choux palmiste.
Zij betalen er een halven frank voor, meer niet. Voor een zoo'n choux palmiste moet
de jonge boom geveld worden, maar buitendien is de soort reeds schaarsch
geworden dicht bij Kayes en om een exemplaar te vinden moet men reeds zeer ver,
een paar dagreizen soms, zoeken. En dat alles doet een neger voor een halven
frank, op een plaats, waar het gewone dagloon een frank met den kost is. Hebt gij
een laptot noodig, al is het aanbod nog zoo groot, zal niemand minder dan een frank
daags en den kost aannemen, maar de zelfde neger, die tachtig centimes per dag
en den kost zal weigeren, zal ook weigeren u een kip te verkoopen in zijn eigen
dorp voor negentig centimes en twaalf uren loopen, omdat hij te Kayes een frank
er voor maken kan.
Den zestienden waren wij 's ochtends onze gewone wandeling gaan doen. De
heer.... was vooruitgegaan. Wij waren nu genaderd tot op veertien mijlen afstands
van de stad Bakel. Hier volgen de dorpen snel op elkaar en wij hadden reeds twee
dorpen achter den rug, dien dag, toen wij, hongerig en warm geworden, naar boord
wilden terugkeeren om te dejeuneeren en uit te rusten. Doch tot onzen schrik
bespeurden wij, dat de vaargeul langs den anderen oever liep en dat onze chaland
derhalve niet kon landen om ons op te nemen. Tegen wil en dank moesten wij dus
doorloopen tot aan een dorpje, genaamd Manael, waar wij den chaland, die daar
weer aan onzen oever zou kunnen komen, konden afwachten. Wij gingen bij het
dorp onder een grooten boom zitten. Nadat wij er in een hut naar gevraagd hadden,
kwam men ons van alle kanten melk te koop aanbieden. De meisjes waren lang
niet leelijk hier, velen waren zeer licht van kleur, hoezeer van zuiver ras. Dit
verschijnsel is zeer gewoon onder de vrouwen der Toucouleurs en vooral bij hen
moet men dikwijls de gewoonte der negerinnen betreuren van zich door tatoueering
de lippen zwartblauw te kleuren, welk gebruik bij bijna alle stammen heerscht.
Nadat wij eenigen tijd hadden gezeten, kwam een jongetje tot ons om ons
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bij een toebab te brengen, die zich in het dorp zou bevinden. Het bleek de heer....
te zijn, dien wij reeds weder aan boord terug waanden. Hij had bij een neger in dit
dorpje een uitstekend onthaal gevonden. Hij had zijn siesta gehouden in het koele
binnenste van zijns gastheers woning en men had hem zelfs een slavin aangeboden.
De neger, die ook ons beleefd ontving en op zindelijke matten deed neerzitten, was
vroeger als matroos in dienst geweest op Fransche zeeschepen en had zich sedert
met behulp van de meegebrachte spaarduiten een fortuintje verworven in zijn
geboorteplaats; zijn vermogen bestond natuurlijk hoofdzakelijk uit slaven.
De slavernij wordt door het Fransche bestuur oogluikend toegelaten en bestaat
bij alle negerstammen. De slaven worden goed behandeld en hoofdzakelijk voor
veldarbeid gebezigd. Somtijds gaan zij op reis en in dienst als laptots en zijn dan
alleen gehouden een deel van hun loon aan hunnen meester uit te betalen. In vele
dorpen bewonen zij afzonderlijke buurten en meestal behoeven zij slechts een
gedeelte van den dag voor hunne meesters te werken. Dientengevolge verwerven
zij zich dikwijls eenige welvaart, ja worden zij wel eens vermogender dan hunne
meesters en slagen zij er vaak in zich vrij te koopen.
De kinderen van slaven zijn eveneens het eigendom van de meesters hunner
ouders, heeft een neger bij zijn slavin kinderen verwekt, dan worden door zijn
overlijden die kinderen het eigendom van de kinderen uit des vaders huwelijk met
zijne wettige vrouwen.
Het is Europeanen echter niet toegestaan slaven te hebben. Door het feit, dat
een slaaf door een Europeaan gekocht wordt, is hij vrij. Slavenkinderen, door
Europeanen gekocht, worden door dien aankoop tot hunne meerderjarigheid zijne
pupillen.
De wevers zijn onder de negers meestal slaven, trouwens de ambachten in 't
algemeen vormen kasten, waaruit de leden niet in een andere kaste kunnen overgaan
en die inferieur in rang zijn aan de kasten der landbouwers en krijgslieden. Een
smid is en blijft zijn leven lang smid, zijn vader was en zijn zoon wordt smid,
onverschillig of het beroep wordt uitgeoefend of niet.
Een afzonderlijke kaste vormen ook de griots: zangers, profeten, troubadours,
geneesheeren, fabrikanten van grigris of talismans. Deze griots zijn zeer gevreesd,
maar veracht tevens. In den strijd krijgsgevangen gemaakt, worden zij door den
overwinnaar uit vrees gespaard en in dienst genomen. Zij worden vaak gehuurd om
den lof te bezingen van brooddronken rasgenooten en in hun leegen tijd loopen zij
rond door de dorpen, onzinnig fiedelend op 4-snarige strijkinstrumenten, die bij een
nauwkeurige beschouwing meestal een vernuftige combinatie van een sardine-blikje
en een hol rietje blijken te zijn.
Zooals wij verwacht hadden, kwam te Manael onze chaland aan den zuidelijken
oever en konden wij ons derhalve nu aan boord begeven. Dienzelfden
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avond bereikten wij Bakel, nadat wij eenige uren voor die stad hadden doorgebracht
in vruchtelooze pogingen om van een zandbank te raken.
Luguber, als een stad van dooden, lag Bakel onder het bleeke maanlicht. Vervallende
muren en gapende daken brokten op in den helderen avond, in den blauwen
lichtnevel, zwart, met een weelde van kantlichtjes, grillig en spookachtig. Een
doorgebroken, massief-steenen brug donkerde over een geheimzinnig grachtje en
daarbij lijnde op, slank bij al die vierkante, zware huizenblokken, vaag-wit, het
gebouw van den post.
Bakel was inderdaad, in het maanlicht, als een klassieke ruïnen-stad en de weinige
witte gedaanten, die statig schreden door de verlaten straten, maakten de illusie
volkomen.
Want het was een illusie. Overdag blijkt Bakel een ruïne te zijn, doch een ruïne
van armoede, een ruïne van leem, nochtans is het een stad met regelmatige straten
en vierkante huizen en voorzeker moet het in zijn bloeitijd in de oogen der
dorpsbewoners de stad der steden geweest zijn. Want in zijn bloeitijd was het een
voorname handelsstad, waar Mooren en Arabieren en de negers van den Niger
samenkwamen, en samenbrachten, wat het hart van Afrika kostbaars had aan te
bieden en wat Barbarije en Egypte voor dat kostbaars veil hadden.
Maar dit is lang geleden. De handelsbeweging is verplaatst naar Medine en Kayes,
nadat zij, tengevolge van Europeesche invloeden, haren basis, den slavenhandel,
verloren had. De meeste huizen zijn verlaten, de straten ledig en slechts op een
enkel pleintje is het gewoel van een dorpsmarkt.
Wij bleven den geheelen volgenden dag te Bakel en gebruikten de maaltijden bij
den heer Criard, onder een rieten afdak op de binnenplaats zijner woning. De heer....
bezorgde mij hier een negerbediendetje, een knaapje van een jaar of dertien, welks
vader in Franschen dienst gesneuveld was bij een gevecht tegen de benden van
Samory. Men noemde dat knaapje daarom meestal Samory. Het was een flink
kereltje, moedig en vol toewijding, maar nog een kind. Het sprak tamelijk goed
Fransch en kon schrijven.
Samory was vrij vermogend; zijn vader had hem een tiental slaven nagelaten,
waarvan twee zijn broeders waren.
De heer Criard zou ons tot Kayes vergezellen en wij reisden 's ochtends van den
achttienden weder verder. Het water was thans verbazend laag, de oevers der rivier
waren naar schatting bij Bakel veertig meters hoog. De Senegal vormt voor de stad
een fraaie bocht en van de rivier gezien lijkt Bakel bij dezen waterstand een vesting.
's Avonds passeerden wij de monding van den Falémé, waarin nu ook weinig
water stond. Deze rivier ontspringt op het gebergte, genaamd Fouta Djallon; haar
bodemzand is goudhoudend, doch niet in een mate, dat het voor Europeanen
loonend is hier goudwasscherijen te exploiteeren. Alleen de negers, die tijd niet
rekenen, kunnen zich er mee bezig houden, en nog is het goud, dat zij winnen, zeer
onzuiver.
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De Falémé valt in den Senegal op ongeveer zestien mijlen afstands van Bakel en
wij waren dus dien dag niet zeer gevorderd en ook den volgenden dag ging het
weer erg langzaam, zoodat ik begon te vreezen, dat de reis wel eens zóó lang zou
kunnen duren, dat ik te laat te Kayes zou komen.
Vooral vreesde ik dat, omdat wij Taimbo N'Kané nog vóór ons hadden en men
mij gezegd had, dat men daar licht eenige dagen zoek kan brengen met vergeefsche
pogingen om den snellen stroom zonder ongelukken te overwinnen.
Daar het volle maan was, ontstond dientengevolge bij den heer.... en mij het plan,
om, als wij 's avonds van den twintigsten tot Diaguiné zouden komen, gedurende
den nacht te voet naar Kayes te gaan. Doch de moeilijkheden namen steeds toe
sten

en wij kwamen den 20

slechts tot Somoné, dat
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vijftig kilometers van Kayes verwijderd ligt. Maar nu wij eenmaal besloten hadden
tot de voetreis, stapten wij over dat verschil heen. Te negen uur gingen wij aan wal,
van Samory vergezeld. Wij hadden geen andere ongevallen, dan dat wij eenige
keeren, bij het oversteken van halfdroge marigots, tot onze knieën in den modder
zakten. Twee keeren hoorden wij het gebrul van den leeuw, doch beide keeren op
grooten afstand. Twee keeren rustten wij uit en om niet in slaap te vallen, legden
wij ons toen op de rustieke stellages, die zich op de pleintjes der dorpen bevinden.
Wij namen onderweg verbazende temperatuurverschillen waar, al naarmate wij
onder boomen gingen of over open plekken en vooral als wij marigots overstaken.
Onder de boomen was het drukkend warm, de opgestapelde
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zonnewarmte, terwijl het in de beddingen der marigots en op andere laaggelegen
open plekken ijzig koud was.
Er waren slechts enkele reizigers op het pad, negers, die naar Kayes ter markt
gingen. Er waren daaronder, die nog van veel verder kwamen dan wij en toch geen
andere koopwaar bij zich droegen dan twee kippen. Een kip brengt te Kayes een
frank op en het is aan geen twijfel onderhevig, of zulk een marktganger zou in zijn
dorp geweigerd hebben, een kip voor achttien sous af te geven, omdat hij te Kayes
een frank kan maken.
Des ochtends te acht uur kwamen wij, doodelijk vermoeid, te Kayes aan. De
chaland arriveerde twee dagen later.

VI.
Kayes ontleent zijn belangrijkheid aan zijn ligging ter plaatse, waar de riviervaart
eindigt. De proviandeering der troepen in het binnenland geschiedt uit de magazijnen,
die het goevernement te Kayes heeft opgericht. Te Kayes begint de groote
strategische spoorlijn, die den Senegal met den Niger moet verbinden. Er is een
druk troepenstation. De handel is er goed vertegenwoordigd en in flinke gebouwen
gehuisvest. Het goevernement is er gevestigd in een groep gebouwen, op een half
uur afstands van de stad gelegen en met haar door een lorrey-lijntje verbonden.
De rijksmagazijnen, het postkantoor, het stationsgebouw liggen langs den Senegal,
verder van de rivier af zetelt de handel, bij en om het marktplein. Kayes bezit een
café, een ijsfabriek, een bakkerij, een kerk.
Maar met al die dingen, die zouden doen denken aan een Europeesche stad,
een samenleving, leiden de Europeanen te Kayes een treurig, eenzelvig bestaan.
Op een of twee uitzonderingen na, zijn er geen Europeesche vrouwen en elke
Europeaan woont met eenige inlandsche bedienden afzonderlijk; van comfort, van
gezelligheid geen sprake.
Het klimaat is van dit alles de oorzaak. Het geheele Senegal-gebied is in den
regentijd voortdurend bedekt met voor Europeanen doodsgevaarlijke miasmen, die
in het gunstigste geval het menschelijk organisme verzwakken, de spierkracht
wegnemen, het lichaam vermageren. Een drukkende, vochtige hitte heerscht dag
en nacht en laat kracht noch lust tot ontspanning. De regentijd wordt opgevolgd
door den herfst, die verademing schenkt. De temperatuur is dan des daags
aangenaam en de nachten zijn koel. Maar in Maart stijgt reeds de temperatuur tot
een gemiddelde van 50° C. in de zon en zij blijft stijgen tot Juni en ook de nachten
worden nu heet en in deze ovenhitte wordt het lichaam juist voldoende geplaagd
en verzwakt om van de dan volgende koortsperiode een gemakkelijke prooi te
kunnen worden. En van het geheele Senegal-gebied is Kayes de ongezondste plek.
Het sterftecijfer is er dan ook ontzettend groot en zelfmoorden komen er veelvuldig
voor.
Eenige dagen na mijn aankomst stierf een handelaar. Aan de begrafenis-
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plechtigheid namen alle beroepsgenooten - vijf-en-twintig in getal - deel. Van
goevernementswege waren eenige lorreys beschikbaar gesteld, waarmee de
deelnemers naar het kerkhof werden vervoerd. Even vóór het kerkhof stapten wij
af. Uit een zich daar bevindend gebouwtje werd de lijkkist gedragen, op een lorrey
gezet en naar het kerkhof gevoerd. De kist was met de Fransche vlag bedekt. Eenige
priesters en neger-koorknaapjes gingen vooraf. De deelnemers volgden te voet.
Op het kerkhof werd een eenvoudige lijkdienst gehouden en toen gingen wij heen.
Het Kerstfeest werd gevierd met een kerkdienst, waarbij alle Europeanen ongeveer ten getale van tweehonderd - tegenwoordig waren. Na afloop werd hier
en daar reveillon gehouden: een kalm koud souper met een glas champagne.

Weg te Kayes.

De officieren komen ook hier met de handelaren niet of weinig in aanraking. Zij
hebben een eigen club, waar grof gespeeld wordt.
Ik kon een dag of acht te Kayes blijven om van de vermoeienissen der rivierreis
uit te rusten en woonde er in het huis van een handelaar. Het bestond uit een
hoofdgebouw, dat de winkel en een kantoor, tevens zit- en eetkamer, bevatte, en
eenige bijgebouwen, die met het hoofdgebouw een vierkant vormden, dat een
tamelijk ruime binnenplaats omsloot.
De winkel liep voor elke kleinigheid vol, want voor een paar kilo's zout of een el
calico kwam steeds een heele familie binnen, soms een tiental personen. De negers
werden te woord gestaan - dit geschiedt overal in de kolonie - door een inlandschen
boutiquier, omdat slechts weinige blanken
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genoeg van een negertaal kennen om een geregeld gesprek te kunnen voeren, laat
staan van de vele talen, die men in een plaats als Kayes hoort.
Bij voorkeur kiezen de handelaren tot hunne boutiquiers min of meer bejaarde
negers, die een baard dragen, omdat de baard den negers vertrouwen inboezemt.
Een feit is b.v., dat een neger van een gebaarden handelaar zich gekochte stoffen
met de armen zal laten toemeten, terwijl hij van iemand zonder baard meting met
den meterstok zal eischen.
Voor een deel wordt nog ruilhandel gedreven. Blauwe katoen van zekere merken
is even gangbaar als geld, doch ook betalen de diula's, kramers, met goud van hoog
gehalte, in den vorm van ringen.
Het aantal Fransch-sprekende negers is betrekkelijk gering en dan spreken zij
het meestal nog op gebrekkige, kinderlijke wijze. Zij zeggen: celui y a faire ça voor
celui qui a fait ça, y a pas connait voor n'a pas connu, y a venir doucement voor il
vient doucement, enz. En nooit zal een neger een Europeaan anders dan met tu
en toi aanspreken. Enkele woorden zijn ook door de niet-Franschsprekende negers
overgenomen: dimans (dimanche = fooi), tousnier (cuisinier).
Maar ook het Fransch, dat de Franschen hier spreken, heeft eenige
eigenaardigheden in den zin, dat een aantal woorden gebezigd worden in de gewone
spreektaal, die in Frankrijk in onbruik zijn geraakt. Men spreekt hier van une case,
un traitant, un chaland, un laptot, mirer.
Dagbladen ziet men te Kayes niet, doch des te meer moet gewaardeerd worden,
dat aan alle telegraafkantoren in Soedan van regeeringswege alle
Havas-telegrammen worden geseind en daar aangeplakt, zoodat de belangrijke
Europeesche gebeurtenissen ook in het hartje van Afrika met negentiende-eeuwsche
snelheid bekend worden.
In het goede jaargetijde - van October tot Februari - vinden de valiede Europeanen
eenige ontspanning in paardrijden en jagen, doch de lust tot deze vermaken duurt
meestal hoogstens één seizoen. En dan begint de tijd, dat men nog slechts
ontspanning vindt in het tellen van de maanden, die van de terugreis naar Europa
scheiden.
De eenige rechter voor alle zaken is de commandant de cercle. In handelszaken,
die, in cijfers uitgedrukt, in belangrijkheid beneden duizend franken blijven, is van
zijn uitspraak geen hooger beroep mogelijk. Te Kayes, als hoofdzetel van den
Europeeschen handel, komen natuurlijk nog al eens commercieele verschillen voor
en daar de commandant de cercle een kapitein is, worden er dan ook wel eens
zonderlinge vonnissen geveld.
Een uur sporens van Kayes ligt de stad Medine. Zij is het commercieele middelpunt
dezer streken. Van heinde en ver komen naar Medine de diulas, die met een of
twee ezels, soms ook van eenige slaven vergezeld, door het land rondventen, wat
zij te Medine inkoopen: katoenen stoffen, kralen, wapens, leerwerk. Naar Medine
voeren de Mooren hunne gom, die zij inruilen
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tegen levensmiddelen en guinée bij de negers-groothandelaren (thans meestal
*)
depôthouders van de Europeesche huizen ) en ook het ambacht bloeit hier.
Op zijnen rang van voorname handelsstad gehandhaafd door een merkwaardig
conservatisme bij de diulas en door de concessie, door het Fransche bestuur in het
spoorlijntje naar Kayes aan dat conservatisme gedaan, is nochtans Medine door
zijne ligging veroordeeld om te eeniger tijd in Afrika's evolutie tot rudimentair orgaan
af te dalen en te vervallen. Om die reden is deze stad in hare rusticiteit en als het
type eener tot ondergang gedoemde stedensoort bizonder merkwaardig.
Europeesch beter inzicht ontwerpt de groote verkeerslijnen, die, met gebruikmaking
der natuurlijke wegen, van de mondingen der groote rivieren uitgaande, het hart
van Afrika voor de beschaving zullen openen en langs die wegen zullen verrijzen
de steden van steen en ijzer, de groote, practische magazijnen. En deze steden
zullen ten slotte allen handel tot zich trekken en de oude centra doen verlaten en
tot ruïnes vervallen.
Te Medine wonen de handelaren (les traitants, zooals de kolonisten zeggen) en
de ambachtslieden in vierkante aarden huizen zonder vensters, die straten vormen
en door hunne bouwvalligheid en eigenaardig gele kleur zeer schilderachtig doen
als grove studies. In tegenstelling met Bakel - vervallen grootheid - is te Medine
alles vertier en beweging, de schoone kleurigheid van het Oosten, doch in een
goedkoope editie: katoen in plaats van de kostbare stoffen der Oostersche sprookjes,
leem voor marmer.
Vrouwen gaan door de straten, gevulde kalebasschalen dragend op het hoofd of
op de opgeheven rechterhand, rijzige negers schrijden langs de lage huizen,
koninklijk in hunne ruime gewaden, een wit katoenen mutsje op het hoofd, vieze
kinderen kruipen naakt in het straatvuil. De smid, de kleermaker, de zadelmaker
oefenen hun beroep aan de straat uit, eenvoudig op den grond vóór een huis of
onder een afdakje. In de winkeltjes der handelaren, donkere krotten, en voor de
deuren zitten groepen babbelaars, de welvarende koopman en zijn parasieten. Want
wie 't doen kan, houdt er die op na en neemt ze mee op reis, steeds ze onthalend:
het zijn vrienden, dan wel griots, die zijn lof bezingen. Bezit een neger middelen,
dan wordt hij licht verkwistend; van nature is hij mild. Maar vooral deze liefhebberij
van zijn lof door de griots - deze rustieke troubadours - te laten bezingen, is algemeen
en ik heb zelfs te Kayes een goudsmid ontmoet, een bejaard man, uiterst bekwaam
en die veel geld verdient met de levering van filigrain-gouden sieraden aan
Europeanen, die er dermate verslaafd aan is, dat hij na elke leverantie een reisje
gaat maken, van eenige zingende en fiedelende griots vergezeld.
Onder de ambachtslieden te Medine zijn de leerwerkers vermeldenswaard, die
de fraaie zwaardhandvatten en scheeden maken, door de negers zoo gaarne
gedragen: een sierlijk mozaikwerk van leer van verschillende kleuren,

*)

Er wonen te Medine slechts twee of drie Europeesche handelaren.
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met kwasten en koorden, - en de smeden, van wie ik vooral keurige wandelstokken
zag, met zilver geïncrusteerd.
De markt ligt bij den militairen post en in de nabijheid is ook het spoorwegstation,
een primitief strooien afdakje. In het jaar 1857 is de post door Toucouleurs belegerd
en door de Franschen heldhaftig verdedigd. Een monument herinnert aan dit beleg.
De belegeraars werden door de Colonne-Faidherbe verjaagd. Met was deze
expeditie, die het Fransche gezag in het binnenland voorgoed vestigde.

Straat te Medine.

Van den heer Criard en eenige negers, die ons maal meedroegen, vergezeld,
wandelde ik van Medine naar de watervallen van den Felou, die de Senegal even
boven Medine bij het Felou-plateau vormt. Het is een half uur gaans. Heen volgden
wij den rivieroever in de schaduw van dat plateau, dat langs de rivier over de geheele
lengte steil, hier en daar bijna loodrecht, afgesneden is. Het is een fraaie weg, vooral
interessant door de fantastische vormen der rotsen.
Wij dejeuneerden onder een overhellend stuk rots en bezochten daarna de
watervallen. Zij zijn - vooral bij dezen lagen waterstand - van geringe hoogte, een
paar meter slechts, doch hunne breedte is aanzienlijk. Wat ze echter bizonder
belangwekkend maakt, is, dat thans - bij laag water - de rivierbodem beneden de
vallen als een spons bezaaid is met cuvetten, holten, die meestal onderaards met
elkaar in verbinding staan en waarin van het vorige regenseizoen nog water is
achtergebleven.
Op een gedeelte, dat niet zoo doorboord is, zijn tallooze namen ingegrift van
Europeanen, die deze plek bezocht hebben en o.a. van de etats-majors van meer
dan eene expeditie naar het binnenland, te beginnen met de groote en afdoende
expeditie onder generaal Faidherbe en te eindigen met de Colonne-Bonnier, die
zulk een treurig lot onderging te Tomboktoe. En al deze namen worden telken jare
bedekt door de groene golven van den Senegal en telken jare weder komen zij
opnieuw te voorschijn, om de eere te verkondigen van zoovelen van Frankrijk's
heldhaftige zonen.
Onzen terugweg naar Medine namen wij over den bergrug, die langs de
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rivier loopt: een naakte massa van opeengestapelde rotsplaten, als een gletscher.
Van Medine gingen wij per spoor weer naar Kayes terug.
Het was besloten, dat ik mijn reis tot Kita zou uitstrekken. Ik zou daartoe per spoor
tot Djoebeba kunnen gaan en van daar te paard verder reizen. Mijn vertrek was op
sten

den 28
December vastgesteld. Toen liep de spoor nog tot Bafoulabé, waar de
Bakoy en de Bafing samenvloeien en den Senegal vormen. Men ging daar per pont
over de rivier en verder met een Decauvillespoortje tot Djoebeba. Daar waren
anderhalve dag mee gemoeid. Doch op 1 Januri 1897 zou te Maina een fraaie
ijzeren spoorbrug over den Bafing geopend worden en dan kon men rechtstreeks
en in een dag van Kayes naar Djoebeba gaan. Het eindje spoor Maina-Bafoulabé
is sedert opgebroken en Bafoulabé van belangrijk transitopunt tot een gewoon
negerdorp gedegradeerd.
Te Djoebeba zouden mij een paard, een palfrenier en eenige dragers, van Kita
ontboden, wachten.
Nu was een ernstig bezwaar tegen deze reis, dat ik nooit tevoren een paard
sten

bestegen had. Ik was den 21
December te Kayes aangekomen en had dus zeven
dagen om mij te oefenen in paardrijden. Inderdaad nam ik eenige proeven in dien
tijd, die mij leerden, dat men het stapvoets heel ver kan brengen, maar dat het zeer
moeilijk is, op een draf vooruit te komen zonder zijn nek te breken. In weerwil van
dit negatieve resultaat ging ik echter op reis.
Samory zou mij vergezellen en de jongen was dol-blij met het vooruitzicht, dat hij
nu en dan ook eens op mijn paard zou mogen zitten. De negers zijn verzot op
paardrijden en over 't algemeen uitstekende ruiters; als zij er de middelen toe kunnen
machtig worden verzuimen zij nimmer zich een paard aan te schaffen. De paarden
in deze streken zijn kleine, vurige beesten, een soort van mustangs met gering
volhardingsvermogen.
Ik dacht het met Samory's hulp zonder eenen kok te kunnen stellen. Als bagage
nam ik, behalve mijn veldbed, een kist met provisiën mee.
Het stationsgebouw te Kayes is, evenals de meeste Europeesche huizen daar,
in natuurlijken steen opgetrokken: brokken rots ter grootte van een straatkei. Het
goevernement stelt deze steenen ter beschikking van particulieren tegen een matigen
prijs. Het stationsgebouw ziet er degelijk uit. Rondom loopt een breede steenen
galerij, om het inwendige koel te houden.
Het vertrek van den trein naar Bafoulabé was vastgesteld op 8.5 's ochtends. Die
vijf minuten zijn merkwaardig, in aanmerking genomen, dat de tijd te Kayes geregeld
is naar den lust van het stationspersoneel en niettemin geen enkele trein ooit op
tijd vertrekt. Nu, men heeft hier met geen buitenlandsche aansluitingen rekening te
houden en het hindert dus niemand,
De trein zag er zeer primitief uit. De coupé's eerste en tweede klas verschilden
alleen in de richting der banken, bij de eerste liepen zij in de breedte, bij de laatste
in de lengte der waggons: eenvoudige lattenconstructies aan beide zijden open,
doch van zeilen voorzien tegen zon en wind. Onoverdekte
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goederenwagens vormden de derde klas, waarvan alleen negers gebruik maken,
die zich een plaatsje zoeken op de te vervoeren goederen. Het treinpersoneel
bestond uit negers.
In de coupé, waarin ik plaats nam, zaten een paar negers, tot groote ergernis van
een heer, die met mij instapte en niet kon nalaten, vooral toen de negers wat veel
bagage op de banken plaatsten, deswege een hoogen toon aan te slaan. Wat ik
den aanvoerder dier donkerkleurige mede-passagiers zal noemen liet zich dat echter
niet welgevallen, maar riposteerde scherp, dat hij zijn kaartje betaald had en dus
evenveel recht had daar te zitten als de ander. Deze neger bleek een handelaar te
zijn, op reis en naar de gewoonte vergezeld van vrienden, die hij voortdurend
onthaalde; hij was zelfs zóó vrijgevig, dat hij ook mij eenige keeren biscuits van
Huntley en Palmers aanbood en over 't algemeen gedroeg hij zich zeer beleefd en
gepast.
Te Diamou, waar de trein een half uur stopte, was gelegenheid het meegebrachte
ontbijt te gebruiken onder de veranda van het stations-gebouwtje. Het mijne bestond
uit koude spijzen, gereed van Kayes meegebracht, doch de officieren, die
meereisden, hadden hun kok bij zich, die in der haast een maaltijd prepareerde.
De weg gaat door een kale vlakte, waarop hier en daar alleenstaande rotsgroepen.
Op enkele plaatsen nadert de spoorlijn den Senegal, die vooral te Galougo tusschen
heerlijk schoone oevers loopt, aan den Donau herinnerend.
De trein ging met matige snelheid en stopte om elke kleinigheid, zelfs om een
treinbeambte gelegenheid te geven, een afgewaaiden hoed op te rapen.
Te ongeveer vijf uur kwamen wij te Bafoulabé. Mijn Europeesche reizgezel moest
ook naar Djoebeba doorreizen en op zijn voorstel begaven wij ons naar den militairen
post, om nachtverblijf te vinden. Men kon ons daar echter niet plaatsen en verwees
ons zonder veel complimenten naar een leegstaande hut in het dorp.
(Wordt vervolgd.)
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Tokyo-tafreeltjes.
Door S. Kalff.
Als een zonderlinge mengeling van Oud en Nieuw Japan, als een stukje van een
westersche metropolis verdwaald te midden van een japansche hoofdstad, zoo
strekt zich voor den vreemdeling uit de voornaamste winkelstraat van Tokyo, de
Ginza.
Van het Shimbashi-station, waar de trein van Yokohama ophoudt, loopt zij in de
richting van Megane Bashi of Brillenbrug, dus genaamd naar de cirkelvormige bogen
waarop zij rust. De verrijzenis eener nieuwere, naar westersch model gefatsoeneerde
beschaving neven de aloude heeft zich op dit punt het sterkst uitgesproken en de
physionomie vervormd van het voormalige Jeddo; eene stad welke zich uitbreidt
over eene vlakte van ongeveer honderd vierkante mijlen, terwijl het zooveel dichter
bevolkte Londen er slechts vierenzestig beslaat.
De Ginza vormt misschien het toekomstbeeld der hoofdstad. Als getrouwe
afspiegeling van verleden en heden in hetzelfde kader ziet men er het nationale
voertuig, de jinriksha, neven den nieuwerwetschen paardentram over den weg rollen,
waarbij de stevige knieschijven van den japanschen looper het winnen van het
trekdier. En, als om de tegenstelling te volmaken, bewegen zich ook een paar
huurrijtuigen over den weg, ofschoon hun aantal in deze hoofdplaats nog vrij beperkt
is. Het zijn echter vooral de winkels, die het moderne cachet aanbrengen. Hier een
deftig kleedingmagazijn, waar militaire uniformen voor de ramen liggen uitgestald
neven engelsche ‘travelling suits’ en rollen zomerstoffen naast fransche ‘chapeaux
melon,’ waar bijkans niets japansch meer te zien is behalve de snijdermeester zelf,
die zich de ellemaat om den hals gehangen heeft precies zooals zijn vakgenoot in
Europa dat pleegt te doen. Een deur verder treft men een winkel van handschoenen,
dassen en engelsche hemden. Immers ziet men in deze straat ettelijke typen van
Jong Japan, die reeds lang afgerekend hebben met de nationale hakama (pantalon)
en haori (mantel) die in de Ginza hunne garderobe komen aanvullen wanneer ze
een ambtenaarsbaantje machtig zijn geworden of een garden-party zullen bijwonen.
Terwijl de europeesche en amerikaansche reizigers uit de Teikoke, Tsukiji en
Seyoken-hotels voor de klandisie een niet onaanzienlijken bijslag geven.
Op het trottoir heeft de kleine trafikant zijn voorraad uitgestald: zonderling
gevormde saké-flesschen, metalen toiletspiegels, bronzen wierookbranders, verlakte
heiligenkastjes, kleine koperen tempellantaarns, oude sabels, porse-
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leinen beeldjes, pijp-étuis, medicijndoosjes en de honderd-en-een artikelen eener
japansche uitdragerij. Maar achter die nederige uitstalling verrijst de moderne
curiositeitenwinkel, waar de fraaiste voortbrengselen der inheemsche kunstnijverheid
te pronk staan en de winkelier in tamelijk goed engelsch den vreemden bezoeker
te woord staat. Bij den horlogemaker is de keus nog niet ruim; 't zijn vooral de
achtkante amerikaansche klokken en de goedkoope horloges, welke het grootste
gedeelte van den winkelvoorraad uitmaken. Maar de comestibleswinkels daarentegen
zijn goed voorzien en ook die van petroleumlampen, fotografiën en meerdere
westersche innovatiën.
't Meest opvallend zijn een paar slagerswinkels - wie zou vóór vijfentwintig jaren
eene slagerij in Japan gezocht hebben! Er hangen daar schapen en kalveren aan
den haak, maar ook reeën en herten, door de jagers in het gebergte neergelegd,
een enkele maal een kleine beer of een antilope. Om zulk eene nering in 't leven te
houden, schijnt dierlijk voedsel reeds genoeg aftrek te vinden bij een volk, dat zich
hoofdzakelijk placht te voeden met rijst en visch, dat het buddhistisch voorschrift
kende om aan geen levend wezen de hand te slaan.
Zoo was het vroeger, maar thans geldt ook hier het woord uit den Tartuffe:
Le ciel défend, de vrai, certains contentements,
Mais il est avec lui des accommodements.

Wel is waar, de verhevene Buddha zelf gaf eenmaal het voorbeeld van
dierenbescherming toen hij, nog knaap zijnde, de wilde zwaan verpleegde die door
den pijl zijns makkers was getroffen; en het leven van een dier te redden is volgens
zijne leer een verdienstelijk werk. Er werden vrome zielen gevonden welke de
slachtossen en schapen plachten op te koopen, in perken te zetten en te voederen
tot aan hun selig Ende. Onder den vijfden Shogun Tsunayosi werd een bevel
uitgevaardigd, waarbij het dooden van eenig levend wezen door het gansche rijk
verboden werd. Vooral de honden genoten onder dezen wereldlijken keizer eene
bijzondere bescherming; het was hun gouden tijdperk. De noodwendigheden van
het dagelijksch leven maakten evenwel spoedig inbreuk op de geboden der orthodoxe
leer. De priesters van het buddhisme oordeelden dat de hemelsche toorn wel niet
degenen kon treffen, welke doodden om zelf te blijven leven, met name de jagers
en visschers. En sedert de openstelling der vijf zg. Treaty ports, met den influx van
het europeesche element, blies een doodelijke adem inzonderheid over het
godsdienstig leven des volks. Het beginsel der utiliteit ving aan te predomineeren;
evenzoo het beginsel van het scepticisme, de gebruiken en instellingen van het
Westen vonden steeds meer navolging en zoo kwamen ten leste ‘les
accommodements avec le ciel’ en de slagerswinkels der Ginza in de wereld.
De breede gracht, door de Brillenbrug overspannen, draagt den naam van
‘Sendai's Tranenbed.’ Volgens de overlevering was de naamgever een van de
grooten des rijks, de daimiyo van Sendai en een verkwistend prins. Groote
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sommen verspilde hij aan de schoone vrouwen der Yoshiwara (Tokyo's hetaerenwijk)
en was feitelijk bezig het familiefortuin ten gronde te richten, toen de Shogun besloot
dit slechte voorbeeld te stuiten door den spilzieken vasal de verplichting op te leggen
dit gedeelte der gracht te verbreeden en te verdiepen. Eene kostbare taak, die hij
niet vervulde dan onder vele klachten en tranen over de groote sommen, welke hij
thans in het water van het kanaal moest werpen instede van in den schoot zijner
sweethearts.
Inderdaad japansche wijsheid, iemand te beletten zijn fortuin te verkwisten door
hem geheel en al te ruïneeren!
Deze grachten der hoofdstad, ten eenemale onderscheiden van de nieuw
aangelegde kanalen, vormen een schilderachtigen trek in het ontzaglijk conglomeraat
van huizen, tempels, tuinen en openbare gebouwen, waar bijkans

Kanaalgezicht in Tokyo.

anderhalf millioen menschen wonen. Ze zijn veelal breed en diep, regelmatig
getraceerd, beschoeid met wanden van gehouwen steen en daarboven hooge,
groene oevers, met honderdjarige boomen beplant. Zij gelijken eerder militaire
defensieliniën dan stadsgrachten. Het water is veelal stroomend, slechts hier en
daar met kroos overfloersd, waartusschen geheele vluchten wilde eenden zwemmen;
ze zijn niet tot groote riolen gemaakt, gelijk in meer dan een europeesche hoofdstad.
En de steenen poorten, de hooge wallen, de antieke torens van het oude kasteel
der Shoguns (het werd in 1868 door brand verwoest, doch het keizerlijk paleis is
op hetzelfde emplacement gebouwd) geven een soort van grimmige schoonheid
aan Tokyo's kanalennet. Inzonderheid aan het breede water, dat zich driemaal om
het gewijde verblijf des Mikado's slingert.
Dit Tokyo is eene stad der tegenstellingen. Zij gelijkt minder eene volgens
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een vast plan aangelegde metropolis dan eene aaneenschakeling van dorpen. Het
kan gebeuren dat de jinriksha den reiziger in snelle vaart langs moestuinen,
plantsoenen en open ruimten voert, waar hij meent in de omstreken der stad te zijn,
en niettemin, een hoek omslaande, bevindt hij zich weer te midden van een drukke
straat in een bevolkt kwartier. De openbare parken doen zich op het eerste gezicht
voor als europeesche, maar spoedig bemerkt men in een getransformeerd japansch
tempelwoud te zijn. Daar verrijzen te midden der hooge cryptomeria's de logge en
roode gevaarten der tempels met hun zonderling snijwerk, hunne massieve
voorpoorten, hunne spookachtige gelederen van steenen lantarens: Shiba met zijn
steile heuvels en lommerrijke boschpartijen, Uyeno met zijn golvend terrein en
breede, slingerende wegen, waar zich achter de graven der Shoguns een geheele
doodenstad uitstrekt. Wanneer men die zware oude boomen aanschouwt, die dichte
plantsoenen onder welke de theehuizen wegschuilen, die half weggezonken zerken
en rijen van verweerde steenen lantarens waarop de bladmossen kleven, vooral
die tempels met hunne zware daken en godenbeelden, dan meent men in het hart
van het oude Japan zich te bevinden.
Maar het contrast is dichtbij. Een complex van gebouwen staat aan den ingang
van het park, waar op reusachtige schaal bazar wordt gehouden. 't Is de Kwankoba,
eene groote monsterverzameling van alle voorwerpen welke de industrie des lands
voortbrengt, eene verbijsterende veelheid van de dingen des dagelijkschen levens
en waar ieder artikel zijn rayon heeft, zoo goed als in een der groote magazijnen
van Chicago, Parijs en Londen.
De lotusvijver in gindsche diepte, waar in weelderigen overvloed de bloeiende
waterleliën zich als 't ware verdringen; het groote bronzen Buddha-beeld, in eene
houding van berusting en overpeinzing neergezeten op zijn lotuskussen; de tempel
der duizendarmige godin Kwannon, de graven der Shoguns, de oude kersenboomen,
werwaarts in Grasmaand drommen bezoekers trekken om ze in bloei te zien staan,
dit alles maant aan het vroegere Japan, naijverig afgesloten van het internationaal
verkeer. Maar ginds voor den witgepleisterden gevel van het Seyoken-hotel staat
*)
de hospes en doet met vele buigingen en sayonara's een zijner europeesche gasten
uitgeleide. Verder het park ingaande bevindt de bezoeker zich voor een kleine
diergaarde, die naar westersch model is ingericht, voor het fraaie en moderne
gebouw van het keizerlijk Museum, voor eene openbare bibliotheek, eene
tentoonstelling van fraaie kunsten, eene muziekschool - altemaal instellingen die
van de ‘barbaren van het westen’ afgezien zijn.
Zelfs in het keizerlijk hof is deze geest der tegenstelling waar te nemen. Achter
de wallen en grachten van het voormalige verblijf der Shoguns verheft zich een
paleis met nieuwerwetsche inrichtingen en europeesch meubilair; terwijl voor den
geheiligden persoon des Mikado's, die in de stad Kyoto zijn leven in gewijde
afzondering placht door te brengen, de moderne souverein

*)

Afscheidsgroeten.
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in de plaats is gekomen. Een vorst die zich bij races en revues laat zien, die het
traditioneele hofcostuum verving door eene westersche uniform, de norimono
(staatsiepalankijn) naar het museum zond om zich van een europeesche koets te
bedienen en aan de leden zijner hofhouding, ook de vrouwelijke, het kostuum der
westerlingen en de nivelleerende fransche mode voorschreef.
‘Him very good man!’ - verzekert mij een Japanner in gebroken engelsch; ‘him
good sovereign!’
Inderdaad gaat keizer Mutsehito voor een populair vorst door. Bij iedere nationale
ramp: eene verwoestende aardbeving, een ver om zich heen grijpende brand, een
de kusten des lands teisterende orkaan toont hij een milde hand te hebben. Tevens
een open oog voor de groote belangen van zijn volk dat hem nog steeds een
bijgeloovigen eerbied betoont, niet alleen de groote massa des volks, maar ook de
aanzienlijken des lands, welke geroepen zijn hun stem uit te brengen in het
parlement.

Mutsehito, keizer van Japan.

Een voorval uit het staatkundig leven illustreert deze daadzaak. In een adres,
door de leden der hooge vergadering tot den Troon gericht, werd o.m. gewag
gemaakt van ‘de wijze en verlichte raadgevingen ons door uwe Verhevene Majesteit
zoo genadiglijk verleend,’ enz. Tegen deze redactie verzette zich echter een der
oudere leden, die wilde dat de woorden ‘wijs en verlicht’ geschrapt zouden worden.
De interpellatie gaf aanleiding tot niet geringe opschudding op alle banken; zij klonk
als majesteits-beleediging Doch de interpellant verdedigde zijn voorstel met te
zeggen: ‘Wie zijn wij, dat wij ons zouden aanmatigen de uitspraken des keizers te
beredeneeren. Indien het in onze bevoegdheid ligt die als wijs en verlicht te
beoordeelen, dan komt het ons een ander maal evenzeer toe er het
tegenovergestelde van te zeggen. En wie zou zich daartoe onderstaan? Aldus, niet
uit gebrek aan loyauteit, maar uit een gevoel van de hoogste deferentie protesteer
ik tegen de bevoegdheid van het Huis de raadgevingen des keizers te kritiseeren.’
De woorden werden uit het adres geschrapt.
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De tegenwoordige vorst is van eene soldateske natuur. Het is bekend welk een
aandeel hij persoonlijk nam aan de voorbereiding en het bestuur der militaire
operaties tijdens den jongsten oorlog met China. Hij stelt voortdurend belang in de
zaken van het leger, en toont in vredestijd eene uitgesproken voorliefde tot
wedrennen en revues.
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De voornaamste revue is die welke op 3 November, 's keizers geboortedag, op het
paradeveld van Aoyama in den naasten omtrek der hoofdstad plaats heeft. Die dag
is een der grootste feestdagen voor den Japanner; tevens een der zeldzame
gelegenheden den Mikado in het openbaar te zien, het bevel over zijne troepen
voerend.
Reeds in den vroegen ochtend ziet men het volk in feestgewaad, en overal boven
de lage en onaanzienlijke woningen de nationale vlag, een roode bol in een wit veld,
van hooge bamboestaken waaien. De weg naar het terrein ‘grimmelt’ van ruiters
en koetsen, van voetgangers en jinriksha's. Eskadrons huzaren, afdeelingen
infanterie, de artillerie met hare stukken, de legertrein en stroomen volks, alles
begeeft zich naar de uitgestrekte vlakte, waar dichte rijen volks reeds langs de
zoomen staan geschaard. Gemeenlijk begunstigt de

De heilige berg Fuji, gezien uit de omstreken van Tokyo.

schoone japansche herfst de wapenschouwing met een stralenden hemel en mild
weder; de golvende bodem draagt na een warmen zomer nog een vriendelijk
najaarskleed en aan den horizon teekenen zich de bergen van Awa en Kadzusa
met wazig-blauwe lijnen tegen de klare lucht, terwijl Fuji, de berg der pelgrims, zijn
besneeuwden top in de verte doet schemeren.
Op een aangewezen punt verzamelen zich de leden der hofhouding, de
opper-officieren, de waardigheidsbekleeders van den burgerlijken dienst en de
vertegenwoordigers van officieele corporatiës; een ieder is op zijn post om den
Mikado te zien en het leger, sedert den laatsten oorlog meer dan ooit de glorie des
volks.
De minister van oorlog in een met tressen en borduursels overdekte uniform heeft
post gevat niet verre van het keizerlijk paviljoen, en eenige tenten die opgeslagen
zijn voor de voornaamste dignitarissen. Langzamerhand
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stroomt op dit punt eene uitgelezen congregatie samen: prinsen van den bloede,
nieuwbakken graven en markiezen, de gezanten van vreemde mogendheden en
de notabelen der ambtelijke en militaire hierarchie. Ook uit het naburige Yokohama
zijn tal van leden der europeesche gemeente overgekomen. en sommige
‘globe-trotters’, die door tusschenkomst van den gezant hunner natie hier eene
bevoorrechte plaats wisten machtig te worden.
Eindelijk weerklinkt trompetgeschal over de zonnige vlakte. Een weidsche
galakoets rijdt het terrein op, met twee bereden herauten in roode uniform voorop,
en twee in de achterhoede. De lijfwacht des keizers, kleine uhlanen-vlaggen in rood
en wit dragend, galloppeert aan beide zijden der koets; een gebruis als van een
plotseling opgestoken wind rijst uit de massa op.
De Mikado - want hij is 't - stijgt uit; een man voor een Japanner geenszins klein
van gestalte en niet donkerder van huidkleur dan het gros zijner onderdanen. Hij
heeft sterksprekende trekken, een gitzwarten knevel en ietwat schralen kinbaard.
Zijn uniform is schitterender, zijn vederbos hooger dan bij een der hier vergaderde
prinsen en generaals; het harnachement van zijn paard is rijker, de sjerp over zijn
rechterschouder maakt hem ook van ver herkenbaar. Zoo hij er ietwat vermoeid
uitziet, er is reden voor. Sedert twee uur in den nacht is Z.M. reeds op de been
geweest, heeft volgens de ritueele voorschriften een bad genomen, het pleeggewaad
der oude Mikado's aangetrokken en zich aldus met de voornaamste leden zijner
hofhouding naar den tempel begeven, binnen den omtrek van het paleis. Daar heeft
hij, vastende, de geboden nagekomen van den Shinto-godsdienst en een plechtige
dienst bijgewoond, hulde brengende aan de schimmen zijner voorvaderen. Niemand
mag hem in het inwendige des tempels volgen, de keizer bidt in eenzaamheid tot
de geesten van het voorgeslacht en het gansche gevolg, gedost in de fantastische
en rijke hofgewaden uit den tijd der Middeleeuwen, wacht eerbiedig buiten den
gewijden drempel totdat Z.M. weer te voorschijn komt.
Doch daarmede is ook met het oude Japan, met eene voorbijgegane orde van
zaken afgerekend. De Mikado legt het antieke gewaad af, trekt de westersche
uniform aan en gaat zich aan zijn volk vertoonen, niet meer als de telg eener aloude
en als goddelijk vereerde dynastie, maar als constitutioneel vorst en
opperbevelhebber der armee.
Thans, nu hij zich naar het keizerlijk paviljoen begeeft en de galakoets is
weggereden, ontstaat er een lichte opschudding in de groep uniformen; een ieder
maakt zich gereed in den zadel te komen. De Mikado bestijgt zijn bruin arabisch
ros, welks harnachement flikkert van deugdelijk japansch goud. Hij wordt gezegd
een goed ruiter te zijn; toch is zijne houding weinig martiaal doordien hij volgens
den ouden japanschen stijl rijdt, de ledematen met iedere beweging van het paard
heen en weer gaande. De hoofsche groep formeert zich, zij zet zich in beweging
en andermaal weerklinkt de trompet.
Voorop rijdt de keizerlijke standaarddrager met zijn banier: een witte
chrysanthemum in een veld van roode zijde. Dan komt de keizer, en achter
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hem de minister van oorlog, de generaals en adjudanten. Langzaam rijden zij langs
de geopende gelederen der troepen en de zijden van het vierkant, terwijl overal het
volk ter aarde buigt voor den afstammeling der Zonsgodin.
‘Hé daar!’ - en dreigend heft een politie-agent zijn wapenstok omhoog. Doch die
waarschuwing geldt slechts een paar europeanen onder de menigte, die verzuimen
hunne hoeden af te nemen nu de stoet zich op een zoo aanzienlijken afstand van
hen voortbeweegt. Het doet er niet toe; de keizer gaat voorbij. En zoo dit dertig jaren
vroeger gebeurd ware, tijdens de gisting over de toelating van het europeesche
element tot ettelijke moorden aanleiding gaf, de onvoorzichtigen zouden allicht
kennis gemaakt hebben met de treffelijk gesmede japansche sabels.
Teruggekeerd op het punt van uitgang vangt het defileeren der troepen aan.
Aangezien er een sterk garnizoen in de hoofdplaats ligt is er een geruime tijd gemoeid
met dit voorbijtrekken der uitstekend gedisciplineerde legerafdeelingen, allen van
nieuwerwetsche wapenen en equipementstukken voorzien en in eene monteering
die aan het pruisische of russische model schijnt ontleend.
Eindelijk is de wapenschouwing voorbij. De keizer stijgt van zijn paard, rijdt naar
het paleis terug en ontvangt daar zijne ministers aan het dejeuner. Vervolgens wordt
receptie gehouden voor de hoofd- en subalterne officieren, terwijl de hooge
staatscolleges hunne eerbiedige gelukwenschen komen brengen. Des avonds geeft
de minister van buitenlandsche zaken een bal in de Rokumeikwan, soort van in
europeeschen stijl gebouwd casino, of in de ruime zaal van het Imperial Hotel, het
aanzienlijkste der hoofdstad.
Het is eene gelegenheid waarvoor iedere vreemde reiziger zich beijvert eene
invitatiekaart machtig te worden en waar hij een levendigen indruk bekomt van het
japansche highlife. Misschien zal de hofpoëet, baron Takasaki, er een
gelegenheidsvers voordragen en buiten op het erf een vuurwerk worden afgestoken.
Men ziet er niet alleen de zeeofficieren van de vreemde oorlogschepen en de
europeesche notabelen, de meesten per trein van Yokohama gekomen, de gezanten
der vreemde mogendheden met hunne echtgenooten, reizende engelsche lords en
amerikaansche geldkoningen, maar ook de fine fleur van de aristokratie des lands.
Vrouwen uit aloude adelijke geslachten verschijnen hier, in kostbare parijsche
toiletten Daar is markiezin Nabeshima, de echtgenoote van den gewezen
ambassadeur te Rome, bekend voor den goeden toon van de bals die zij geeft, en
neven haar de schoone gravin Toda, welke eenmaal de honneurs waarnam in het
japansche gezantschapshotel te Weenen. Zij wordt beschouwd als de belle van
Tokyo, en er is iets in hare ongedwongenheid en opgewektheid dat aan ‘Wiener
Blut’ doet denken. Iets verder, spelende met haren kostbaren waaier, zit de
eenvoudige en vriendelijke gravin Saigo, een van de populairste vrouwen der
hoofdstad, keuvelend met de goede oude burggravin Hijikata. De laatste als altijd
in zwarte zijde gedost; het moet haar een zucht gekost hebben afstand te doen van
het nationaal kostuum. Er zijn hier ook dames bekend door hare vroomheid en
weldadigheid, zooals de prinsessen Mori en Sanjo, trouwe kerkgang-
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sters en bezoeksters van den grooten Hongwanji-tempel, vooral wanneer de
aartsbisschop van Osaka daar zijne welsprekende toespraken tot de geloovigen
houdt.
Pierre Loti gaf in zijn schets ‘Un bal à Yeddo’ eene levendige voorstelling van zulk
een feest, door oosterlingen gegeven naar den westerschen trant, en zijn kritisch
oog zag goed toen het de gebreken opmerkte in de metamorphose:
‘Oh! et ces femmes!... Jeunes filles à marier sur les banquettes, ou mamans
rangées en tapisserie le long des murs, toutes sont plus ou moins étonnantes à voir
en détail. Qu'y a-t-il en elles qui ne va pas? On cherche, on ne peut trop définir:
vertugadins excessifs, peut-être, ou insuffisants, posés trop haut ou trop bas, et
corsets d'un galbe incounu. Pas de figures communes ni grossières cependant, des
mains fort petites et des toilettes venues tout droit de Paris... Non, mais elles sont
étranges malgré tout, elles sont invraisemblables au dernier point, avec le sourire
de leurs yeux bridés, leurs pieds tournés en dedans et leur nez plat.’

Haroe-Ko, keizerin van Japan.

Doch, zoo verbetert hij zich zelven ‘Quand je songe même que ces costumes, ces manières, ce cérémonial, ces
danses étaient des choses apprises très vite, apprises par ordre impérial et peut-être
à contrecoeur, je me dis que ces gens sont de bien merveilleux imitateurs et une
telle soirée me semble un des plus intéressants tours de force de ce peuple, unique
pour les jongleries.’
Evenmin als de keizer verschijnt hier de keizerin.
Ook deze is eene bijzondere verschijning, den lof waardig dien dezelfde schrijver
haar eenmaal toezwaaide in zijn hoofdstuk over ‘l'impératrice Printemps.’ Alleen ligt
er een droefgeestig waas over haar delikaat gevormd aangezicht, de droefheid der
kinderlooze, verbeeldt men zich. Op de hoogte van een troon geplaatst en met meer
eerbied bejegend dan de aanzienlijkste europeesche vorstin zou de moederweelde
haar vreemd blijven; de troonsopvolger is de zoon van een der keizerlijke bijwijven.
Zij is een jaar ouder dan haar echtgenoot; uit een van de edelste geslachten des
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lands gesproten gaat zij tevens door voor eene vrouw van hooge ontwikkeling.
Ofschoon nimmer den voet gezet hebbende op vreemden bodem onderhoudt zij
vriendschaps-betrekkingen met meer dan een europeesche vorstin, inzonderheid
mef keizerin Frederik. Zendt deze hare zusterlijke brieven en hare
waterverfteekeningen aan de evenknie en kroondraagster in het Oosten, keizerin
Haroe-Ko beant-

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

269
woordt die attentie met een complimenteus schrijven en een Japansch borduurwerk
van hare hand. Het zijn de kleine geschenken, die de vriendschap onderhouden.
De landskinderen echter kennen haar het best als bezoekster der hospitalen en
scholen, inzonderheid van de School voor Adellijke Dochters welke hare schepping
is en onder hare bijzondere bescherming staat.
In een aardig boekje getiteld A Japanese interior geeft eene amerikaansche dame,
miss Alice Mabel Bacon, eene beschrijving van zulk een bezoek, en zij was er beter
toe in staat dan andere waarnemers dewijl zij geruimen tijd als onderwijzeres aan
die instelling verbonden was.
Het zou onvereenigbaar wezen met de japansche vormelijkheid, de japansche
etikette, een onverwacht bezoek te brengen; H.M. heeft hare komst van te voren
aangekondigd. Ook behoort het tot den omslag van het ceremonieel, dat die komst
wordt ingeleid door een viertal hofrijtuigen, waarin de eeredames en 't verdere gevolg
gezeten zijn. Reeds vroeger hebben stoere lastdragers in een soort van blauwe
monteering allerlei impedimenta aangebracht, welke tot de staatsie der vorstin
behooren: kostbare verlakte doozen, zilveren rooktoestellen, een dejeunerservies,
een staatsiezetel, enz. De geheele omgeving van het schoolgebouw heeft een
feestelijk aanzien bekomen, het onderwijzend personeel evenals de jonge dames
hebben hunne pleeggewaden aangetrokken en de directrice mevrouw Shimoda is
blijkbaar in haar element. Zij ‘voelt’ zich in hare waardigheid als supérieure van een
adellijk vrouwenstift, zij kent de omslachtige japansche etikette op haar duimpje. 't
Is de eerste maal niet dat de landsvorstin over dezen drempel komt, en zij weet
haar te ontvangen.
Inmiddels heeft een lijfwacht voor het gebouw post gevat, een keizerlijk
ceremoniemeester houdt het toezicht, het gevolg der keizerin heeft zich in de
voorzaal in een dubbele rij geschaard. Thans komt een voorrijder met een kleine
zijden vlag van violet (de keizerlijke kleur), een gouden chrysanthemum in het doek
gestikt, en brengt dat attribuut uit de keizerlijke omgeving binnen het huis 't welk de
eer zal hebben H.M. binnen zijne muren te zien. Weder laat zich hoefgetrappel
hooren. Eene cavalcade van bereden gardes verschijnt welke roode en witte
vaantjes, rechtop in den stijgbeugelkoker, met zich voeren, en na hen een
staatsiekoets, roodverlakt met vergulde ornamenten. De vorstin is in aantocht.
Nu opent een kamerheer het portier, fluks belegt een tweede den grond met een
fijne mat en een tengere, niet zeer rijzige vrouw stapt uit het rijtuig.
Zij is 't, H.M. Haroe-Ko, ‘l'impératrice Printemps.’
Een grijs satijnen kleed omhult hare gestalte, niet boven de gemiddelde lengte
der japansche vrouw, een grijze hoed met witte veer dekt hare gitzwarte haren. De
gelaatskleur is bleek, bijkans van eene italiaansche morbidezza, de neus ietwat
gebogen, de uitdrukking vormelijk; de hand, die den waaier houdt, is klein en
welgevormd. Reeds hebben hare hofdames zich buiten het gebouw begeven en
vormen nu van het portier der koets tot aan den drempel der school eene dubbele
rij, waartusschen de vorstin langzaam voortschrijdt.
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In de deur ontvangt haar mevrouw Shimoda met hare diepste buigingen. Het gevolg
schaart zich daarachter en het gezelschap begeeft zich naar de lokalen, waar de
driehonderd en vijftig leerlingen der school in de volmaakste orde de banken vullen.
Altemaal jeugdige en delikaat gevormde figuurtjes, deze japansche pairs-dochters,
met onberispelijke en als git schitterende kapsels, bleeke en zachtgeronde gezichtjes,
kleine handen en voeten, een trek van onrust en spanning om de lippen reeds sedert
het oogenblik waarop de stoel van H.M. werd binnengebracht. Een schitterend
zwartverlakte zetel, met vergulde chrysanthemumfiguren als bestrooid en een zitting
van purperbrokaat; een stoel van vreemde makelij, waarmee een chineesch
mandarijnengewaad eerder zou harmonieeren dan een parijsch damestoilet. Een
zekere trek van verwantschap tusschen het impassibele gezicht der vorstin en de
fijne bakkesjes op de schoolbanken valt allicht in 't oog, een trek der erfelijkheid van
edel bloed. Want onder deze welopgevoede Edelfräuleins zijn er, die groote
historische namen dragen en wier voorvaderen reeds op een vrij hoogen trap van
beschaving stonden tijdens de stamvaders van europeesche vorstenhuizen nog
halve barbaren waren en de eerste Kruistochten bijwoonden. Niets misstaat hun,
allerminst de zedige glimlach om de kinderlijke mondjes; niets - dan de europeesche
kleeren waarmee de mama's hun best meenden te doen. Zelfs een zoo fraai gevormd
been moet wanstaltig schijnen, gestoken in dikke en opzichtig gekleurde wollen
kousen, en een voetje dat in Asschepoesters glazen muiltje zou kunnen glijden
verdwijnt in grove, veelal te groote schoenen.
Bij 't binnentreden der keizerin rijst ieder op. Met gebogen hoofde blijft deze
maagdenrij staan, en achter haar de onderwijzeressen. Dan, wanneer Haroe-Ko in
haren glimmenden stoel heeft plaats genomen, volgt eene algemeene révérence,
zeer diep en zeer langzaam. Nog een wijle blijft men aldus in de houding van
deemoed staan en niemand denkt er aan de hooge bezoekster in het gelaat te zien.
Al deze kleine japansche ladies, zoo de afwachting hen te voren ook het hart
deed popelen, toonen volkomen zelfbeheersching nu de vorstin eenmaal daar is.
Zij kennen hunne les, zij zijn rolvast geworden. Ieder reciteert op hare beurt en de
keizerin schijnt aandachtig te luisteren. Zij staat eerst op wanneer de directrice voor
haar eene buiging komt maken. Nu rijst ook de geheele klasse overeind, buigt diep
en blijft in die houding staan, de hoofden ter aarde geneigd, totdat H.M. het vertrek
verlaten heeft.
Zoo gaat het de klassen door, waarna in eene afzonderlijke kamer de voorstelling
plaats heeft van het onderwijzend personeel: twee amerikaansche en ettelijke
inlandsche dames. Een voor een komen ze binnen, maken op den drempel hunne
eerste buiging. gaan het vertrek door totdat zij zich tegenover de keizerin bevinden,
doen eene enkele schrede voorwaarts en buigen nogmaals Een kamerheer komt
met een verlakt blad, waarop een pakket ligt in wit zijde-papier gewikkeld. Het bevat
een stuk fraaie japansche zijde, ter waarde van ongeveer twintig dollars. De
voorgestelde dame neemt het paket, houdt
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het voor zich uit en ter hoogte van de borst, neigt haar hoofd op het voorwerp, maakt
eene buiging en verwijdert zich met het keizerlijk geschenk.
Oudtijds gold zulk een gift, rechtstreeks uit handen van den souverein ontvangen,
vooral ten platten lande als heilig en het kleedingstuk, daarvan vervaardigd, werd
geacht wonderdadige kracht te bezitten.
Eindelijk vertrekt H.M. onder dezelfde plichtplegingen als bij hare aankomst. De
hofrijtuigen komen aanrijden, mevrouw Shimoda en haar personeel staan daar als
de deemoedige dienaressen van H.M., de vorstin trekt af met haar gansch gevolg
van hofdames en kamerheeren, voorrijders en lijfwachten, banieren en attributen.
Nog even, door de portieren der koets, schijnt de grijze hoed met de witte veer
voorover te neigen als ten afscheidsgroet; dan stelt de processie zich in beweging.
De schitterende stoet verdwijnt en de adelijke jonge dames zijn ongetwijfeld blij
wanneer zij, thuisgekomen, de prangende westersche kleedingstukken vervangen
mogen door de losse nationale dracht.
Er was echter tot voor kort nog eene andere hofhouding in Tokyo, waar alles
volgens den ouden trant was ingericht, waar geen westersche innovatiën, geen
europeesche uniformen en parijsche toiletten geduld werden. Het was die van de
keizerin-weduwe, echtgenoote van wijlen Komei Tenno en stiefmoeder van den
tegenwoordigen keizer Mutsehito. Het ancien régime werd hier streng gehandhaafd
en de vreemdeling, die het voorrecht had hier toegelaten te worden, bekwam een
getrouwen indruk van het oude Japan. Zij was eene knappe bejaarde dame met
innemende manieren, onveranderlijk gekleed in de kleuren, wit en rood, door de
oude hof-etikette voorgeschreven. Gaarne vertoefde zij op de villa's die zij in het
gebergte en aan de zeekust bezat; hare voornaamste voorliefde gold het inheemsche
theater en de bekende No-drama's. Met hare vrouwen, allen in nationaal kostuum,
placht zij een deel van haren tijd door te brengen met spinnen, weven en borduren,
gelijk het dan ook in aanzienlijke families gewoonte was om kleedingstukken te
dragen, in den schoot des gezins geweven en gemaakt. Op de wereldtentoonstelling
te Chicago bevonden zich eenige fraaie stukken zijde, in de binnenkameren der
keizerin-weduwe vervaardigd.
Doch met haar overlijden spatte dit ouderwetsche hofgezin uiteen en de
hooggeboren vrouw nam als 't ware een overblijfsel van het oude Japan met zich
in 't graf.
Meer dan eens, zoo stelt men zich voor, zat deze behoudensgezinde
matronegemeesmuild hebben bij de vergelijking tusschen de vrouwen uit hare
eigene omgeving, wier borstkas nimmer geprangd werd in de stalen klemmen van
het europeesche korset, wier voeten nimmer de knelling ondervonden van fransche
dameslaarsjes, en de hofdames uit het keizerlijk paleis, welke op hoog bevel hunne
nationale kleeding, misschien de schilderachtigste en doelmatigste van alle
vrouwendrachten, hadden te vervormen à l'instar de Paris. En ook wanneer zij op
weg naar een harer landhuizen uit den gesloten norimono den Japanner kon
bespieden die, ja nog de inheemsche kleedij droeg, maar in het
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gemis van een nationaal hoofddeksel voorzag door bij haori en kimono een franschen
‘chapeau melon’ te dragen, met stijven bol en smallen rand.
Dien hoed dragen ook de japansche ambtenaren, wier europeesch kostuum hun
een jongensachtig voorkomen geeft. 't Is waar, dat ze in 't eind geleerd hebben zich
correct naar de westersche façon te kleeden; dat er geen typen meer te voorschijn
komen als die hofbeambte, welke zich op het Nieuwjaarsfeest vertoonde in 't geen
hij meende Europeesch kostuum te zijn: een gedeukte cilinderhoed en een gekleede
jas, waaronder echter de afwezigheid geconstateerd werd van een pantalon. Doch
over 't algemeen misstaat het europeesch kostuum den mannen zoo goed als den
vrouwen. Zij hebben er geen ‘ruggen’ voor.
Dezelfde glimlach des medelijdens echter, welke hunne verschijning bij den
westerling wekt, vertoont zich bij den Japanner wanneer hij de blunders ziet van
europeanen, die zich in het japansche kostuum steken. Bij een aan de geschiedenis
*)
van Dat Nippon ontleend drama, in een der parijsche theaters opgevoerd, verscheen
bv. een Shogun, een wereldlijke keizer van Japan, uitgedost in hetgeen hoogstens
†)
als het kostuum van een hatamoto kon aangemerkt worden. Op zijn achtbaar hoofd
droeg hij den hoed van een jinriksha-looper, beneden den gordel de beenstukken
van een koelie en aan de voeten de stroosandalen van den japanschen boer.
Risum teneatis amici? - konden zelfs de vrienden zich hier van lachen onthouden?
Reeds is er eene strooming, eene reactie merkbaar, welke den Japanner uit den
tuimel zijner snelle en onvoorbereide hervormingen doet terugkeeren tot het oude;
maar aan den anderen kant wordt de voortplanting van westersche gebruiken en
kleederdrachten bevorderd door de vele jongelieden uit aanzienlijke familiën, die
aan europeesche en amerikaansche universiteiten studeeren, die ter voltooiing
hunner opvoeding eene buitenlandsche reis maken of verbonden zijn aan eenig
gezantschap in den vreemde. Door hen heeft een stage influx plaats van moderne
zeden en begrippen. Inzonderheid onder de hoogere klassen der samenleving heeft
het scepticisme veld gewonnen, en zoo de uiterlijke vormen van Buddhisme en
Shintoïsme ook bewaard blijven, de ‘ziel’ is er uit.
De ontwikkelde Japanner lacht thans met den eeredienst in vossentempels, met
het geloof in wonderdoende Amida- en Kwannonbeelden, met booze geesten welke
men met offeranden bezweren moet en goden, wier aandacht getrokken moet
worden door bij het binnentreden des tempels op een koperen gong te slaan, of
gedurende het gebed in de handen te klappen. Zelfs onder de middenklasse blaast
de geest des ongeloofs, of althans der onverschilligheid. De vermaarde tempels
van Zenkoji in de prefectuur Nagano, van Fudo Sama te Narita, van Isé en elders,
die op de groote kerkelijke feestdagen duizenden bedevaartgangers plachten te
trekken, hebben het getal der geloovigen sedert de laatste tien of twaalf jaren
aanmerkelijk zien verminderen.

*)
†)

Groot Japan.
Kleine adel.
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Op tamelijk luchtige wijze kan de vreemdeling thans over de oude godsdiensten
des lands hooren spreken, telkens wanneer hij in de vertrekken van den Koyokwan
of Maple Club (eene societeit voor aanzienlijken in Shiba-park) of in een eerste
klasse wagon van den spoortrein den japanschen edele ontmoet. Daar zit hij, de
naneef van een geslacht van daimiyo's uit de tijden der feodaliteit, thans nieuwbakken
markies of burggraaf, en rookt in deftig westersch kostuum zijn sigarette en spreekt
in vrij goed engelsch nog gaarne over zijne europeesche herinneringen, over den
tijd waarin hij te Parijs zijne kleederen liet maken en te Cambridge zijn akademischen
graad haalde. Hij is tamelijk goed op de hoogte van de staatkundige toestanden
ook buiten zijn vaderland, heeft eenige kennis van buitenlandsche litteratuur en
fraaie kunsten, herinnert zich de schilderijen in den parijschen Salon, en beter nog
het ballet in de Alhambra. Doch de vreemdeling, met wien hij van gedachten wisselt,
bedenkt allicht dat deze zelfde man, 25 of 30 jaren geleden, krachtens zijn rang als
daimiyo onzichtbaar en ontoegankelijk was; dat hij, buiten zijne woning zich
begevende, in een gesloten draagkoets stapte, die door eene talrijke en tot de
tanden gewapende lijfwacht werd voorafgegaan; dat de europeaan, die op den
grooten weg der Tokaido zijn stoet ontmoette en niet spoedig ruim baan maakte,
of verzuimde zijne nederige groete te doen, zonder genade door 's mans trawanten
werd neergehouwen. Inderdaad, eerst dan beseft men welk eene klove er gaapt
tusschen Oud en Nieuw Japan, welk eene plotselinge en diep ingrijpende ommekeer
er in dit land heeft plaats gevonden.
Zoo ver drijven sommigen hunne westersche aspiraties, dat zij zich eene
westersche tot vrouw nemen. De echtgenoote van den vice-grootceremoniemeester
der keizerin, baron Sannomiya, is eene engelsche dame. Daarbij eene vrouw die
zich aan dit vreemde hof gelanceerd heeft en bij de keizerlijke familie zeer in gunst
staat. Dergelijke gemengde huwelijken, ofschoon nog zeldzaam, schijnen de rassen
nader tot elkaar te zullen brengen; zij komen althans meer voor dan verbintenissen
tusschen europeanen en aanzienlijke japansche dames. De prinsessen van den
bloede zien zich, door schaarste aan evenboortigen, somtijds genoopt landslieden
te huwen die beneden hen staan in rang, en verbeuren daarmee hun eigenen. Aan
de dochter eens kleinen edelmans, wanneer een prins van den bloede haar tot zijne
echtgenoote verheft, wordt bijkans koninklijke eer bewezen, waar zij in de
*)
receptiezaal hare gasten ontvangt. Zelfs huldigt men de gewezen geisha, die 't
geluk had een diplomaat te huwen, sedert met eene ministersportefeuille begiftigd;
aldus de echtgenoote van graaf Sodeska, vóór ongeveer zes jaren minister van
buitenlandsche zaken. Maar eene geboren prinses daalt af tot den kleinen adelstand
wanneer zij zich verbindt aan een gewoon parlementslid of grondbezitter.
Ook hierin spreekt de voortgang der westersche gebruiken zich uit, dat vele
japansche edelen zich huizen laten bouwen in europeeschen of ameri-

*)

Openbare guitaarspeelster.
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kaanschen stijl. Voor de aloude yashiki met zijne houten schuttingen en veranda's,
matten vloeren en papieren schuifwanden is de villa van het Westen in de plaats
gekomen. Doch zoover zijn de bewoners in den regel nog niet gekomen, dat zij de
kunst zouden verstaan zulk een huis smaakvol te meubileeren. Veelal aanschouwt
de vreemde bezoeker hier tapijten van een betwistbaren smaak, brallend in harde
en opzichtige kleuren, een wollen tafelkleed, donkergroen met gele randen, stijve
stoelen van eene inferieure makelij, spiegels en ornamenten gelijk men ze in Europa
in een tweede-rangs pension ontmoet, en schilderijen waarvan de lijst het
voornaamste sieraad is.
Ook in het paleis des keizers, dat in nationalen stijl gebouwd werd, is de
aanwezigheid van duitsche meubels geenszins in overeenstemming met den
eigenaardigen japanschen bouwtrant.
Het is een complex van gebouwen, ongeveer twee mijlen in omtrek, gebouwd op
de plaats waar het vroegere kasteel stond van de Shoguns der Tokugawa-dynastie.
Geen vreemdeling wordt hier toegelaten, ook niet wanneer het hof afwezig is. Uit
de lange veranda's en corridors heeft men een veelal verrassend uitzicht op tuinen
en binnenhoven; en in het voorste gedeelte, doordien de schuifwanden bekleed zijn
met spiegelglas, ontvangt men een indruk als van een eindelooze vista van kristallen
kamers.
De kostbaarste houtsoorten zijn gebezigd voor posten en draagbalken. Elk plafond
in de ruime vertrekken is een kunstwerk; het wordt door verlakte ribben verdeeld in
paneelen of medaillons, waarvan elk een in goud en kleuren schitterend motief
bevat: een fenix, een kraanvogel, een chrysanthemum, een kiri-bloem, enz. De
wanden zijn veelal behangen met brokaatstoffen, welke hier de westersche gobelins
vervangen, van een rijk en oorspronkelijk patroon, toch in zachte en gedempte
kleuren spelend. Slechts de massieve pilaren, welke de plafonds stutten, zijn
overeenkomstig den strengen Shinto-stijl onversierd en ongeschilderd gebleven,
hoewel ze door de treffelijke japansche schrijnwerkers keurig bewerkt zijn. Met
denzelfden verfijnden eenvoud zijn ook de keizerlijke studeerkamers ingericht: effen
blank hout, doffe verguldsels, bleeke neutrale kleuren alom. De groote eetzaal
daarentegen is een hoofsche en wijde hal van aanzienlijke afmetingen, de plafonds
gloeiend in goud en laaie tinten, de wanden behangen met de kostbaarste zijden
stoffen. De troonzaal, ofschoon kleiner en van bescheidener ornamentiek, maakt
nauwelijks geringer indruk; ieder onderdeel is in hooge mate geacheveerd, bewerkt
met die juistheid en minutieuse zorgvuldigheid, waarvan de japansche ouvrier-artiste
het geheim bezit.
Behalve door duitsche staatsiemeubels is het westersche element hier nog
vertegenwoordigd door de electrische verlichting en door de inrichting voor
verwarmde lucht in de sousterrains, zoodat zich ook hier die groteske vermenging
uitspreekt van ouden en nieuwen stijl, oostersch en westersch karakter, waardoor
het moderne Japan zich kenmerkt.
Echter dient erkend te worden dat dit streven om de volken van het Westen na
te volgen, deze zucht oude instellingen en kleederdrachten af te schaffen voor de
anti-nationale van Europa en Amerika, tot de groote massa des volks

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

275
niet is doorgedrongen. Het zijn voornamelijk de hoogere klassen der samenleving,
welke door de hervormingskoorts zijn aangegrepen. Buiten de hoofdsteden en de
vijf havens die voor het internationaal verkeer zijn opengesteld draagt de levenswijs
van den inboorling nog denzelfden stempel van eenvoud en soberheid, die eertijds
het gansche volk eigen was.
Voorzeker is er in dit bloeiende eilandrijk, het Land van de Rijzende Zon, eene
geheele oude maatschappij voorbijgegaan: die van de feudale baronnen met hun
talrijk gevolg, van den geestelijken keizer, dien de Nederlanders van Decima den
‘Japanschen Paus’ plachten te noemen, van een onmondig volk en een geïsoleerden
staat. Het Shogunaat is eene voor altijd verdwenen dynastie; voor den zwervenden
avonturier, den ronin, is de politieke roervink, de soshi, in de plaats gekomen, de
oude wapenrustingen zijn naar de curiositeitenwinkels verhuisd en de godsdienst
is niet meer het kleed zonder naad 't welk eenmaal over deze maatschappij lag
uitgespreid.

Spelend meisje in de nationale dracht.

Maar het sociale en het familieleven van de groote massa beweegt zich nog in
dezelfde vaste trekken, waarin het door de aloude beschaving des lands gelegd
werd. De japansche vrouw der middelen der lagere klasse heeft nimmer afstand
gedaan van de sierlijke en losse nationale dracht. De inrichting der huizen is dezelfde
gebleven, en ook de ontstentenis van huisraad, welke den nieuweling in Japan
zoozeer opvalt. De gewoonten van het huiselijk leven zijn onveranderd: het gebruik
b.v. om in een gezin zonder stamhouder een zoon des huizes te adopteeren; en
dat andere waarbij het hoofd der familie, wanneer hij tot rijpen leeftijd gekomen is,
afstand doet van zijne positie ten gunste van zijn oudsten zoon; en de gewoonte
om bij ingrijpende maatregelen een familieraad te beleggen, waarbij de zaak in den
breede besproken wordt. De huwelijksgebruiken, gelijk de ‘adat’ die voorschrijft, zijn
gehandhaafd geworden; evenzoo de nationale beleefdheidsvormen en de nationale
feesten.
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Evenwel, dit is de bedenkelijke kant van de geestelijke revolutie der laatste
vijfentwintig jaren, dat met de westersche beschaving ook de uitwassen daarvan
zijn binnengedrongen: de zucht tot weelde, tot verandering in kleeding
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en gebruiken, tot godsdienstig scepticisme, tot uitheemsche vermaken en
Grossthuerei; altemaal ongezonde stroomingen, welke het volk van den
voorvaderlijken eenvoud aftrekken. Terwijl sedert den laatsten oorlog met China
het zelfgevoel der natie niet weinig is toegenomen en haar het visioen voorspiegelt
niet alleen de beschaving van het Westen op zij te streven, maar ook uit een
staatkundig oogpunt eene macht, kon 't zijn eene ‘Grossmacht’ te worden, waarmede
de volkeren der aarde hebben rekening te houden.
En 't was gewis tot deze jingo's van het moderne Japan, dat de dichter zijn
waarschuwend woord richtte:
Has China designs on Corea,
Has Russia some bellicose plan?
No matter, don't set up to be a
Great Power, my gentle Japan.
Keep your thoughts from the lust of land-poaching
Beyond your blue circle of sea;
*)
And don't covet the wealth of the tojiu,
†)
Content with your otium cum d.

*)
†)

Vreemdeling.
Dignitate.
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Buitenlandsch overzicht.
De Fransche President.
Het verhaal van den oppassenden werkmanszoon, die door vlijt en degelijkheid een
mooie plaats kreeg in een leerlooierij, zich het vertrouwen van zijn patroons wist te
verwerven en snel vooruitkwam, een eigen zaak opzette, een van de grootste reeders
van Havre werd, door zijn medeburgers tot hun vertegenwoordiger in de Kamer
werd gekozen, een kabinetspost kreeg, minister van marine werd en eindelijk zich
zag verheven tot het hoogste staatsambacht, hoofd van den staat, President der
Republiek - dat verhaal zal niet alleen tot in lengte van dagen zijn aantrekkelijkheid
bewaren voor brave huisvaders om er hun kroost mede te onderhouden op
Zondagmiddag-wandelingen en de ontwakende eerzucht te prikkelen van
veelbelovende jongetjes. Het zal ook zijn waarde behouden voor de karakteristiek
van staat en maatschappij in de tweede helft der negentiende eeuw. Het zal
aantoonen, hoe ver een vertegenwoordiger van de bourgeoisie - want dat was Félix
Faure, die zeer weinig had van een ‘werkmanszoon’ - het brengen kon met behulp
van de tot perfectie ontwikkelde hoedanigheden, die bij voorkeur het bezit zijn van
de groote en machtige middenklasse.
Waartoe het n i e t zal kunnen dienen, al poogt men het er gaarne toe te gebruiken,
dat is om aan te toonen, dat in een republiek de beste, wijste en krachtigste
persoonlijkheid aan het hoofd van den staat geplaatst wordt, ongeacht wat zijn
naam, zijn afkomst zij en uit welke lagen der maatschappij hij zij gesproten. Het
tegendeel is waar. De verkiezing van Félix Faure tot President van de Fransche
Republiek - gelijk trouwens die van Carnot, afstammeling van een voorname,
oud-republikeinsche familie - gaf veeleer blijk van een zeker ostracisme, dat den
wijste, den krachtigste, in al geval dengene die op het oogenblik het meest en vue
was, uitsloot. Beiden. Faure en Carnot, waren afleiders, onschadelijke personen,
met zekere goede hoedanigheden toegerust, welke het mogelijk was te kiezen
zonder al te opzettelijk hem voorbij te gaan, die het meest in aanmerking scheen
te komen.
Het mag bovendien gevraagd worden, of de, stellig niet gering te schatten,
eigenschappen die een eenvoudigen jongen het doen brengen tot chef van een
groot handelshuis, en dezen tot een politiek man van eenige beteekenis, dezulke
zijn die hem tevens geschikt maken tot de vervulling van het hoogste staatsambt.
Energie, onvermoeide flinkheid, een gezond en vlug verstand, zekere practische
ruimte van geweten, optimisme en dergelijke, kenmerken den self-made-man. In
het hoofd van den staat denkt men zich liefst vereenigd: rustige wijsheid, een breede
levens- en wereldbeschouwing, een eclectischen aanleg, vreemd van vooroordeel
en partijzucht, groote menschenkennis,
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de qualiteiten van den rechter, den scheidsman. Dat de loopbaan van een Faure
vele der voorwaarden biedt, onmisbaar om van iemand een goed minister te maken,
zou ik niet gaarne betwijfelen. Maar een hoofd van den staat? Iemand die de rol
van een constitutioneelen koning moet vervullen, zonder de vaste steunselen te
bezitten, die een monarchaal stelsel of een historische dynastie biedt?
Daarbij komt nog dit. Een man met de loopbaan van een Faure achter zich loopt
licht gevaar, ik zeg niet zich te vergapen aan uiterlijken schijn, maar het evenwicht
uit het oog te verliezen, dat er moet blijven bestaan tusschen de uiterlijke praal van
het ambt en de innerlijke waarde, welke de drager erin weet te leggen. Hoe weinig
is het leven, dat van looiersknecht tot staatshoofd leidt, geschikt om den gelukkige
die het doorleeft, een juist begrip te geven van de waarde van den luister, welke
den door hem bereikten top omgeeft. Ik schat het decoratieve van de hoogste
staatsambten waarlijk niet gering, maar het is niet het eenige noch het voornaamste
en ik zou aan den eersten ambtenaar van het gemeenebest, gekozen krachtens
den wil des volks, veel hoogere innerlijke eischen willen stellen dan aan den
kroondrager, tot regeeren geroepen krachtens erfopvolging.
Van een man als Casimir-Perier weten wij niet veel. Hij was een aristocraat, zij
het ook tevens een republikein, een gematigde, een verlichte conservatief. Hij werd
gekozen (onder den indruk van den anarchistenmoord op Carnot gepleegd) met de
zeer duidelijke bedoeling dat hij zelf zou regeeren, een mán zou zijn op den
presidentszetel. Hij verlangde het ambt niet; zijn vrienden, zijn moeder heeft het
groote moeite gekost om hem over te halen zich beschikbaar te stellen. Na zes
maanden is hij heengegaan, raadselachtig, zeggende in de personen den steun
niet te vinden, dien hij behoefde om de Constitutie naar behooren uit te voeren.
Sedert heeft hij gezwegen, absoluut, in een land waarin iedereen babbelt, waarin
geen geheimen te bewaren zijn, tenzij de bewaarder er persoonlijk belang bij heeft.
Dezen man, met den historischen naam, met een vader en een grootvader, die
eerste-ministers waren, geloof ik beter op zijn plaats in het Elysée dan den
vriendelijken, onbezorgden, succes-vollen handelsman, die het er drie-en-een half
jaar heeft uitgehouden en er nog zou zijn, als de onverbiddelijke dood hem niet
plotseling had geroepen.
Men heeft aan niets, aan geen enkel teeken ooit kunnen waarnemen, dat Félix
Faure ontroerd of verontrust werd door de schokkende gebeurtenissen, de nationale
rampen mag men zeggen, waaraan zijn land in het laatste jaar van zijn
presidentschap ten prooi was. Ware hij een impassibel man geweest, een ‘houten
President’ gelijk Carnot, dan zou zijn onbewogenheid geen bijzondere aandacht
waard geweest zijn. Maar dat was hij niet. Hij had een mededeelzame, een
expansieve natuur. Hij ‘straalde,’ toen hij den machtigen Keizer en de bevallige
Keizerin van Rusland in zijn rijtuig rondtoerde door ‘zijn goede stad Parijs.’ Hij was
in zijn kracht en toonde duidelijk, hoe gelukkig hij was, als hij gastheer kon zijn van
de schitterende partijen in het presidentieele paleis, als de goudgerokte diplomaten
hem
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omgaven, als zelfs de onverzoenlijke legitimistische adel toenadering vertoonde bij
zooveel voorkomendheid; of als de vaandels voor hem bogen en de duizenden
blinkende kurassiers in een daverende charge op zijn tribune kwamen aanstormen
te zijner eer. Doch toen de radicale ministers van het kabinet Bourgeois hem
meenamen naar het Zuiden als een triomfteeken, geklonken aan hun zegekar; toen
men hem grafkransen aanbood en confetti nasmeet en Weg met den Senaat! toeriep
zonder Leve de President! - toen hield hij zijn decoratieve rol even vriendelijk vol
en bracht zijn reis volgens het program ten einde. En terwijl het ministerie Brisson
over de levensvraag van de Dreyfus-revisie moest beslissen, de ministers van oorlog
in snelle afwisseling elkander opvolgden, het leger onrustig was, revolutie rommelde
aan den horizon, en ‘le bon renom de la France’ met iederen dag verflauwde - toen
jaagde de President als een groot jager voor den Heer en liever werd er een
ministerraad belegd zonder zijn aanwezigheid dan dat er een jachtpartij zou worden
afgezegd op Rambouillet.
Ben ik onbillijk jegens den beminnelijken, goedhartigen, vroolijken Faure? Toch
slechts dan, indien ik ten onrechte beminnelijkheid, goedhartigheid en vroolijkheid
niet reken onder de eerste hoedanigheden, te eischen van een president der
Republiek. Faure is de President van de Russische alliantie geweest. Hij heeft haar
niet gemaakt, maar hij was peetvader en met gratie heeft hij de doopplechtigheid
geleid. Zijn reis naar Rusland heeft hem de gelegenheid gegeven de hoffelijke
welgemanierdheid en élégance opnieuw te te laten bewonderen, die den
gemiddelden Franschman waardeering verschaffen in de beste gezelschappen. Hij
heeft daar Frankrijk gerepresenteerd op een wijze waarover oude diplomaten en
hofcharges zich verbaasd hebben; en het is geen kleinigheid dezen te voldoen, laat
staan te verbazen. Hij heeft zich bovendien bij velen bemind weten te maken door
de vriendelijkheid en den takt van zijn optreden; bij den minderen man stond hij
daarom in goeden reuk.
Niettemin heeft zelfs deze zorg voor het uiterlijk de menschen wel eens verveeld.
Dat men spotte met zijn witte slobkousen laat ik daar, de Parijzenaar moet zoo iets
hebben; Casimir-Perier werden zijn lage boorden niet vergeven. Maar eens is men
werkelijk boos geweest, op den dag dat Faure den toegang tot de rue Lafayette
geheel had laten versperren, omdat hij aankwam, eenvoudig van zijn buitenverblijf
aankwam, aan de gare du Nord. Zoo iets zouden onze Koninginnen niet gedaan
hebben; koningin Victoria zou er niet aan denken; het is iets voor den Duitschen
Keizer. En dan heeft men gelachen, maar wat zuur, met eenige ergernis, over de
groote plechtigheid, waarmee deze burgerzoon zich de hoogverheven orde van het
Gulden Vlies liet uitreiken; de gansche ceremonie was door hemzelven geregeld
en er werd goed voor krantenberichten gezorgd.
Dat was alles niet zonder verdienstelijkheid en eenige overdrijving schaadde niet,
als er maar wat meer achter had gezeten. Maar in de moeielijke omstandigheden
die het land doormaakte, bemerkte men van den President bijna niets. Bij iedere
ministerieele crisis schijnt het Faure's voornaamste zorg
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geweest te zijn, dat vooral niemand zou weten welke oplossing hij persoonlijk de
beste voor het land achtte. Een menigte van staatslieden werd geraadpleegd en
vervolgens een lijstje van in aanmerking komende premiers opgesteld: als no. 1
niet wilde no. 2, als het no. 2 niet lukte no. 3, enz. Wat de Dreyfus-zaak betreft, men
heeft den President verweten, dat hij zich tegen de revisie verzet of ertegen
geïntrigeerd heeft. Het is mogelijk dat dit niet juist is en dat men zich in de enkele
teekenen, op grond waarvan naar zijn gezindheid ten aanzien van die zaak werd
geraden, vergist heeft. Maar het is dan toch maar waar, dat gedurende die heele
crisis van anderhalf jaar Faure nooit een kik gegeven heeft. Dat er dingen gebeurd
zijn, die een schande zijn voor zijn presidentschap en besluiten geteekend, waarover
de heele wereld zich heeft verontwaardigd. Doemt dan de constitutie of de
constitutioneele praktijk den President der Republiek onder alle omstandigheden
tot zwijgen en onthouding? Ik neem aan dat Faure zich bv. niet had kunnen verzetten
tegen de ‘gelegenheidswet,’ dat monster van wetgeving, waarmede het ministerie
Dupuy een aanhangige rechtszaak aan door de wet aangewezen rechters heeft
onttrokken om haar aan een college van 49 leden toe te vertrouwen, waarvan
sommigen niet buiten politieke invloeden staan. Doch ook het woord van eendracht
en verzoening, dat Faure krachtens zijn ambt had kunnen spreken als scheidsman
van partijen - men heeft het niet vernomen.
Ik kan er mij daarom desnoods mee vereenigen Lord Salisbury in zijn panegyrie
voor Faure in het Engelsche Hoogerhuis te hooren zeggen: ‘De overleden President
was ongemeen geschikt voor zijn ambt.’ Dit was een van de vele uitingen, waarmee
buitenlandsche vorsten en staatslieden - keizer Wilhelm vooraan - Faure geëerd
hebben, die door hen zeer op prijs gesteld werd. Het is mij echter te kras den
Engelschen minister aan Faure's opvolger ‘dezelfde onpartijdigheid en denzelfden
d o r s t n a a r g e r e c h t i g h e i d ’ te hooren toewenschen. Hoe nu? dorst naar
gerechtigheid? Dit is toch teveel gezegd door den premier van een land, dat meer
dan eenig ander heeft uitgevaren over het verlies van den zin voor gerechtigheid
en waarheid onder de derde Fransche Republiek. Een dorstende naar gerechtigheid
heeft in het huidige Frankrijk een andere rol te vervullen dan die, waarmede Faure
zich vergenoegd heeft....
Laat ons niet te hard zijn voor den dooden President, al weigeren wij beslist
gehoorzaamheid aan het voorschrift: Van de dooden niets dan goeds. Hij heeft zijn
land in zonnige dagen uitnemend vertegenwoordigd; in droeve dagen is hij te kort
geschoten. Hij was Felix, de gelukkige, voor tegenspoed niet geschapen. Toen het
ongeluk dreigde, naderde, heerschte, is hij gestorven.
Die dood - het kon niet anders, of er moest daaromheen een legende ontstaan
en van zekere zijde gevoed worden. Hij kwam onverwacht en ofschoon Méline
verklaard heeft van de hartkwaal, waaraan de President leed, reeds lang af te weten,
in de romantische omstandigheden van dezen laatsten tijd moest wel de eerste
indruk zijn, dat Faure niet op natuurlijke wijze
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gestorven was. Ik voor mij geloof geen woord van die verhalen. Een zelfmoord van
een man als Faure, vroolijk, gezond van geest, optimist, ware een zielkundig raadsel.
Men heeft gezegd, dat het getuigenis van generaal Mercier voor het Hof van cassatie
zijn goeden naam ernstig zou geschaad hebben; de oud-minister zou daar verklaard
hebben met medeweten van Dupuy en Faure, in 1894 zijn ambtgenooten, de
geheime stukken aan de rechters van Dreyfus in raadkamer te hebben laten
overleggen. Is het aan te nemen, dat een man als Faure het openbaar worden van
zulk een rechtschennis zich zoozeer zou hebben aangetrokken, dat hij uit vrees
dáárvoor de hand aan zich zelven zou hebben geslagen? Den steun van het leger,
de conservatieven en den adel zou het hem niet gekost hebben en dien behoefde
hij zéér. Een moord dan? Dit sprookje trachten Drumont en Millevoye ingang te
doen vinden, zonder veel succes; het ‘Syndicaat’ zou er achter zitten! Het zij evenwel
opgemerkt dat er ernstiger beletselen bestonden tegen de rehabilitatie van Dreyfus
dan de persoon van president Faure; dat diens sterven bedenkelijke gevolgen voor
de dreyfusards zou kunnen gehad hebben, indien het Congres eens een man als
Cavaignac of zelfs Méline gekozen had en dat een zoo wijze keuze als het nu schijnt
te hebben gedaan, nauwelijks was te verwachten. Voorts vergete men niet, dat
geringschatting voor menschenlevens en gewetenloosheid tot nog toe niet bij
voorkeur waar te nemen geweest zijn in het kamp der dreyfusards....
Een Kamer die herhaaldelijk haar anti-Dreyfus-stemming onverholen aan den
dag gelegd heeft en een Senaat, waarvan men de verhouding tusschen voor- en
tegenstanders niet juist kent, zouden nu, in Congres vereenigd, een dreyfusard tot
Faure's opvolger gekozen hebben. Het is niet te gelooven. En het is ook niet waar.
Doordat de candidatuur van Méline, wiens officieele gezindheid maar al te bekend
is, door de rechterzijde, nationalisten, antisemieten en alle verklaarde legervereerders
is gesteld en ondanks zijn, laat mij maar zeggen onwilligheid, is doorgedreven;
doordat Clemenceau den dag voor de stemming triomfantelijk heeft uitgeroepen:
Je vote pour Loubet! doordat de meeste radicalen en socialisten ten behoeve van
den voorzitter van den Senaat, van een eigen candidaat hebben afgezien en hun
pers, dat is bijna de geheele Dreyfus-pers op enkele bladen na, zich over Loubet's
verkiezing zeer tevreden toont - daarom heet de nieuw gekozen President een
dreyfusard. Maar juist omdat zij het zijn, kwamen b.v. Brisson en Waldeck-Rousseau
bij deze verkiezing geheel niet in aanmerking. Men weet niet hoe de nieuwe President
over de zaak denkt, iets wat men van weinig menschen in Frankrijk zeggen kan,
maar wat Loubet juist tot den geschiksten van alle candidaten maakte. Hij is dus
een man, wien zijn hoog, maar weinig tot activiteit dringend ambt van voorzitter van
het hoogerhuis, verboden heeft openlijk de zijde te kiezen van de verdedigers van
het recht, terwijl het hem niet heeft kunnen bewegen mede te doen aan de
sabelverheerlijking, die de rigueur is in ambtelijke kringen. Hij was in den Senaat
zeer geliefd, een stille man, huiselijk, lezer en muziekliefhebber. De candidaat van
den Senaat
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was hij - een groot voordeel voor hem, nu de Kamer zich in het halfjaar van haar
bestaan herhaaldelijk onmogelijk en belachelijk gemaakt heeft en tot het nemen
van een wijs besluit reeds niet meer in staat geacht wordt. Een man, die lang genoeg
aan de actieve politiek had deelgenomen - hij was minister-president van Januari
tot December 1892 - om er zich in thuis te gevoelen en te kort om er zich in te
verwarren. Een man, van wien men veel nog te weten zal moeten komen, maar van
wien men reeds met eenige zekerheid kan zeggen, dat hij niet m i s p l a a t s t zal
zijn in het Elysée. Een man wiens eerste woorden als hoofd van den Staat geweest
zijn, dat hij zijn woning wenschte open te zetten voor a l l e republikeinen en dat
g e e n e n k e l der beginselen die de eer van Frankrijk en de Republiek zijn, door
hem zal worden miskend.
Dat hij van verschillende zijden tot dreyfusard gestempeld is, heeft hem een
onaangenamen terugkeer van Versailles en aankomst te Parijs bezorgd en een felle
campagne van de schande-pers en den Bond van Patriotten en Patrie gezamelijk.
Panama! heeft men hem toegeschreeuwd en dit schijnt het teeken te zijn, waaronder
zijn bestrijders ook verder tegen hem te velde zullen trekken. Nu is Loubet in geen
enkel opzicht door de Panama-historie bezoedeld, maar hij heeft aan het hoofd van
een kabinet gestaan in de ergste Panama-dagen en hij is met zijn kabinet ten val
gebracht door een Panama-votum. Baron de Reinach had zich van kant gemaakt;
de oppositie eischte een lijkschouwing na opgraving om den zelfmoord te
constateeren en het ministerie weigerde dit om redenen, aan de letter der wet
ontleend. Men moge deze houding van zeven jaren geleden afkeuren, zoolang niet
aangetoond is dat de weigering werd volgehouden uit vrees voor eigen schade of
schande - en er is niemand die dat beproeft, zelfs onder de ergste schreeuwers zoolang is de kreet van Panama! den President toegesnauwd, niet meer dan een
ijdel geschetter, dat, laat het ons hopen, dra verstommen zal.
De onsterfelijken, Coppée de dichter en Jules Lemaître de criticus - och arm! Zij
hebben een Bond opgericht, die aan alle toetredenden een patriotten-brevet uitreikt;
zij spreken gaarne van de ‘tachtig duizend’ aanhangers, waarvan de helft ‘gereed
staat gehoor te geven aan den eersten oproep;’ zij hebben de rust der straten van
Parijs voor een groot deel in hun hand - en zij konden den drogen Méline niet eens
verheffen tot President der Republiek. In de vier-en-twintig uren, die verliepen
tusschen het eerste noemen van de namen der candidaten en de verkiezing, hebben
zij nog tijd gevonden om een bende te recruteeren welke Loubet zou uitjouwen, en
een aantal courantiers aan het werk te zetten, die hun pennen doopen in gal en gif.
Het heeft alles niet mogen baten. Zelfs de Kamer van afgevaardigden is een
oogenblik verstandig geweest. Hun rest niet anders dan den laster te blijven voeden
en de stellige verwachting voor te wenden, dat zij den nieuwen President binnenkort
tot aftreden zullen dwingen en hem een opvolger geven naar hun hart.
Maar de verklaring voor het onzinnig en boosaardig drijven van zulke hoog
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ontwikkelden, - intellectuels ook zij? Ik poog niet haar te vinden. Rochefort kan ik
begrijpen, hij is een misdadiger; Drumont kan ik begrijpen, hij is een dweper tot
waanzinnig wordens toe, een fakir van het antisemitisme; Déroulède kan ik begrijpen,
hij is te goeder trouw, hij is door chauvinisme bezeten, een ‘sabeldier’, hij zou in
den oorlog een held zijn, die als laatste man een post zou verdedigen tegen
overmacht. Maar Coppée, le doux Coppée, de dichter van Les Humbles, welk
psychologisch proces, bij Pallas! heeft hem tot een bigotten ijzervreter gemaakt?
En wat dreef, bij alle goden! Jules Lemaître, den fijnen criticus, den belezen
letterkundige, de straat op als een volksopruier om de zonderling saamgestelde
benden aan te voeren, die zich de keel schor schreeuwen voor het vuurwerk der
bureau's van de Libre Parole?
President Loubet is door de buitenlandsche pers met instemming begroet. De
Nationale Vergadering heeft in hem een gematigd en verstandig man gekozen, die
den Europeeschen vrede niet in gevaar zal brengen en van wien met betrekking tot
Frankrijk's buitenlandsche politiek niets anders kan worden verwacht dan, misschien
met iets minder hoffelijke elegantie, de voortzetting der gedragslijn van president
Faure. Of hij de kracht zal toonen, die sommigen van hem verwachten; of hij met
name uit de veelgesmade Constitutie van 1875, met haar levenlooze gedeelten, zal
weten te halen wat erin zit - het zal moeten blijken.
Hij is begonnen met het kabinet Dupuy te verzoeken zijn functiën te behouden een formaliteit, meer dan een daad. De ‘gelegenheidswet,’ eenmaal door de Kamer
aangenomen, zal hij niet tegenhouden; het zou zeer onverstandig zijn, als hij er een
poging toe deed, gelijk het misschien het verstandigst zal zijn van den Senaat geen
veto ertegen uit te spreken. Over de revisie van het vonnis van 1894 zal nu het volle
Hof van cassatie uitspraak doen, maar op het onderzoek, door de strafkamer geleid.
En de leden dezer afdeeling, waardige magistraten, zijn niet aan het wankelen
gebracht noch tot een bruusk ontslag gedreven door de onwaardige beschuldigingen
van hun vroegeren ambtgenoot de Beaurepaire en hebben, van de hoogheid hunner
taak bewust, met een rustig handgebaar de vragen ter zijde geschoven, hun door
den eersten magistraat van Frankrijk, op ministerieel bevel, nopens hun
onpartijdigheid, hun eerlijkheid, hun rechters-eer gesteld.
Men zal mij den eisch niet stellen, in deze maand, over veel meer dan over Frankrijk
te spreken.
Er is wel meer gebeurd, dat de aandacht waard is. In Hongarije is de minderheid
eindelijk de regeering, door een meerderheid gesteund, baas geworden en heeft
andermaal bewezen, dat een politiek van obstructie, als zij onverbiddelijk wordt
volgehouden, een parlement dwingen en een sterke regeering verslaan kan. Baron
Banffy heeft na een vrij langdurig bewind schouderophalend verklaard, dat, als hij
dan de onoverkomelijke hinderpaal
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was voor het noodzakelijke rustherstel, hij den Koning zijn ontslag wel zou vragen.
De hooghartigheid maakte geen indruk na de koppigheid waarmee hij zich aan zijn
ambt had vastgeklampt. Het is een liberaal kabinet, dat heengaat, maar van dat
twijfelachtig, Oost-Europeesch liberalisme, dat niet opziet tegen kiesgeknoei en
rechterdwang. Koloman Szell, partijgenoot van Banffy, zal hem opvolgen als premier.
De Amerikaansche Senaat heeft het vredesverdrag met Spanje goedgekeurd in
dezelfde week, waarin de Filippijnen, op welker annexatie de goedkeuring dreigde
af te stuiten, in openlijken opstand tegen hun nieuwe meesters zijn gekomen.
Engeland is wat minder boos tegen Frankrijk gestemd. Het Parlement is geopend.
Sir Henry Campbell-Bannerman is tot opvolger van Sir William Harcourt gekozen
als leider van de liberalen in het Lagerhuis.
Er is een Belgisch minister-crisisje over een quaestie van kiesrecht, waarvan men
zelfs in België het fijne niet weet.
De ontwapeningsconferentie zal vergaderen in den Haag.
21 Februari.
P.V.D.
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Van de redactie.
Jozef Israëls over Spanje.
Veel heeft de reizende schilder voor boven andere reizigers. Hij is gewend, niet
alleen, aan uiterlijkheden zijn aandacht te schenken, hij ziet en voorvoelt in dat
uiterlijke meer dan de gewone mensch, doorgaans ook meer dan de letterkundige
kunstenaar. Het wezen der dingen en het zijn der menschen openbaart zich voor
den grooten plastischen kunstenaar aan de oppervlakte. Zijn waarnemen gaat
dientengevolge sneller, zijn aandoeningen kunnen talrijker zijn in een even kort
tijdsbestek. Daargelaten nu of de ontvangen indrukken, die de schilder en de schrijver
ontvangen, elk op zichzelf beschouwd, zoowel in diepte als in wezen verschillen,
eerstgenoemde ontvangt er zonder twijfel meer en in grooter verscheidenheid.
Bovendien, zullen zij, mocht de schilder in staat wezen ze weêr te geven zoowel in
schrift als in beeld, den gewonen reiziger en het groote publiek eerder boeien.
Immers, in den regel, indien hij niet met het oog van een schilder ziet, maar navorscht
het wezen der dingen, zal de schrijver geven historische bijzonderheden, zal hij
groote waarde hechten aan het verleden, zal hij zijn best doen om te geven, naast
elke beschrijving, een meer of minder diepgaande verklaring. Hij zal, hoe keurig
ook zijn stijl moge wezen, wat zwaarder, wat geleerder uitziend proza leveren dan
de gelukkiger kunstenaar, die zich heeft leeren beperken in zijn belangstelling voor
den vreemde en voor het vreemde. In de nieuwere letterkunde zien wij dit, vroeger
zeer treffend onderscheid meer on meer verdwijnen. Maar toch niet geheel zal 't
ooit verbleeken. Om van Nederlanders niet te gewagen, kunnen we wijzen op de
meesterlijke reisbeschrijving van Paul Bourget in Outre-Mer en de niet minder
schoone en boeiende werken van Théophile Gautier over Spanje, Constantinopel,
Rusland, Het Oosten... 't Verschil springt in het oog. Gautier reisde als een schilder;
Bourget als een psycholoog.
Zeer merkwaardig is nu dat, op zeer enkele uitzonderingen na (b.v. onze Van
Looy), de schilders niet hebben getracht, in hunne reisverhalen, met woorden te
suggereeren wat zij in hunne werken laten zien of zouden laten zien.
Zij houden meest allen vast aan het begrip der scheiding van letterkundige en
plastische kunst. Zij trachten doorgaans niet, gelijk b.v. de gebroeders de Goncourt,
door middel van woordenkeus en zinbouw indrukken weêr te geven, die de schilder
met behulp van kleur en lijn tracht te weeg te brengen. Twee zeer gevierde Fransche
schilders o.a. hebben reisbeschrijvingen gegeven, zeer goede en nog steeds
hooggewaardeerde, zonder zich te bedienen van wat wij gemakshalve den
schilderstijl zouden willen noemen. Eugène Fromentin
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en Gustave Guillaumet, eerstgenoemde zonder eenige recherche, de tweede met
kennelijk welbehagen in woordpraal, hebben ons boeken gegeven over Algerije,
waarin, natuurlijk, de voorliefde van den schilder voor zekere motieven en de
gelukkige waarnemingsgave voor omtrekken en kleuren duidelijk aan den dag
komen, maar die even goed door begaafde letterkundigen zouden gemaakt kunnen
zijn.
Jozef Israëls, nu, volgt niet het voorbeeld van enkele moderne schilders-schrijvers.
*)
Uit den aanhef van zijn boek blijkt al dadelijk dat hij daartoe geen kans zou zien.
Maar nog veel minder is zijn werk te vergelijken met een boek als Bourget's
Outre-Mer. Hier en daar is wel een beschrijving die denken doet aan Guillaumet,
b.v. die op pagina 113 vlg., welke te leggen is naast het eerste stuk der Tableaux
Algériens, ofschoon Israëls veel minder ‘knap’ auteur is dan zijn fransche
kunstbroeder 't was.
Een der aantrekkelijkheden van Israëls' reisverhaal is juist dat er de volkomen
afwezigheid uit blijkt van eenig voornemen om nu eens dit of dat van zijn reis te
maken. Hij is aan 't vertellen gegaan, hij is gaan beschrijven, gaan kenschetsen,
gaan dichten zelfs, met de heerlijke onbevangenheid van den grooten man, die
zeker is van aller belangstelling, aller sympathie. Hij moet niet dat te maken boek
in zijn droomen hebben gevoeld als een nachtmerrie. 't Is geworden, zoo maar,
misschien na een gesprek, misschien als gevolg van een voornemen. 't Zou dan
wel zoo goed uitvallen als het ging. De schrijver had immers zoo veel genoten, had
zoo veel te verhalen.
Nu is er niet ingekomen de groote aandoening, die Israëls moet hebben gehad
op die reis; wel zijn levendige bewondering, zijn onverflauwbare belangstelling - de
diepe emotie niet. Hij heeft haar ondervonden; hij heeft haar niet kunnen zeggen in
woorden, die groote meester van het penseel. 't Is geen raden, als wij beweren dat
hij die emotie ondervond. Hij zelf vertelt er genoeg van. Na een zonsondergang in
Tanger beschreven te hebben, laat hij zijn proza verloopen in een versje, waarin
hij, naïef, hoopt ten slotte geheel zijn aandoening uit de volheid des gemoeds te
hebben overgestort.
Doch andere verdiensten heeft dit eerste boek van een vijf-en-zeventigjarigen
kunstenaar.
De schrijver leeft er in, niet geheel, niet in zijn volle zielemooi, maar toch in tal
van bijzonderheden, in menig intiem gevoelen. Men kan er uit leeren hoe een Israëls
denkt over groote Spaansche meesters. We mogen het betreuren dat hij niet wat
uitvoeriger heeft opgebiecht wat hij in Spanje's musea genoot en welke
teleurstellingen hij ondervond, doch wat wij gekregen hebben, zij aanvaard met
groote dankbaarheid. Begeerig verslindt men wat hij zegt van Velasquez (pag. 45)
met dat lyrische slot:
‘Wij staan daar en trachten te begrijpen hoe zulk een man in zulk een omgeving
zich gevoeld moet hebben, wij schilders zonder durf, zonder model-

*)

Spanje, Reisverhaal door Jozef Israëls. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1899, (met
teekeningen van den schrijver.)
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len, zonder hof, koning of keizer om ons breed te gevoelen. Een schilderijtje van
nauwelijks een paar meter beangstigt ons, en de koning lacht er wat om, om wat
wij hem op eene tentoonstelling van levende meesters laten zien, en wij kruipen in
onze schulp en zijn schilders van den twijfeltijd en der vreugdelooze handelingen.
Alle overwegingen hadden bij ons opgehouden; wij wilden op dat oogenblik niet
weten hoe elke tijd weer andere kunst en andere kunstenaars te voorschijn roept
en dat elke uiting van kunst recht van bestaan heeft. Ach, wij konden het niet helpen,
geschokt, ja vernietigd te zijn door den aanblik van zooveel meesterwerken; wij
verlangden naar buiten... Dien dag zagen wij geen schilderijen meer.’
Eugène Fromentin waarschuwt (Une année dans le Sahel pag. 220-223) tegen het
specialiseeren van vele schilders, die door Oostersch, in 't algemeen exotisch schoon
worden getroffen. Hij neemt tot voorbeeld wat kinderen, die spelen op het hoofdplein
van Blidah. Nu zal de landschapschilder het plein zien, gestoffeerd met kinderen;
de specialist, de architectuur der omringende gebouwen, de vegetatie, de
kleederdrachten, vooral, die hij er waarnemen kan. En dàn zegt Fromentin: ‘il y a
au contraire des peintres, et j'en connais, qui ne prendraient là que le nécessaire,
estimant que ce qu'il y a de plus intéressant dans ces enfants, ce n'est pas d'être
de petits Blidiens, c'est d'être des enfants; ceux-là sans contredit auraient raison.’
Zoo blijft ook Israëls altijd door gevoeliger voor het menschelijke dan voor alle
exotische snuisterijen, die zijn, toch wel aangenaam er door gestreeld schildersoog
voorbijgaan. Wij hebben eraan te danken woord-schilderijtjes in dezen trant:
‘Voor een dezer vensters zag ik een aardig schilderij.., het tableau vivant was
omlijst door het groote hekwerk, waardoor het een kniestuk werd, de warme donkere
achtergrond gevormd door de diepte van het vertrek. Tegen den zijmuur, vlak aan
het venster, stond een jonge vrouw met gekapt zwart haar, waarin, zooals dat hier
betaamt, een roode roos prijkte. Met haar geel gebloemd doekje, dat over haar borst
gekruist was, en haar simpelen grijzen onderrok zag zij er eenvoudig toch kleurig
en schilderachtig uit. Zij droeg in hare beide armen een pover klein kindje, dat met
zijn bleek gezichtje tegen haar aan leunde en zachtjes pruilde en snikte. Maar zij
zocht het te troosten door onder het zingen een grooten waaier te gebruiken en
daarmeê de maat van het gezang tegen het ijzeren hekwerk te tikken... het oude
Toledo deed heden niets dan mij in mijn gewone gevoeligheden te tasten...’
Men vergelijke nu even ('t is een nuchtere bezigheid!) hoeveel regels Israëls
besteedt aan het schetsen van dit heel gewone tafreeltje, dat hem zoo pakt, bij het
aantal, dat hij over heeft voor de vermelding van zeer vreemde, voor den gewonen
toerist veel opvallender zaken en ge weet dan dat onze meester 't volmaakt eens
is met Fromentin, dat zijn kunstenaarsoog naar den mensch speurt en hij niet wordt
afgeleid door bonte lappen en flonkerend metaal of massaal gesteente.
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Dergelijke mooie uitingen van den kunstenaar vindt ge herhaaldelijk. Maar ze zijn
verspreid in het boek. Israëls heeft ze niet voorgediend in een afzonderlijk
hoofdstukje. Ze zijn zoo tusschen 't reisverhaal in gekomen, heel natuurlijk, als
madeliefjes in een grasperk. Ze hebben niemendal van rhetorische dahlias in stijve
zinperkjes.
Als levenslustig toerist moet men Israëls heel vermakelijk vinden. Men voelt hem
genieten. Hij heeft zijn schalksche leukheid niet thuis gelaten en het doet hem goed
die nu en dan eens haar gang te laten gaan. Dat begint al in den train de luxe,
waarvan hij den mahoniehouterigen wagon-restaurant met den vaderlandschen
naam van ‘gelagkamer’ betitelt en dat gaat zoo door tot het eind. Men ziet het kleine,
levendige mannetje zitten aan een table d'hôte naast een spaanschen markies de
Guaranja, die hem met beleefdheden overlaadt om, eindelijk, te vertellen dat hij
wijnkooper is, en graag een peperduur vaatje naar Nederland zou zenden, waarop
Israëls hem poogt wijs te maken dat we enkel smullen aan den wijn, die van jenever
en bitter gemaakt wordt; men hoort hem den gids in Tanger, die praat van
veertiendaagsche woestijnreizen met tenten en een escorte, heel leukjes antwoorden:
‘weet je wat jij doet? Ga een mooie hut voor ons bespreken op de boot naar
Gibraltar.’
En zijn familiariteit met menschen uit het volk, met een herder b.v., dien hij
dood-alleen ontmoet, als zijn zoon en diens vriend er met den gids van door zijn,
ofschoon hij den jongen niet verstaat, noch zich anders dan door gebaren kan
verstaanbaar maken; en dan dat genoegen van den meer dan zeventig jarige om
per ezel, in een dameszadel, de steilste bergpaden nog te bestijgen..... wat een
levenslust, wat een kalmte van geest, wat een kracht nog, in het kleine, oude
mannetje, naar hij zich zelf nu en dan noemt!
Die kracht en die levenslust openbaren zich ook in de alleraardigste belangstelling
voor jonge vrouwen en meisjes, die de vroolijke grijsaard aan den dag legt.
Spaansche vrouwen uit het volk, danseressen op kermissen, opdringerige juffers
uit dansgelegenheden.... vrouwen in Tanger en Engelsche jonge meisjes, die aan
symbolieke landschapschilderkunst doen, voor allen heeft hij, naar gelang van
omstandigheden, een vriendelijk woord, een bewonderenden blik, wat peseta's of
eenige kommen met warmen wijn over, zelfs een turen op landschappelijke
hyeogliefen is hem, als de nood dringt en de beleefdheid het vordert, niet een al te
erge taak.
Een groot deel dergenen, die met ongeduld hebben gewacht op de verschijning van
dit reisverhaal, zal wel vooral verlangend zijn geweest te weten hoe de Israëliet zich
gevoelde onder die nadering van het zuiden en in Tanger vooral; wat hij wel vond
van dat langzaam al meer en meer Oostersch worden der menschen en
landschappen, die hij achtereenvolgens te zien kreeg. Jammer genoeg, vernemen
wij hiervan veel minder dan menigeen met ons gehoopt zal hebben.
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Het Israëlitische van onzen reiziger schijnt vooral geloof en niet zoo zeer
temperament te wezen. In Spanje, denkt hij met onverholen voorliefde aan Rijswijk
en den weg naar Delft, aan Amsterdam.... Een enkele herinnering aan de
geschiedenis van zijn voorvaderen duikt in Tanger wel even op, (pag. 119 en 122)
maar hij beschrijft de in puin vallende heerlijkheden van Mohammedaanschen
tempelbouw in Spanje zonder een woord te zeggen over den verwoesten Tempel
der Joden; en nog op menig andere plaats, waar een voor de hand liggende
vergelijking zich had kunnen opdringen aan den auteur, blijft die achterwege.
Opvallend is ook de koelheid, waarmede Israëls de ontmoeting met den joodschen
wetschrijver aan ons vertelt. Hij had hem gaarne even geschetst in zijn reisboek.
Het uiterlijk van dien ouden Israëliet treft hem, de omgeving, waarin de gebrekkige
schrijver leeft, maakt diepen indruk op hem, maar dat zegenen door een Jood, dat
‘j e w o r e c h e c h o a d o n a i w e j i s m e r e c h o ,’ gewisseld op de Noordkust van
Afrika, hoezeer het hem aandeed, hield de reiziger voor ons verborgen. Wat warmer
klinkt zijn woord waar hij den Russischen Jood uit Avignon gedenkt (pag. 206.) Om
de beteekenis van een dergelijke bijzonderheid op de volle waarde te schatten dient
men weer te vergelijken en een uitnemende gelegenheid daartoe wordt ons geboden,
waar Israëls verhaalt van ontmoetingen met landgenooten (pag. 84 en 85 o.a.) Het
verschil van toon is opvallend.
Israëls heeft, te oordeelen naar zijn boek, wat vlug gereisd. Hij was er dan ook niet
op uitgegaan om een werk over Spanje te schrijven; hij moest eens wat nieuws
onder de oogen krijgen en een groot verdriet maakte het voor hem raadzaam zich
afleiding te gaan zoeken. Allerminst is dit reisverhaal dan ook te beschouwen als
gids. Men moet er minder in zoeken van Spanje dan van Israëls. Juist daarom is
het van zoo groote waarde. Er zijn werken over Spanje bij dozijnen, maar een werk,
waaruit we zooveel omtrent onzen grooten Meester kunnen leeren, is nog nooit vóór
dit verschenen.
Wij deden er enkele grepen uit; wezen op een enkele bijzonderheid, die ons heeft
getroffen. Maar ons onderwerp is hiermede verre van uitgeput. Door de volmaakte
waarheid, de algeheele onopgesmuktheid van dit reisverhaal hebben wij méér
ontvangen dan gegevens, waaruit is af te leiden hoe Spanje en Tanger op deze
kunstenaarsziel reageerden. Wie goed lezen, kunnen er den sleutel in vinden,
waarmee het geheim van Israëls' altijd maar door zich vernieuwenden levenslust
wordt verklaard. Die kleine grijsaard, die er ons gedurig zoo coquet aan herinnert
dat hij oud is en o! zoo weinig plaats inneemt, is een reus onder de reuzen naar
den geest. Zijn buitengewoon talent geeft hem een nooit verflauwenden werklust
en zijn belangstelling in al wat menschelijk is behoedt hem voor de geestes-ellenden
van den ouderdom. Hij groeit niet vast aan begrippen. Beweeglijker geest kan men
zich nauwelijks denken; toch is hij niet onrustig.
't Is daarom niet aan te nemen dat die Spaansche reis in hem iets heeft doen
veranderen. Hoe overweldigend sommige indrukken ook moeten geweest
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zijn op het oogenblik der stempeling in zijn kunstenaars-ziel, zij mogen dan gebleven
zijn, ze hebben in den kunstenaar niets wezenlijks gewijzigd. Er zal nooit worden
gesproken van een Israëls vóór- en na zijn tocht door Spanje. Maar van zijn boek,
zeker, daarvan zal nog jaren en jaren na de uitgave worden gewag gemaakt. Het
is een der zeer merkwaardige artistieke uitingen van den jongsten tijd.
Wat de illustratie aangaat, deze bestaat uit met liefde verzorgde reproducties van
meer of minder uitvoerige schetsen, door den meester op reis gekrabbeld en later
wellicht wat uitgewerkt. Belangwekkend zijn ze zeker, maar toch niet in die mate
als de tekst dat is.
Zoo er ooit kàn worden gesproken van het boek van de maand, dan is het zeker
nù en daarom wilden wij Israëls' reisverhaal niet met een enkel woord, op de gewone
plaats, aanbevelen, al wordt dit artikel ‘van de redactie’ dan ook geenszins gegeven
als een studie over het werk.
Met een eeresaluut aan den schrijver, die op vijf-en-zeventigjarigen leeftijd
debuteert met een boek, zoo frisch en onderhoudend als weinig jongeren ons geven
kunnen, worde deze eenvoudige aankondiging besloten.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Eenvoudige Zielen, door J. Eigenhuis. 's-Gravenhage.
Loman en Funke, (zonder jaartal).
Dit boek houdt, zoo de schrijver hiermêe debuteerde, ongetwijfeld beloften in voor
de toekomst. De heer Eigenhuis heeft wat te zeggen en hij slaagt er in dit vrij dikwijls
krachtig en duidelijk te doen. De opzet van zijn roman achten wij gebrekkig: in het
begin is de auteur wat lang van stof en, als hij dan zóo veel geeft, tegen het midden,
dat we ons gaan voorbereiden op een mooie zielkundige analyse van den twijfel in
iemand, die rechtzinnig gereformeerd is opgevoed, schijnt de schrijver terug te
deinzen, hetzij voor zijn onderwerp, hetzij voor vermeende onverschilligheid van
het publiek. Dan laat hij zijn eigenlijke stof voor wat zij is om ons, óók wel heel aardig,
een goed eindigende liefdeshistorie te vertellen, zoo prettig luchtig, alsof hij en zijn
hoofdpersoon het bestaan van twijfel vergeten waren. Ongelukkig, had de lezer juist
daarvan wat meer willen vernemen en bereidt het slot dus een teleurstelling.
Op zeer goede schrijvershoedanigheden zij hier opmerkzaam gemaakt. Den
schrijver durven wij op het hart drukken vooral zekere mooidoenerij te schuwen. Hij
kan krachtig wezen, maar, nu en dan, waagt hij zich aan een jacht op subtiliteiten,
waarvan hij niet veel moois thuis brengt. Bijvoorbeeld:
‘'t Voorbijgegane was er gekristalliseerd tot vlammende octa- en tetaëdra's met
brekende kanten, waarin kleurenpracht zich betooverend verfde over het verledene’
en dit naar aanleiding van ‘een nest’ door moeder ‘zacht bekleed met liefde en
toewijding’. Zoo zijn er nog te veel fraaiheden, die er heusch niet meê door kunnen.
De auteur van Eenvoudige Zielen moge er naar streven zelf nog wat eenvoudiger
te worden.

Allegro, door Elsa van Brabant, Amsterdam, C.L.G. Veldt 1898.
Dit is een klein boekje met vier novelletjes. De schrijfster heeft er naar gestreefd
iets heel teêrs te geven. Zij is nu en dan wat pretentieus. Men zou haar toewenschen
dat een frissche levenswind haar ‘rozig lampken’ mocht uitblazen om haar een fakkel
in de hand te doen nemen.
Dit boekje behoort tot het minder verkwikkelijke soort literatuur, dat aan teerkleurige
dameshandwerkjes denken doet. Meisjes met eenig begrip van taal en stijl kunnen
er zoo leeren maken, al zijn haar zieltjes kalm en al is de scheppingsdrang in haar
niet meer dan een willen-schrijven.
Elsa van Brabant moet ons oorspronkelijker en krachtiger proza kunnen geven.
Wij verwachten dit van haar met eenig ongeduld. Zij is geen nieuwelinge meer. Het
wordt tijd dat zij haar boudoirtje verlaat om 't leven in te gaan en eigen kunst te
geven. Haar versjes en prozastukjes mogen dan ‘niet onaardig’ zijn voor een
beginnende jonge dame, 't is toch geen toekomst voor een auteur maar altijd door
te gaan zulk echoërig werk de wereld in te sturen.

Onder Ons, door Johanna van Woude, Amsterdam.
L.J. Veen, (zonder jaartal).
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Een bundeltje met artikelen voor jonge meisjes. Men kan er mee spotten; men kan
er mee dweepen. Het succes van Johanna van Woude bewijst dat, onder de
lezeressen voor wie zij haar preekjes bestemt, de lachebekjes in de minder-
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heid zijn. Haar groote verdienste is den juisten toon aan te slaan en niet meer vertoon
te maken met haar belezenheid dan wenschelijk is om haar betoogjes kracht bij te
zetten. Zij schrijft prettig voor haar speciaal publiek en weet verscheidenheid te
brengen in haar artikelenserie. Wat haar meeningen over tal van vraagstukken uit
de praktijk des levens aangaat, wij durven daarover geen oordeel uitspreken, daar
ons de gelegenheid ontbreekt dat voldoende te motiveeren. Of een moeder 't geschikt
zal achten aan haar dochtertje Onder Ons ten geschenke te geven, hangt natuurlijk
af van de begrippen der opvoedster zelve.

Slot Haasrode, door Suze Andriessen, C.L.G. Veldt, Amsterdam (zonder
jaartal).
Dit is niet minder dan een heele roman, door de zeer gunstig bekende Suze
Andriessen geschreven voor de jeugd en door Henriëtte de Vries niet onaardig
geïllustreerd, hoewel de auteur het in vaardigheid verre van haar wint. Wij zouden,
voor de jeugd schrijvend, liever nooit den naam des Heeren onnoodig aanroepen.
Dat leeren de kinderen gauw genoeg en het zet toch zoo weinig kracht bij aan een
volzin. Overigens, is de toon uitnemend.

Studiën,, door Henri Borel, L.J. Veen, Amsterdam (zonder jaartal).
‘Schrijver van Het Jongetje’, zet de uitgever onder den naam van Borel en dat is
maar goed ook. De lezer dient waarlijk wel te onthouden dat Borel nog wat anders
heeft laten drukken dan deze voor de grootste helft oppervlakkige artikeltjes, waarin
hij doorslaat en nijdig doet tegen menschen, die al heel wat hebben gegeven, als
ware hij zelf een mislukkeling Het is jammer dat de schrijver al deze stukjes
verzameld heeft en het getuigt van bedenkelijk gebrek aan zelfkennis dat hij dit
deed onder den titel van Studiën, die voor alles, wat in het Tweede Gedeelte staat,
allerminst de juiste is.

Aan het Franse het Hof in vroeger tijden, door Mr. G.H. Betz,
Uitgevers-Maatschappij Elsevier, te Amsterdam 1899.
De welbekende schrijver van Dames en Heeren uit de vorige Eeuw heeft nu, met
gebruikmaking der vele hem ten dienste staande studies, monografieën,
gedenkschriften enz. enz., voor ons geschetst eenige vrouwen, die invloed hebben
geoefend op den loop der Staatszaken in Frankrijk. De vier zeer belangwekkende
hoofdstukken, waaruit dit boekje bestaat, dragen tot titels: De laatste liefde van
Hendrik IV; Mazarin en zijne nichtjes; Madame du Barry en De gevangenschap der
hertogin de Berry.
Dr. Betz heeft geen historische schetsen willen geven, aardig van vorm en wat
vluchtig naar den inhoud. Het moet er hem om te doen zijn geweest, in niet al te
breed opgezette studies, zoo beknopt en zoo helder mogelijk te resumeeren wat er
uit bergen en bergen van gegevens door een scherpzinnig beoefenaar der Fransche
geschiedenis te putten is. En hij is daarin geslaagd, zoodat zijn boekje inderdaad
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een aanwinst mag heeten voor de velen, die in de treurige Fransche hof-intriges
*)
belang stellen. 't Is een bijdrage voor de historie van 't cherchez la femme .
F.L.

*)

Wegens plaatsgebrek moeten eenige boekbesprekingen tot de verschijning van het volgend
nommer blijven liggen.
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Koningin Wilhelmina op Soestdijk. (Naar een portret door Martens, in 't bezit van H.M. de
Koningin).
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Willy Martens.
Door P.A. Haaxman Jr.

Heeft men den naam Willy Martens genoemd, dan weet men ook onmiddellijk wie
daarmeê bedoeld wordt. Hij behoort tot de schilders van naam, tot de klinkende
vocalen van Pulchri Studio, die wijd en zijd door hunne
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werken bekend zijn. Een andere vraag is: Kent gij den persoon? Zoo ja, dan zult gij
zelf toegeven, dat op hem allerminst toepasselijk is: ex ungue leonem. Zijn persoon
verraadt den kunstenaar niet onmiddellijk.
Veeleer zou men aan het hooge postuur, de breede schouders, het martiaal
voorkomen, den eer strengen dan zoeten blik, aan gang en andere uiterlijkheden

‘In het Boudoir,’ schilderij in het bezit van den Heer Mr. J.G.P. te 's Gravenhage.

van Martens den militair vermoeden. Steek hem in een uniform der rijdende artillerie
en denk u zoo een dozijn officieren van zijn taille en zijn voorkomen, wel het leger
van Napoleon zou weer herleefd zijn. Het is mij niet bekend of Martens tot een
militaire familie behoort en wellicht een zijner voorvaderen een hooge militaire
betrekking tijdens het eerste keizerrijk heeft
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bekleed, maar op mij heeft zijn hoog, ridderlijk voorkomen altijd den indruk gemaakt
van een maarschalk uit den Empire-tijd. Hij steekt dat ook physiek boven al zijn
Haagsche kunstbroeders uit.
Ziedaar alles, waartoe zich het militaire wezen van Martens bepaalt. Met de
krijgsmansloopbaan heeft hij evenmin iets gemeen als indertijd Rochussen, die ook
dat kranige chevalaresque type had en ook menigmaal voor een steeds in politiek
loopend officier werd aangezien. Maar Rochussen was het tegendeel van een
militair. Hij behoorde, evenals Martens, tot een koopmansfamilie. De vader van Willy
was koopman op Java. Hij is dan ook geen zoon der luwe westerstranden. Maar
zijn Indische opvoeding duurde slechts drie maanden. Toen trokken zijn ouders met
sten

hun zoontje, die den 1
December 1856 te Semarang geboren was, naar Holland
en vestigden zich te Amsterdam.

Teekening voor het portret van Mlle J.B. te Parijs.

Het vermoeden is gewettigd, dat Willy op de schoolbanken of in de heerlijke vrije
jongenswereld daar ver buiten, noch tot de isegrimmen noch tot de stillen in den
lande moet behoord heb ben. Stellige gegevens daarvoor staan mij niet ten dienste,
maar mij dunkt, zooals Martens er nu uitziet op den mannelijken leeftijd, zooals hij
u kan aankijken met dien blik van recht-door-zee, zoo moet ook zijn jongenstype
zijn geweest. Ook ben ik er zeker van, dat Willy al bij tijds uit de kluiten moet zijn
geschoten. Zijn vader wilde hem, uit den aard van zijn vaderlijke voorliefde, voor
den handel bestemmen en aanvankelijk scheen daar ook niets tegen. De knaap
was vlug van bevatting, had voor talen aanleg en behoorde volstrekt niet tot de
minste leerlin-
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gen op de Handelschool. Maar de illusie van de familie was slechts kort van duur.
Het bleek dat teekenen een aartsliefhebberij van den jongen was. Bij zijn ouders
thuis durfde hij er niet veel mee voor den dag komen, wel wetende dat zijn vader
er nu eenmaal op gesteld was, dat hij koopman zou worden. Maar het bloed kruipt
allicht waar het niet gaan kan. En zoo gebeurde het, dat hij zijn teekeningen, in
vrijen tijd gemaakt, de familie en vrienden liet zien en op zekeren avond in een
vriendenkring om een van zijn fantasiën zoo zeer geprezen werd, dat hij naar huis
ging met het vaste voornemen om zijn vader de geheele waarheid te zeggen. Dien
eigen avond brak de bom los. Tot groote verlichting van Willy liep de scène, die hij
vreesde, nog al goed af. De zeer verstandige vader zag in, dat er met het onwrikbare
besluit van zijn zoon niet te gekscheren viel. Hij gaf toe, maar stelde - ook zeer
verstandig - als voorwaarde dat Willy eerst de Handelschool geheel zou afloopen
en eindexamen zou doen. Willy sliep dien nacht als een roos en droomde een
verrukkelijken kunstenaars-droom.

Krijtstudie (Elspeet).

Aan het contract werd door beide partijen stipt de hand gehouden. Willy deed met
glans zijn eindexamen en zijn vader liet hem nu met hart en ziel zijn neiging volgen.
De algemeene ontwikkeling en vooral de taalstudie op de Handelschool verkregen,
zouden hem in zijn nu volgende carrière van zeer groot voordeel zijn. De aangewezen
weg was nu eerst de Amsterdamsche Rijksacademie, waar hij de uitmuntende
lessen van de hoogleeraren Allebé en Wijnveld met groote opgewektheid en ambitie
volgde. Tot zijn medestudenten behoorden in die dagen Tholen, Dake, Voerman,
Haverman, die evenals Martens tot de meest verdienstelijke élèves behoorden en
daar ook hun weg gevonden hebben. Voor Martens leidde die weg over Parijs,
waarheen zijn vader - toen reeds volkomen verzoend met de kunstenaars-aspiratiën
van zijn zoon
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- hem in 1881 liet gaan. Een cursus aan de Ecole des Beaux Arts, waar toen Hébert
en Cabanel aan het hoofd der schilderklasse stonden, werd den jongen man sterk
aanbevolen. Het élève-atelier van Cabanel was in die dagen

Studie (Elspeet).

zoo bijzonder in trek, dat Martens er geen plaats meer kon vinden en zijn landgenoot
De Josselin de Jong, die van de Antwerpsche Academie naar Parijs was gekomen,
daar geen gezelschap kon houden. In die dagen was echter nog sterk in zwang de
usance bij de voorname artisten, als Bonnat, Cormon,
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Dagnan Bouveret, om er een bijzonder atelier (zoogenaamd atelier libre) voor élèves
op na te houden, meer ter cultiveering van eigen artistieke glorie dan om er geldelijk
voordeel van te behalen. De lessen werden niet gehonoreerd; alleen de kosten van
het atelier en van de modellen werden maandelijks over de leerlingen omgeslagen.

Krijtkrabbel.

Martens liet zich inschrijven bij Bonnat, toen reeds ‘un très grand seigneur’, die
zijn leerlingen slechts ééns in de week, gewoonlijk des Zaterdags in de morgenuren
bezocht, maar dan ook zijn critischen blik geducht liet rondgaan. In drie woorden
zei hij gemeenlijk alles, wat de leerling weten moest. Frits Jansen, zoo vertelde mij
Martens, was van dat atelier-Bonnat een van de kranen.
Na ook nog een jaar op het atelier-Cormon te hebben gewerkt, ging Martens een
eigen atelier betrekken en zelfstandig werken. Van stonde begon voor hem een
zeer moeielijke tijd, niet zoo zeer in materieel opzicht als wel om op dat immense
arbeidsveld, dat men de Parijsche kunstwereld noemt, ook een klein plekske te
vinden dat hij zijn eigendom kon noemen. Eerst na 11 jaren zou hij inzien, evenals
vóór hem Jacob Maris en Artz, dat voor de echt hollandsche kunstenaars Parijs
altijd het land der vreemdelingschap zal blijven. Voor de opvoeding in de techniek
uitstekend, maar een Hollandsch kunstenaar moet den vaderlandschen bodem
onder zich voelen, moet de Hollandsche lucht inademen, haar rijkdom van tonen in
zich opnemen en leven te midden van al dat eigendommelijke, dat van oudsher de
voedsterplaats is geweest voor de Hollandsche schilderschool.
Uit mijne gesprekken met Martens, maar vooral uit ziin werk in het benin van zijn
terugkeer naar het vaderland, kon ik den invloed van zijn verblijf in Parijs ten
duidelijkste bespeuren. Hij heeft er thans nog alleen het goede van overgehouden;
zijn aangename, beschaafde manieren, het zeer gedistingeerde in zijn optreden dat
hupschheid en vriendelijkheid niet uitsluit, zijn sierlijke, correcte uitspraak van de
Fransche taal en zijn relaties met de buitenlandsche kunstwereld, die dikwijls aan
zijn kunstbroeders in Nederland ten goede zijn gekomen, wanneer hij onze school
op tentoonstellingen in het buitenland vertegenwoordigde. Ook is er nog wat anders
van den vroegeren Parijzenaar in hem overgebleven. Als colorist is hij in de acht
jaren, sedert hij tot ons teruggekeerd is, op en top Hollander geworden. Maar
wanneer hij een portret schildert, komt de kunstenaar weer boven, die de beste
kanten van de beroemde Parijsche artisten in dat genre bestudeerd en in zich heeft
opgenomen. De sierlijkheid in de pose van zijn sujet, de mooie lijnen van de figuur,
de gratie van beweging, de harmonie tusschen licht en donker zijn in hooge mate
Martens' karakteristieke eigenschappen als portretschilder.
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Ik ken van hem een zeer voornaam kunstwerk van dien aard: de beeltenis eener
jonge schoone vrouw in avondtoilet, in ongedwongen elegante houding zittend aan
een tafel. Haar kleed is puur, wit satijn van een onvergelijkelijk schoone
stofuitdrukking. De matte zilverglans verhoogt de blanke teinte van kopje en armen
en gaat verrukkelijk samen met het bont van den mantel en den fraai gekozen fond.
Al die details zijn meesterlijk opgevoerd en toch trekken zij slechts bescheiden de
aandacht, want boven alles domineert de zachte, lieftallige uitdrukking van het fijn
besneden gelaat met de zachte vriendelijke oogen en het blanke incarnaat. Dat
portret is een wonder van zachte, teedere en toch zoo krachtig uitgesproken
harmoniën.

Krijtkrabbel.

Martens schilderde dit portret, toen hij nog te Parijs woonde. Hij had zich toen
neergezet in een echt landelijk huisje te Nanterre in de buurt van St. Germain en
Marly. De jaren die achter hem lagen, waren jaren van stoeren arbeid geweest. Na
heel wat vruchtelooze pogingen had hij het geluk gehad zijn eerste schilderij te
verkoopen aan den heer Albert Goupil, wiens huis zoo'n belangrijk aandeel had in
de verspreiding der reputatie van de Hollandsche kunst door gansch de beschaafde
wereld.
Ik kan mij nog levendig voorstellen - zeide Martens mij - wat dat eerste succes-werk
voorstelde. Mijn model was een aardig buurmeisje in een wit kleedje met witten
hoed, dat coquet uitkwam tegen een blauwen fond. Ik had een bloemenmeisje van
haar gemaakt, althans ik weet nog wel, dat er bloemen in haar schoot lagen.
Aangemoedigd door dat succes heb ik een poos in dat genre voortgewerkt.
Maar - zoo viel ik hem in de rede - dan herinner ik mij uit dien tijd een
allercharmantst genre-schilderij van dien aard. 't Is of ik het nog zie hangen, op de
Driejaarlijksche in Den Haag, in de achterzaal links. Het coloriet trok dadelijk de
algemeene aandacht. Rose was de hoofdtoon van het Parijsche dametje in haar
boudoir, in een kleedje van die nuance. Maar er waren nog andere mooie kleuren
in dat fantaisie-portret, in 't fraaie incarnaat van 't vleesch van handjes en gelaat en
vooral in den warmen fond.
Ja, van dat schilderij heb ik veel pleizier gehad, het behoort thans tot de collectie
van den heer Patijn, toen president van de tentoonstellingscommissie, die het eenige
dagen na de opening van mij kocht.
Tusschen het schilderij van Albert Goupil en dat van mr. Patijn lag een wereld
van hard werken. Martens heeft altijd veel neiging gehad voor het groote decoratieve
genre, opgewekt door vele voorbeelden van schilders van naam als Puvis de
Chavannes, Besnard, e.a. Groote composities trokken hem
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zeer aan. In 't Louvre had hij verscheidene copiën gemaakt naar de Italianen. Naar
Botticelli hangt er op zijn atelier nog een compositie van levensgroote figuren. En
zoo heeft hij ook in zijn Parijsche periode van tijd tot tijd, tot afwisseling van zijn
portretten en kleinere gernestukken, het hart kunnen ophalen aan groot figurenwerk,
waarvoor een reis naar Italië hem ook in geestdrift had doen ontvlammen. Gedurende
een zijner vacantie-reisjes naar Holland, schilderde hij in het huis van den heer Van
Gijn te Dordrecht een geheel decor, plafond en wanden, voor een eetkamer, dat
hem prettig afging. Ook maakte hij de panorama-manie mede, hoewel in den
na-bloeitijd, toen de groote attractie en de groote pecunieele voordeelen, die de
Detailles en de Philippotaux er mee gemaakt hadden, van de panorama's reeds af
waren. Op aanzoek van een Hollandsche Maatschappij, die te Kopenhagen een
panoramagebouw exploiteerde, toog hij daarheen om de restauratie op zich te
nemen van het panorama voorstellende den ondergang van Pompeji, door Castellani,
waarvan de eene helft slecht geschilderd was en veel geleden had. Hij sloeg zich
daar dapper door heen, hoe vreemd het werk ook voor hem was. Een paar jaar
later, in 1886, werd hem weer uit Amsterdam een dergelijke opdracht gedaan, thans
voor een geheel nieuw panorama, dat hij in de hoofdstad begon en later te
Kopenhagen voltooide. Aan dat panorama was zijn medewerker Ferd. Oldewelt.
Het stelde voor den laatsten dag der Commune of de inneming van Parijs door de
troepen van Versailles. Martens had voor dit reusachtige werk uitgebreide studies
gemaakt van af de Buttes Chaumont, waar hij een koffiehuishouder aantrof, die
hem omtrent de evenementen, de positiën over en weer van vriend en vijand in alle
details uitmuntend inlichtte, waarnaar hij zijn eerste schets ontwierp.

Krijtkrabbel.

Het was een harde arbeid en slechts een voorbijgaand, vluchtig succes. In 't
volgende jaar, 1887, behaalde hij op de Parijsche tentoonstelling (den Salon in de
Champs Elysées) zijn eersten schoonen lauwer. De jury vermeldde hem eervol
wegens zijn portret van Mme Colonne, echtgenoote van den bekenden
concert-dirigent, zelve cantatrice van naam die vele élèves vormde. Dat portret,
waarin pose en geplaatsexpressie allergelukkigst waren, trok toen zeer de aandacht.
Het was meer dan een gewone aanmoediging voor den jongen schilder, want de
Hollanders mogen met hun school in menig opzicht die van andere natiën overtreffen,
in 't portret hebben de Fransche artisten een hoogte bereikt, die hun door de
Nederlandsche schilders zeker niet betwist
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zal worden. Wanneer een Hollandsch artist een portret maakt dat in Parijs de
aandacht trekt, dan kan men gerust zijn dat het goede qualiteiten bevat.

‘De Weduwe’, schilderij in het bezit van den Heer C. te Venetië.

Aan Martens begon toen het succes toe te lachen, maar tegelijk deed ook het
heimwee naar het land zijner kunstbroeders zich steeds krachtiger gevoelen. In de
11 jaren die hij te Parijs doorbracht, was hij meermalen naar Nederland overgekomen
om er portretten te schilderen en studies te maken. Op een van die reizen leerde
hij te Leiden zijn echtgenoote kennen en was niet lang daarna met het hooger
beschreven portret zijner vrouw en met de beeltenis van den bekenden landgenoot
te Parijs, den heer Wunderly, schitterend vertegenwoordigd in de Hollandsche
afdeeling van de Beaux Arts der wereldtentoonstelling van 1889. Van dien tijd
dagteekenen ook zijn officieele relaties met de Nederlandsche Kunst. Het vertrouwen
zijner kunstbroeders riep hem in 1888 om als gedelegeerd commissaris de belangen
van de kunst van zijn land op gemelde tentoonstelling te behartigen. Het bleek al
spoedig dat die belangen hem uitnemend waren toevertrouwd. Naar men zich
herinneren zal, was nu 10 jaren geleden de Hollandsche afdeeling te Parijs een
beslist succes. Voor een goed deel was dit aan de onvermoeide pogingen van
Martens te danken, en toen de jury, waarvan Ad. Artz de vice-president en Martens
lid was, aan 't werk toog, ontving onze afdeeling een ruim aandeel der bekroningen.
Of deze erkenning van de qualiteiten der Hollandsche school den Franschen artisten
nu wel zoo van harte afging, mag betwijfeld worden, maar de publieke opinie was
haar te machtig. Over 't algemeen zijn de Fran-
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schen geen onbepaalde bewonderaars van de Hollandsche, trouwens van geen
enkele andere vreemde kunst. Meissonier kwam er tegenover Martens rond voor
uit, dat hij het werk van onze figuurschilders slecht gebouwd vond. Een superieur
schilderij van Alb. Neuhuys b.v. liep hij bijna onverschillig voorbij. Te midden van
deze niet al te sympathieke elementen was Martens juist op zijn plaats om het goed
recht van de Hollandsche kunst in zijn sierlijk Fransch met warmte te bepleiten. Aan
hem en aan Artz was die taak best opgedragen.
De Fransche regeering zette er het zegel op, door Martens te benoemen tot ridder
in de orde van 't Legioen van Eer. Hij woonde in Parijs nu nog

‘Speelmakkers’, schilderij in het bezit der firma Boussod Valadon & Co. te 's Gravenhage.

den strijd tusschen de Bouguerau-isten en Meissonieristen bij, die eindigde met de
splitsing der artisten in twee groepen, die van de Champs Elysées, de zoogen.
officieele kunst met Bouguereau aan de spits, en de secessionisten of Société
Nationale, die sedert haar Salon op het Champs de Mars bleef houden. Na zich,
met andere landgenooten, bij deze laatste te hebben aangesloten, trok Martens in
1891 voor goed naar Holland, waar hij zich metterwoon in Den Haag vestigde.
Zijn werk kende men hier reeds lang. Het juffertje van Mr. Patijn en de dame in
't wit satijn hadden hem hier in de schatting der kunstvrienden goed gedaan. Maar
Martens begreep al ras, dat hij eigenlijk weer van meet moest
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gaan studeeren. De Parijsche lucht, al had hij er al veel buiten te Nanterre in
doorgebracht, was zoo geheel anders dan die van Holland. De voorwerpen leken
hem zoo ontzaggelijk veel mooier in dien rijkdom van atmospherische tinten en
vooral de bevolking van het platteland bood met die omgeving zoo'n heerlijke
harmonie. Naar Elspeet en Nunspeet trok hij in den nazomer en schilderde daar
zonnige tuintjes en gemoedelijke plekjes grond, waar kinderen spelen en boeren
en boerinnen aan den arbeid zijn. De teekenaar en smaakvolle compositeur kwam
daar eerst goed tot zijn recht. Men verbeelde zich toch

Aardappelrooien.

niet, dat die leuke gevalletjes, die Martens pleegt te schilderen, den schilder zoo
maar opwachten en blijven poseeren zoo lang tot de studie voltooid is. Daar is heel
wat geduld en overleg, studie en talent voor noodig om die landelijke modellen onder
zijn bereik te krijgen in den stand zooals de schilder het wenscht.
De figuurschilders gaan tegenwoordig gansch anders te werk dan hun voorgangers
een vijftig jaar geleden. Er waren toen bijvoorbeeld in Den Haag veel meer modellen,
die van het poseeren in de schilderateliers hun beroep maakten. Was er geen levend
model in het atelier, dan stond daar toch altijd een ledepop of mannequin, waarnaar
de figuren in de romantische interieurs van die dagen geschilderd werden. Het genre
van die dagen, veeltijds dametjes in satijnen kleedjes of ridders in mooie pakjes,
bracht dat zoo mee. Van het levend model werd dan een uitvoerige studie met
potlood gemaakt naar de plooien van een satijnen kleed, en den volgenden dag
werd
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het mannequin het kleed aangetrokken en volgens de teekening plooitje voor plooitje
zoo geschikt dat de japon op 't laatst stond om naar te schilderen.
Had een kunstbroeder een fraai stuk zijde of fluweel in zijn bezit, dan werd dit

Binnenhuis te Nunspeet.

wel eens uitgeleend aan een confrater, en zoo kwamen dezelfde knappe modellen
en mooie kleedjes dikwijls op verschillende interieurs voor. In den tijd van Huib van
Hove leefde hier een beroemd model, een jonge vrouw, Kee Keizer,
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genaamd, die zoowel om haar knap, rijzig figuur en fijn gezichtje als om haar
geschiktheid voor poseeren algemeen op de ateliers der Haagsche figuurschilders
gezocht was. Zij was gewoonlijk de geheele week bezet, evenals zeker mooi rokje
dat aan een bekend Haagsch artist toebehoorde van atelier naar atelier verhuisde
Men kon het model en het rokje dezer dagen in Pulchri nog bewonderen op een
groot interieur van Huib van Hove in de veiling Van Vloten.

Krijtstudie (Elspeet).

't Is misschien te betreuren, dat die kunst thans voor goed in de ban is gedaan,
in zoover zij aan correctheid niet te wenschen overliet, terwijl de schaduwzijde van
de tegenwoordige opvatting, die de interieure modellen uit de ateliers heeft
verwijderd, in 't geheel niet valt te miskennen. Maar de serieuse, wezenlijk knappe
beoefenaar van het plein air schilderen heeft veel onwaars en onechts gebannen
en de waarachtige kunst een groote schrede vooruit gebracht.
Martens vertelde mij, dat hij zelden een portret onder gunstiger omstandigheden
had geschilderd dan dat van H.M. de Koningin op een zomerschen dag in de volle
zonnige buitenlucht van het lustoord Soestdijk. De taak was natuurlijk oneindig
moeielijker dan een portret binnenskamers, maar het verschil in schakeeringen van
het licht op het gelaat en langs de figuur is niet te beschrijven. Alles werkte dien dag
samen: een mooie dagtoon, een uitge zocht plekje in het park, en tegen den
achtergrond van hoog opgaand geboomte de slanke, bevallige figuur van Hare
Majesteit in een ongedwongen, bevallige houding.
Het succes van deze bekoorlijke beeltenis is zoo levendig in de herinnering van
alle landgenooten, dat ik er niet verder over zal uitwijden. Alleen nog deze
eigenaardige bijzonderheid, dat velen bij 't eerste aanschouwen van de reproductie
naar het schilderij, getroffen waren door dat beeld der bevalligheid, dat zij voor een
fantasie hielden, en eerst daarna hun aandacht zich vestigde op de treffende
gelijkenis van het kopje, waarin zij onze Koningin herkenden.
Martens' portret van de Koningin in 't schoone park van Soestdijk en dat van zijn
echtgenoote in de wit satijnen robe behooren in het portret-genre tot zijne schoonste
veroveringen. Op zijn hoog en ruim atelier aan de Laan
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van Meerdervoort hangt dat mooie vrouweportret naast een andere, even kapitale
en levensgroote beeltenis van Mevrouw Martens, eenige jaren later geschilderd en
in 1895 op de tentoonstelling van Berlijn met de gouden medalje bekroond. Het
maakte een jaar te voren deel uit van een groepententoonstelling

Studie aan ‘de Zoom’ te Nunspeet.

in Pulchri Studio, waar de critiek er zich zeer gunstig over uit liet.
Van vroegere bezoeken aan zijn atelier herinner ik mij twee uitmuntend geslaagde
levensgroote beeltenissen van den heer en mevrouw Ruys de
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Beerenbrouck te Maastricht, een portret van mevrouw de Stuers, een levensgroot
beeld te voeten uit van wijlen Z.M. Koning Willem III, door Martens geschilderd op
bestelling van H.M. de Koningin Regentes en door H.M. bestemd voor het Koninklijk
paleis ‘het Loo’, en het naar Batavia vertrokken schoone portret van H.M. Koningin
Wilhelmina in galagewaad, dat in Insulinde's hoofdstad in het gouvernementspaleis
hangt, na eerst hier in Pulchri eenige dagen tentoongesteld te zijn geweest. Ook dit
portret werd zeer geprezen om de smaakvolle schildering van het mooie kopje en
de armen, den juisten lichtval over de figuur, de beweging van gratie en majesteit
en de knappe, gedistingeerde schildering der stoffen van het op de wit marmeren
trappen in rijke plooien neerhangende staatsiegewaad. Een tikje voorname chique
naast al zijn overige degelijke qualiteiten komt bij den portretschilder Martens altijd
om den hoek kijken.
Zijn boerenvrouwtjes van Elspeet zijn juist het tegendeel van chique, en
contrasteeren in hun rustieken eenvoud eigenaardig met Martens' creatiën van
heeren en dames van gelijke bewegingen als hij.
Op de officieele relatiën van Martens met de Nederlandsche kunst en hare
beoefenaars moet ik nog even terugkomen. Een reeks van vijf jaren was hij de
volijverige secretaris van het genootschap Pulchri Studio en werkte al dien tijd met
zijn vriend H.W. Mesdag aan den bloei van dat gezelschap, dat aan zijn belangstelling
en initiatief veel heeft te danken. Naar zijn denkbeeld werden de zeer geslaagde
groepententoonstellingen gehouden, die voor Pulchri een groot succes waren. Van
collective tentoonstellingen in groote kunstcentra buiten Nederland was hij gedurende
zijn secretariaat de krachtige motor, en toen in 1896 te Antwerpen de Internationale
tentoonstelling zou gehouden worden, benoemde de Regeering hem tot
Rijkscommissaris. Dat hij ook toen de belangen van de Nederlandsche kunst
uitstekend wist te behartigen, bewees na afloop de onderscheiding hem te beurt
gevallen door zijn benoeming in de orde van den Nederlandschen Leeuw.
Bij alle groote qualiteiten van de Nederlandsche schilderschool lijdt zij niet aan
overmaat van fijnen smaak. Dezen bezit Martens, dank zij zijn natuur en zijn Parijsche
periode, in bijzondere mate, wat men ook veeltijds waardeert in zijn schoone
aquarellen. Moge hij die deugd in zijn werk nog lang ten toon spreiden tot meerdere
glorie van de Nederlandsche kunst.
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‘Nieske’.
Een schets van Truida Kok.
‘Ze moet in een betrekking gaan, Marie, wij kunnen het kind toch maar niet gansch
en al voor onze rekening nemen.’
Jeans vrouw hijgde, kon hem moeielijk bijhouden.
Ze was dik en schommelde met moeite voort over de hobbelige straten van 't
kleine grensstadje.
‘Neen, Jean,’ viel ze bedrijvig in, ‘we moesten haar vooreerst bij ons in huis nemen,
dan kan ze op haar gemak naar wat anders uitzien, en’....
Een groote bierwagen ratelde tusschen hen in.
Zwaar, ouderwets gekling-klang van het klokkespel van den Mariatoren in de
zachte voorjaarslucht en een paar kloosterklokjes bengelden hoog en teer achteraan.
Voor een klein lampenwinkeltje in de donkere Nonnekensstraat stond Marie stil
en vroeg gejaagd, bijna angstig: ‘Toch voorstellen, Jean, dat ze één jaar bij ons
komt, 't zou Tienekes wensch ook geweest zijn!’
Hij antwoordde niet en de winkelbel ging schel over.
Met harde, krakende stappen ging Jean vooruit.
Marie, even kijkend naar zijn glimmend nieuwe laarzen, waggelde langzaam door
de lange, donkere gang naar de woonkamer; voor haar oogen nog lichte, dansende
vlekken van 't felle voorjaarslicht daar buiten.
Nu knipte ze weer tegen 't zonlicht, dat uit het kamertje in die donkere gang viel.
Een klein, licht kamertje vol zonnewarmte, dat aardig uitzag op een tuintje met
crocusjes en daarachter weer veel grootere tuinen met hooge boomen, waarover
een heel teer, bruinachtig, groen waas hing, een bijna niet merkbaar licht tintje van
't heele vroege voorjaar.
Door het open raam krinkelden de rookwolkjes weg van oom Huberts sigaar.
Nieske stond op.
Tante Marie viel haar om den hals en klaagde met een huilerige, zenuwachtige
stem: ‘Mijn lief Nieske, ge zulde tante Tieneke zoo missen, arm poeske, hoe ging
't met slapen mijn lieveke?’
‘Danke, tante Marie, 't ging wel, 't ging wel!’
Ze viel weer neer op 't lage stoeltje voor het open raam en tante Marie reikte oom
Hubert wat voornaam haar dikke hand, zag hem even wat hoog aan omdat 't haar
nog altijd hinderde, dat háár broer indertijd met zijn zuster was getrouwd.
Hij was een smal, tenger mannetje met grappige, Chineesche oogen, en een
drukke, radde manier van spreken.
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‘Ja, ja van morgen vroeg ben ik al gekomen. De briefkaart werd me nagestuurd,
gisteren avond laat las ik 't.’
‘Waar was je?’ vroeg Jean hard en kort.
‘In Antwerpen, ah, de deceptie, dat ik te laat voor de begrafenis was!’
‘Ja, ach ja, en ons arm Nieske, plots zoo gansch alleen,’ viel Marie in en zag haar
man angstig, vragend aan.
Oom Hubert streek Nieske over 't zachte, lichtbruine haar.
‘Ze lijkt op je broer Marie, op haar vader.’
Nieske zat maar stillekes voor 't raam. Ze was een klein dingske voor zeventien.
‘Meer op je zuster,’ vond Jean.
Ze streden nu over die gelijkenis en Nieske zat er bij alsof ze er niets mee te
maken had.
De zon scheen in warme plekken op haar schouders en knieën.
Een schaduwstreep van het kozijn viel schuins op haar handen, toen strekte ze
ze verder uit op de knieën, in dat koesterende zonneplekje.
Ze was aldoor nog verschrikt. 't Was ook zoo ineens gebeurd.
Tante Tieneke was voor in den winkel om een kist met glazen uit te pakken.
Nieske, hier in 't kamertje, bezig met dekken. Ineens klonk er een gerammel en
een slag. Ze stoof er heen en vond tante op den grond, de handen bebloed van de
glasscherfkens. Toen ze tante wilde optillen gaf tante niet mee, keek haar wezenloos
aan met groote, glazige oogen, stamelde en kreunde zoowat.
Schreiend was Nieske naar buurman Stefkens, den drogist, gegaan, die dokter
en mijnheer pastoor had gehaald.
Dokter hielp Nieske tante te bed brengen en tegen den avond kwam er een Zuster,
die een zachte sussende stem had en Nieske wat deed bedaren.
Even nadat mijnheer pastoor tante Tieneke bediend had, was ze gestorven.
Stefkens, die tantes geldzaken behartigde, had om Marie en Jean getelegrafeerd.
Nieske had oom Hubert een briefkaart gestuurd.... en wat nu? Wie zou nu hier
bij haar komen wonen?
Hard klonk ineens oom Jeans stem door die droomerige, doezelige stilte van dat
kleine kamertje.
‘Ziede gij, ik ben een man van affaires, Nieske, ga de gij buurman eens roepen
en, Marie!’ hij wenkte met zijn hand naar de deur.
Toen Nieske met Stefkens terugkwam, hield tante haar tegen.
‘Ze bepraten daar de affaires, kom hier naast me.’
Ze schoof twee tabouretjes naast elkaar en sloeg haar arm om Nieske heen.
't Was stil in 't kleine, sombere winkeltje in de Nonnekensstraat.
De hooge kloostermuur aan de overzijde, hield alle zonnelicht tegen en 't koper
der lampen leek zoo glansloos, zoo dof in dat vochtige vertrekje.
Tante streek Nieske over de klamme, smalle handen, keek haar meelijdend in
de blauwe, zachte oogen en zei: ‘Mijn snoeske, mijn eigen, lief Nieske.’
Even zag Nieske wat verbaasd op. Zóó aanhalig was tante Marie nooit geweest,
maar nu zeker uit meelij en omdat ze samen verdriet hadden en Nieske knikte tante
met de moede, behuilde oogen, eventjes dankbaar toe.
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Achter haar lag een eentonig leven.
Als weesje had tante Tieneke, wier zoon pas naar Indië ging, haar tot zich
genomen.
Ze ging tot haar twaalfde jaar bij de Ursulinen school, daarna hielp ze tante in
den winkel.
Tante was wat redderig geweest, dan werd Nieske voor dit geroepen, dan moest
ze haar werk weer voor dat laten staan, maar de avonden waren altijd prettig. Ze
las tante voor uit bibliotheekromans of tante vertelde haar familieverhalen, hoe boos
ze geweest waren toen hun broer Nieskes moeder trouwde, ‘want, Nieske, je vader
was gansch wat voornamer, je moeder, zoo eentje van een reizend
tooneelgezelschap.’
Aan die moeder, die minder was, dacht Nieske zooveel, en wanneer oom Huubke,
moeders broer haar eens per jaar opzocht, dan vertelde hij hoe lief en mooi moeder
was en Nieskes hartje was één groot meelij met die moeder, en oom Huubke, iets
gansch bijzonders, iets extra aparts in haar leven.
Hij hoorde in haar gedachten altijd bij moeder en al de voddige presentjes, die
hij haar meebracht, bewaarde ze als mooie bidprentjes.
Ze had getrild van bewondering, toen zij eens in de naburige stad ooms Vlaamsch
Panopticum mocht zien.
Alles aan oom Hubert was interessant.... ze sprak toch zelden over hem, tante
wilde niet veel van hem hooren.... maar ze dacht des te meer over hem en ze had
zooveel tijd om te denken.
Ze was niet fleurig en jolig als andere meisjes, eerder wat ouwelijk, altijd zoo met
tante.
Ze had nooit grapjes met jongens, geen kleine liefdesgeschiedenissen.
Later zou ze wel trouwen.... God en mijnheer Pastoor zouden wel een man voor
haar vinden, maar nu was ze wat apart, zoo buiten alles.
‘Marie, Nieske!’ klonk Jeans stem.
Tante schrikte op, schoof haar tabouret weg en de kleinere lampen trilden door
dien schok.
Die boven op de toonbank ook heel even.
Zwaar, met daverend gedreun, reed een met ijzeren staven beladen, wagen door
de Nonnekensstraat, toen trilden en dreunden, met zacht klinkende geluidjes al die
bronzen, koperen en porceleinen lampen.
Tante kuste Nieske onstuimig en Nieske keek wat verwonderd.
Nu zouden oom en tante hier bij haar komen wonen, meende ze. Ze had altijd
wel van tante Marie gehouden, meer dan van tante Tieneke, die haar zoo neer kon
drukken, eigenlijk had ze ook meer van schrik en angst geschreid, dan wel omdat
ze zooveel van tante gehouden had, maar ze miste haar toch, tante maakte alles
zoo klaar voor haar.
't Was benauwd in 't kleine kamertje met de geur van drie verschillende sigaren,
met de lucht van zonnewarmte op al die verschoten, trijpen stoelen.
Tante Marie deed hoe langer hoe meer beschermend tegen Nieske, trok haar
bijna op schoot.
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Oom Jean schraapte zijn keel.
Hij keerde zich naar Nieske met iets zoetsappigs en onnatuurlijks in zijn stem:
‘Kijk eens, Nieske, je begrijpt, dat er nu verandering in je lot komt.’
Nieske knikte, ze was ineens weer in tranen.
‘Alles, wat je beste tante overlaat, komt aan haar zoon, je oom in Indië. Wij nemen
dezen winkel over, maar we kunnen jou niet onderhouden, dat begrijp je.’
‘Ja,’ ze begreep het en 't dwarrelde door haar hoofd ‘wat nu, wat nu toch?’
Tante Marie drukte haar zakdoek voor haar oogen en snikte met korte, harde
snikjes.
‘Nu is je oom Hubert zoo vriendelijk en goed om je bij zich te nemen, je moederlijk
erfdeel, hoeveel, Stefkens?’....
‘Om en bij de honderd gulden rente,’ antwoordde buurman met een klanklooze
stem, die hij altijd aannam, wanneer 't gesprek over geldzaken liep.
‘Wel nu, oom Hubert neemt aan je daarvoor te voeden en te kleeden.’
Hij stond op en sprak weer minder onnatuurlijk en zoetsappig.
‘Tot straks! Mijnheer Stefkens en ik gaan even naar den notaris om over affaires
te spreken.’
Er kwam wat frissche lucht toen de deur en 't raam even tegen elkaar openstonden.
Oom Huubke knikte Nieske goedig lachend toe en ging in de vensterbank zitten.
Hij was heel lenig en zijn magere, korte beentjes schommelden heen en weer.
‘Nieske, mijn vrouw zei al dadelijk: neem haar mee, ook al was die rente er niet,
dat is ons gansch egaal, je wilt tante Treeze wel helpen en de kleine zotjes van
kinderen ook?’
‘Graag oom.’
Ze keerde zich dankbaar naar oom Huubke, zag tante Marie met de betraande
oogen, gansch en al voorbij.
‘En wat versta je al zoo, waarmee kan je moeder de vrouw helpen?’
Ik, met niets, heelemaal niets heb ik geleerd,’ 't kwam er angstig uit, maar tante
Marie viel sussend in:
‘Foei, Nieske, toch wel.’ En dan tegen oom Hubert: ‘Nieske is heel handig met de
naald, kan je Treeze te hulp komen met kleeren voor de kinderen.’
Nieske, de klamme handen zenuwachtig om elkaar wringend: ‘Lampen, oom, van
lampen heb ik wel wat verstand.’
‘Wel, koman, en ga dan maar pakken, dan reizen we met den trein van zessen.’
Haar hoofd was zoo moe en warrig. De knieën knikten en kinderlijk,
hulpbehoevend, keken de lichte vraagoogen tante Marie aan.
‘Tante, waar moet ik mijn kleeren in doen, ik weet niet eens goed, wat mij hoort?’
‘Stil maar, ik zal je helpen, mijn Nieske. Zal je me niet vergeten? Altijd braaf
blijven?’
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O, ja, tante,’ antwoordde ze mat.
En tante redderde met korte, gejaagde bewegingen, waggelde van Nieskes zonnig
dakkamertje naar den donkeren zolder, steeds pratend in hijgende, korte zinnen:
‘Zie nu, Nieske, dit hoort je, mijn kind, en al dit linnengoed ook. Oom en ik hadden
je graag bij ons gehad, maar het geld, weet je, om het geld moesten we het laten.
Oom Huubkes vrouw is heel lief, hoor! Daar, dit bontje zal ik in 't doosje doen.... een
heel ander leven nu voor je, hé?’
‘Ja, tante,’ antwoordde Nieske en bracht haar klam, smal handje aan het bonzende
voorhoofd..... zoo ineens alles anders..... hoe het wezen zou? Hartelijk waren oom
en tante stellig wel. Ze zou nu altijd praten over vroeger met oom, over moeder....
ja.................
‘Nieske, nooit met een spullebaas trouwen,’ hijgde tante, en vulde een hoedendoos
met warm, wollen ondergoed en vilten sloffen.
‘Neen, tante.’
‘Nieske?’
‘Wat?’
‘Tante Tieneke zou dat ook nooit goed gekeurd hebben, wel?’
‘Neen, dat denk ik ook niet.’
‘Je vader was extra voornaam.’ 't Klonk waarschuwend, maar Nieske knikte, gaf
geen antwoord en toen tante naar beneden ging, om nog meer te pakken, hing ze
even uit het dakvenstertje..., een zacht, eentonig orgelspel klonk uit een naburige
kapel en aan den overkant oefenden zich de jonge seminaristen. Hun hooge, schelle
jongensstemmen daverden over de lenteachtige tuinen vol crocusjes en
sneeuwklokjes en de middagzon scheen over de schitterende kruisen van de
kapeltorentjes, die hel, blinkend uitkwamen tegen den strakblauwen hemel.
Nieske was opgegroeid tusschen die oude tuinen, die grijsblauw, half verweerde,
muren, dat kloostergezang en het orgelspel, maar nu hoorde ze het voor 't eerst
anders.... met een groot gevoel van weemoed omdat het wel voor den laatsten keer
zou wezen....
..... Snerpend, snijdend ineens een spoorfluitje door die droomerige, zachte
geluiden.... de sneltrein.... en die dan komt.... dat was die van zessen!....
O, dat vreemde, onbekende leven, ze wrong de handen en trok zich met een ruk
op uit haar liggende houding voor 't open venster, alsof ze moeielijk kon scheiden
van die appelboomtakken, die grillige plekken klimop tegen de oude muren.
Al die oude, bekende dingen, waar ze zoo dikwijls naar gekeken had, die gekke
figuren.
Twee visschen in de takken van den appel- en pereboom, die zag ze zomers niet
als de boomen in blad waren en meisjes met lange druiperige haren, dat waren de
wilde wingerdranken met de klimop er tusschen, tegen den seminariummuur....
voort, kom!
Met langzame, moede stappen, ging ze de trap af naar beneden, waar oom
Huubke wachtte.
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Mijnheer Stefkens kwam afscheid nemen. Hij sprak nu weer met zijn onnatuurlijke
stem omdat het iets gewichtigs was, zoo'n afscheid.
Tante omhelsde haar, aldoor snikkend, met lieve vleiwoordjes.
Nieske met zachte stem en betraande oogen, volgde oom, die de helft van haar
doozen droeg.
Ze spraken niet voor ze in de coupé zaten.
‘Kom, mijn zotje, 't zal wel gaan, we zijn een vroolijke bende we zullen je wel
leeren lachen.’
‘Ja, oom?’
‘Stellig.’
En Nieske met een groot verlangen om vertrouwelijk met oom Huubke te wezen:
‘Ik ben blij, dat ik oom Jean niet meer zag, niet meer afscheid hoefde te nemen.’
Oom knikte en Nieske vroeg naar tante Treezeke en de kinderen.
Met nieuwsgierige oogen keek ze naar de torens, die opkwamen uit verre, wijde
heiden en dan weer wegdoken, naar de schommelende, dansende telegraafdraden
en naar haar medepassagiers, die lawaaiig en druk, met levendige gebaren onder
elkaar spraken over de verkiezingen en oom Huubke mengde zich nu ook in het
gesprek, maakte door zijn opmerkingen, die Nieske niet begreep, iedereen aan het
lachen, was weldra het middelpunt.
Zijn streepjesoogen tintelden en Nieske uit haar hoekje, zag hem bewonderend
aan, met een verlicht, dankbaar gevoel, dat ze niet bleef bij tante Marie en oom
Jean maar nu naar Antwerpen spoorde, met oom Huubke mee....
Ze was iets vreemds in die vroolijke omgeving.
Zoo'n stil, bleek ding tusschen de lawaaiige kinderen, tusschen oom en tante,
zelf eigenlijk groote kinderen, telkens geheel en al vervuld van nieuwe bedenksels
ter verbetering en verfraaiing van het Vlaamsche Panopticum.
Nieske kon niet zorgeloos vroolijk zijn.
Achter haar lag dat preciese, eentonige leven.
Ze verbaasde zich nog aldoor over het gemak, waarmee tante Treeze over
bezwaren heenstapte.
Een roezig, bont leven, drukke dagen, dat er zoo maar onderdehand wat gegeten
werd, bij het opslaan der tent. Dan weer een dag van niets doen, van lui rijden in
de schommelende woonwagens en kijken naar de huizen en tuinen of de wijde
velden, waar ze langs kwamen.
Tante Treezeke lachte om haar, vond haar een klein dameke en de kinderen:
Joseph, Marie en Leo, ontzagen haar.
't Was Nieske wat tegengevallen, dat oom zoo zelden over moeder sprak, maar
er was ook bijna geen tijd voor.
Ze was nooit met oom alleen en als ze eens even met hem samen was, dan
hadden ze alle twee te veel te doen om te praten.
Zij had veel werk, dat ze alleen deed. Iederen morgen maakte ze de lampen
schoon en dan.... de beelden.
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Nieske had er een soort van plezier in, om in die halfduistere tent te zijn, met al die
starende poppenoogen om haar heen.
Buiten was meest al door muziek van orgels: klagende, schetterende, vroolijke,
statige, geweldige, zeurige, piepende, oude, afgesleten orgels. Een geroep van
menschen, die aan hun tenten hamerden, dreunig trompetgeblaas van kinderen,
die zeurig aanhoudend hun nieuwe trompetten of mondharmonica's probeerden, of
ballen opbliezen, die dan met een schel gepiep weer slap werden.
Ze was dan alleen in 't Panopticum met Leo, een vroeg wijs kind, met kleine,
slimme oogen.
Joseph werkte als athleet in 't circus en Marie reed als Miss Zenobia iederen
avond in een versleten blauw fluweelen kleedje op een dikken schimmel, die Marquis
de St. Gris heette.
Ze was een knap meisje van veertien, met zwaar, blond haar, dat bij avond goudig
schitterde, alsof er een dun laagje goudpoeder over was gestrooid, groote donkere
oogen, een mat, verbrand teint door lange, zonnige zomermiddagen op het trapje
van den groenen woonwagen. Een élégant persoontje met echte circusmanieren,
hooge gilletjes, gracieuse bewegingen, een allerliefst glimlachje, dat al twee
onnatuurlijke, ouwelijke plooitjes in haar mondhoeken had gebracht, vaders en
moeders glorie, een verwend, klein ding, dat Joseph den heelen dag beknorde en
minachtend op zijn vierkant, gofferachtig figuur neer zag.... zij verdiende het meest.
't Vlaamsche Panopticum volgde op alle kermissen het circus omdat de twee
oudste kinders er zoo flink verdienden........................................
't Was een heete Septembermorgen, gloeiende zonnestralen schenen op de
tenten, die naast elkander op 't Vreeburg in Utrecht stonden, daarachter de
woonwagens.
Oom Huubke en Joseph sliepen, moe van het timmeren en 't sjouwen.
Tante Treezeke schilde aardappelen, al gekleed in 't zwart fluweelen lijf, waarin
ze 's avonds voor een klein tafeltje in 't Panopticum zat om toegangskaartjes te
verkoopen.
Marie rekte de lenige armen uit, haalde de krulpennen uit heur haar en ging in
een oud, grijs rokje en een versleten katoenen blouse naar 't circus voor een repetitie.
‘Ah, Nieske,’ geeuwde ze: ‘ik ben zoo lui, ik heb geen zin, toe, Leo, voerde gij dan
wat uit, stupide Leeuw, kom eens op St. Gris rijden, of durfde gij niet? Nieske, hecht
gij de kraalkens wat steviger op mijn lijfke voor van avond, wilde ge?’
‘Ik zal er voor zorgen,’ antwoordde Nieske zacht en ze keek Marie na, die een
levendig gesprek met een der koks van Consael hield.
Leeuwke deed niets, kon niets, durfde niets, ‘had geen drup artistenbloed in de
aren,’ zuchtte Huubke dikwijls.
Leeuwke was onafscheidelijk van Nieske. Hij hielp haar de petroleumlampen
vullen.
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Ze stond op en als een klein, trouw hondje zag hij haar aan en volgde haar naar de
tent, waar de beelden van het Vlaamsche Panopticum stonden met hun verkleurde
gezichten, de bestoven kleeren en de glazige, starende oogen.
‘We zullen asschepoesters sleep wat anders plooien.’
Zijn Chineesche oogjes werden kleine streepjes nu hij langer met Nieske in de
tent kon blijven.
Vader legde 's avonds aan de bezoekers uit wie de beelden voorstelden. wanneer
hij heesch werd, nam Nieske het van hem over. Ze deed dat liever dan kaartjes
geven, omdat ze altijd wat bang was voor die opdringerige menschen, die zoo vlak
bij haar stonden en zoo gauw geld terug wilden hebben.
Tante kon ze beter van zich afhouden.
Zij loste oom dan af met 't orgeldraaien en Leeuwke haar weer.
‘Toe, Leeuwke, doe nu eens of ik een vreemde bezoekster ben, of ik wel twaalf
menschen te gelijk ben, dan naai ik aan 't sleepje, kom, opgepast!’
Hij zette zijn hoog, schel jongensstemmetje uit en begon rad: ‘Asschepoester en
haar prins, op het oogenblik, dat de prins het glazen muiltje vasthoudt, de zeven
dwergen en sneeuwwitje in de glazen kist, Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der
Nederlanden, Zijn Majesteit Leopold, Koning van België, Alladin met zijn tooverlamp,
de Leidsche giftmengster, de Sultan van Turkije, Indische danseres, Italiaansche
gondelier en Amor met zijn pijl en boog of de god der liefde.’
Hij zuchtte voldaan en keek triomfantelijk naar Nieske.
‘Nog wat minder dreunen en vader maakt er meer van, och, Leeuwke, hou den
prins eens vast.’
‘Vader verzint telkens grappen, ik draai het orgel liever, hoe komt het, dat
asschepoesters rok zoo vuil is, Nieske?’
‘'t Heeft gelekt met die stortbuien van gisteren,’ en met iets troosteloos keek ze
naar een barst in Amors arm, poetste de kettingen der Indische danseres op en
zette Leopold wat rechter.
Hoe licht waren die poppen toch, en met haar schortje sloeg ze de stof van die
oude, verkleurde gezichten.
Wat leek alles anders bij dag dan bij avond, dat katoenige fluweel, die flodder
zijde en dat klater satijn, die papierachtige kanten om de japon van Koningin
Wilhelmina!....
‘Ziezoo, Leeuw! Ze zijn weer klaar voor van avond en de lampen ook.’
Precies een jolige poes, zooals hij met korte sprongetjes achter haar aan liep
naar den groenen wagen, waar, voor de kleine raampjes, achter een hekje twee
geraniums stonden te verschroeien.
‘Allons, Leeuw, wat water halen voor de bloemen!’
‘Wel, Nieske, zoo druk bezig, wel, wel!’
Ze keek even verschrikt, dan toch blij, verlegen op.
‘Ja, Janus, er was zoo het een en ander te doen,’ zei ze zacht.
De zon scheen fel en warm op zijn rood gezicht, zijn bruin, krullend haar en zijn
lachende, vroolijke oogen en Nieske stond zoo wat met haar altijd
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klamme handjes te frommelen, 't doffe, kleurlooze haar, 't bleeke gezicht, de verlegen,
lichtblauwe oogen en het niets zeggende, onbeduidende mondje.
‘Je houdt niet van fleur en kleur, wel Nieske?’ spotte Janus.
‘Och, ik ben er niet in opgebracht,’ en ze streek de plooitjes van haar stijf, bruin,
saai japonnetje wat glad.
‘Ga je ook naar Hoorn?’
‘Neen.’
‘Kom, ik zie je graag, je bent zoo'n grappig voornaampie, dan draaien we nog
eens, dan mag je tienmaal voor niet.... hoe oud ben je?’
‘Achttien, Janus.’
‘Maar waarom gaan jelui niet naar Hoorn?’ Hij vroeg 't plagend, dringend en zag
haar jongensachtig brutaal aan en zij heel ouwelijk met iets bezwarends in haar
houding en stem. ‘Och, je begrijpt wel, Janus, wij moeten toch gaan waar het circus
gaat, omdat Joseph en Marie er werken.’
‘Ja, dat spreekt.’ 't Kwam er gedachteloos uit. ‘Nou, maar van avond haal ik je
om je te tracteeren en met je te draaien. Nieske, nonnetje, ik wil met jou draaien,
hoor je 't?’
‘Wel graag,’ antwoordde ze ernstig.
Hij lachte om dien ernst, trok haar ruw in een schaduwplek tusschen de wagens
en gaf haar een haastigen klapzoen met een: ‘Nou, atjuus, tot vanavond!’
Wezenloos keek ze naar Leeuwke, die de geraniums begoot.
‘Da's Janus uit den tweecentsmolen, Nieske!’
‘Ja,’ zei ze bijna toonloos en Leeuwke heel wijs oudmannetjesachtig, bracht zijn
rechtervuist aan zijn mond: ‘Die pakt hem, zeg.... deugen geen van allen, die uit
den tweecents, allemaal dronkenlappen!’
‘O!’ 't Kwam er mat uit.
En Leeuw, nog gewichtiger: ‘mot je niet nemen, Nieske, ik ken ze. Die uit den
stoom.... maar, dat is een stuiver.... och, en die is al getrouwd, je moet maar bij ons
blijven.’
Ze zwegen, maar na een poosje klaagde Leeuwke: ‘Och, Nieske, vader heeft een
nieuw verzinsel: in die kist, boven het orgel, waar Jumbo vroeger zat, heeft vader
een gat gezaagd, daar moet ik mijn kop doorsteken en dan maar stil kijken, soms
mijn oogen draaien, een levend beeld.
Achter, over de kist en er vóór, zoo'n beetje gefrommeld, hangt een doek. Vader
zegt, 't is geen kunst. Leefde Jumbo nog maar, hij was zoo'n gek aapie.’
Nieske streek hem over het korte, bruine haar: ‘Zot Leeuwke, zot Leeuwke,’ zei
ze achter elkaar.
Het was een wonderlijke dag. Ze at haar aardappelen zonder azijnsaus en ze
had den heelen middag werk om de glimmende kralen sterretjes op Maries blauw
lijfje te zetten.
Leeuwke dreinsde omdat hij 's avonds in de kist moest zitten op zijn knieën.
Tante Treezeke deed boodschappen en oom Huubke keek de tent na, uit zorg
voor de lekken, want er dreigde een onweer boven Utrecht.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

317
Nieske naaide zonder ophouden en op den grond vóór haar lag Marie languit op
een stukje oud tapijt uit den wagen.
Ze pruilde over de warmte met een prinsesserige aanmatiging, een overmoedig
lachje om den kleinen mond en de coquette voetjes steeds in de hoogte schoppend.
Een lui, ijdel kind met dat goudige haar en 't geestige neusje.
In de drukkende, zoele lucht bleef de benauwde, sterke vetlucht van de
oliekoekkramen laag hangen en het violente orgel uit den tweecentsdraaimolen
speelde zonder ophouden.
Van tijd tot tijd een hooge, gillende lach van meisjes, die door jongens geplaagd
werden, nagezeten tusschen wagens en kramen door.
In allerlei dialecten werd gelachen, gesproken, getwist en in Nieske kwam een
ontevreden gevoel op.
O, ze was niet als al die anderen vol grappen en aardigheden, ze kon geen
plagende antwoorden geven, alles aan haar was anders. Ze had geen krulharen,
geen zwart poedelkopske, geen jolige, vroolijke oogen, heelemaal geen slag in den
omgang met jonge mannen.
Dáár.... die Marie met de vleioogen, die zou wel een ander leven hebben. Nu
liepen er al zwermen opgeschoten jongens om den wagen.
Die rustige dagen van vroeger in de Nonnekenstraat als tante dutte en zij stillekes
vooruit las, wat er komen zou, dan wist ze het 's avonds al. Toen ze vast geloofde,
dat haar ook nog eens iets zou gebeuren als in zoo'n boek, toen was ze gelukkiger
dan nu. 't Stille, rustige denken in de kerk? Er kwam weinig van kerken, zoo eens
te hooi en te gras.
‘Men moet dat zoo wat schipperen,’ had tante haar uitgelegd.
En het verlangen naar 't rustige, dommelige leven, waarin tante Tieneke alles
voor haar beredderde werd steeds grooter, al machtiger.
't Was avond.
Boven het orgel keek Leeuwke in een dichte stolpplooikraag uit het gat in de kist,
die aardig met rood vlaggedoek behangen was.
Vader had de lampen zóó gehangen, dat Leeuwke in een voordeelig licht zat.
Een blonde krulpruik gaf iets vreemds aan het donkere gezicht en de menschen
verdrongen zich voor die nieuwigheid.
Leeuwke was nu heel fier, luisterde met starende oogen naar al die opmerkingen.
‘Een levendig kind.’
‘Ben je zestig, 't beweegt niet.’
‘Toch wel, der oogen knippen, zoo'n lief kind, zulke krullen.’
‘Kom, loop, 't is een beeld van was, de oogen draaien met machines achter in het
koppie.’
‘Nietes.’
‘En ik zeg je van wel.’
Moeder hing van tijd tot tijd een geel zijden doek over het beeld, dan kon Leeuw
weer eens uitgeeuwen, zijn moede oogen toedoen en zijn hoofd bewe-
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gen, maar het was nog zoo'n nieuwigheid en gauw riep hij: ‘Moeder, doe den doek
maar op, het gaat nu wel weer!’
Nieske liep met de bezoekers langs de beelden, die nu bij de lampen weer meer
vertoon maakten dan in 't eerlijke daglicht.
Telkens keek ze angstig, verschrikt of Janus ook haast kwam om haar te halen.
Na elven werd het wat stiller in het Vlaamsche Panopticum.
Met lange tusschenpoozen draaide oom Huubke het orgel en Leeuwke leidde in
haar plaats de bezoekers rond.
Hij nam een wonderlijk keelgeluid aan, zoodat zijn schel jongensstemmetje akelig
snerpend klonk.
Zou Janus haar vergeten? Als hij niet van haar hield, niets om haar gaf?
Ze wilde nooit met hem trouwen, niet met zoo'n draaimolenbaas, maar met een
braaf, oppassend werkman.
Half twaalf. Leeuwkes stem werd weer gewoon, hij kon dat gekke bijgeluidje om
zijn schraal stemmetje op een vol mannengeluid te laten lijken, zeker niet langer
volhouden.
't Werd al stiller. Nog maar enkele vermoeide bezoekers, die alle andere spellen
al hadden afgeloopen.
Opgewonden met gloeiende wangen en lachende oogen kwam Marie binnen.
Papieren bloemen en lekkers in haar handen, ze was met den clown uitgeweest.
Dan.... achter haar Janus met harde, gejaagde passen en iets in zijn gezicht wat
ruwe, brutale broers dikwijls tegenover kleine, bange zusjes aannemen zoo iets van
- ‘ik heb 't je beloofd, anders gebeurde het niet en nou, één, twéé, dríé, mee’ - heel
aanmatigend, heel brutaal.
‘Kom, Nieske, de beloofde rondjes!’
Ze volgde hem met iets angstigs, haast schuldigs in de houding van het gebogen
hoofd.
Om nu jolig en vroolijk en grappig te kunnen praten.
Marie zag haar even verbaasd aan.
Tante knikte haar goedig toe en zij zag Leeuwke voorbij, durfde het wijze manneke
niet aan te kijken.
Janus trok haar woest mee, zeide grappen, die ze maar half begreep.
Gedwee stapte ze in den molen met verlegen oogen en warme wangen.
Wasbleek, vroom stopstertje zooals men ze ziet op Oud-Hollandsche schilderijen.
Wild draaide ze rond met neergeslagen oogen en de klamme handen om de
bruine, houten manen van haar paard.
Vlak bij haar dat krijschorgel en de trom, die 't zoo wonderlijk deed dreunen bij
haar hart.
‘Een violent orgel,’ zei ze en keek even naar hem op.
Hij hoorde haar niet, sloeg den mageren schimmel, die den molen trok, knipoogde
spottend tegen een halfdronken jongen en wees op Nieske.
‘Janus, hoe blinkend zijn al die kraalkens.’
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‘Ja, ja!’ lachte hij ‘mijn mooi Nieske!’
Ze zag hem lang aan, wilde opstaan, maar hij sloeg zijn arm om haar heen en
omhelsde haar.
Angstig, bevend maakte ze zich los en zag hem toch even verbaasd, vragend
aan, maar hij lachte harder, schaterde. Toen stond ze op en hij altijd nog lachend,
volgde haar tot 't Panopticum.
Gezoend en niets gezegd, geen aanzoek.... ze zou het toch niet gewild hebben,
geen spullebaas, neen nooit.
‘Zot dingske,’ lachte tante Treeze, ‘zoo'n nonneke, altijd een gansch braaf nonneke,
zelfs in den mallemolen.’
Nieske schreide in den warmen wagen zonder ophouden en Marie zuchtte zoo
regelmatig in haar slaap. De maan scheen over het blauw en wit geruiten kussen
met groote, breede, lichte plekken.
't Was nu bijna stil op 't Vreeburg, even klagend kindergeschrei uit een wagen en
toen begon Nieske zelf weer opnieuw. Ze snikte niet, ze zou mooi Marieke niet
wakker maken en ze dacht aan de dagen van vroeger, aan het woelige, drukke
leven van nu en zij schreide maar aldoor droeviger, omdat ze miste wat andere
meisjes hadden, omdat ze altijd zoo'n braaf, saai nonneke was en zoo graag gansch
anders wilde wezen....................................
't Was in het begin van October.... kermis te Nijmegen.
Fijne, doorzichtige herfstnevels hingen over de Waal en de uitgestrekte vlakte
achter Lent.
Aan den anderen kant, de hooge, begroeide heuvels met alle tinten van rood,
geel, bruin, dofgroen en purper.
Dan de op en neergaande stad met oude huizen met fleurige parken en 't heele
oude gedeelte met begroeide, verweerde muren.... en over alles een heerlijk, warm
goudig licht als op Rembrandts schilderijen.
Tegen den al vroeg invallenden avond heel de stad één dikke damp van vet en
walm en daar tusschen alle kleuren van licht: 't blauwwitte électrische, de rossige
gasvlammen, de flambouwen om een krachtmeter, die grillige flikkerfiguren op de
naaste tenten deden dansen, de stijve, kleine lampjes uit een groote poffertjeskraam,
waar meisjes, in de kleedij der Zuid-Hollandsche eilanden bedienden met haar
grappige keuvelmutsen en dáár, kalm, rustig de twaalf bengelende hanglampen
van het Vlaamsche Panopticum met haar helder, zacht licht.
Nieske had ze met veel zorg schoon gemaakt, maar nu, erg moe, als ze was, lag
ze in den wagen.
Treurige dagen waren achter haar.
Dagen, van dapper zich ophouden, van pijn overal en een roezig, altijd Mopperig
gevoel in 't hoofd.
Vier weken had ze in een gesticht in den Bosch ziek gelegen.
Toen ze beter was, kwam tante haar halen met een splinternieuwe blauw en rood
geruiten sjaal, en veel hartelijke, echt gemeende woorden.
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Ze konden Nieske niet missen. Er was zooveel te doen, de lampen hadden zoo
geleden onder Maries behandeling.
't Rokje van de Indische danseres was door een boerenparapluie, waar een punt
uitstak, opgehaakt, tante had al nieuw goed voor een ander rokje gekocht...
Nu kwam er een rustige tijd, nu gingen ze stil naar Antwerpen, haast wel een half
jaar rust, dat zou wat voor Nieske wezen....
En Nieske had dankbaar gekeken met betraande oogen nog van zwakte. Ze was
zoo blij om die hartelijkheid, maar ze sterkte niet hard aan.
Alles duurde zoo lang en de klamme handen bewogen zoo traag, 't nieuwe rokje
voelde zoo zwaar, de kleuren waren zoo fel, vuurroode franje en helgele schitterende
zijde, haar oogen staken er van.
Overdag zat ze ook maar lui in den wagen, haar sjaal om. Al was het warm in het
Octoberzonnetje, de wind maakte haar soms ineens rillerig, sloeg alzoo winterachtig
koud en klam om haar heen.
‘Er maar tegen eten,’ ried oom Huubke goedig, ‘we overwinnen die zwakte wel,
Nieske, als je maar eet tegen de klippen an.’
Hij bracht haar dikwijls wat oliebollen of poffertjes, maar de vier laatste dagen kon
Nieske niet eten, griezelde ze van alles.
't Was.... dolle Maandag.
Geregeld als 't orgel de Trouvère speelde, draaide Leeuwke zijn oogen rond, met
't Oostenrijksche Volkslied stak hij zijn tong uit en de menschen lachten om het kind
met 't blonde haar, dat zoo suf en treurig uit zijn stolpkraag keek.
‘Och, 't is maar een gewoon kind, kijk, het hoofd beweegt, 't huilt, zie maar!’ riep
een opgeschoten meisje.
Leeuwke schopte met de voeten tegen het orgel.
Toen wierp moeder den geel zijden doek over het levende beeld en Leeuwke
zocht Nieske in den wagen op.
Joseph leidde de bezoekers rond, hij was klaar met zijn toeren in 't circus.
‘Nieske, hoe gaat het?’
‘Veel beter, alleen wat slaperig, wat dof en moe, Leeuw.’
Ze zag bleek met groote kringen om de oogen bij het licht van een oranjelampion,
die Leeuwke er voor haar had opgehangen.
‘Gansch beter, Nieske?’
‘Neen, Leeuw, niet gansch.’
Een klein, smal handje wierp een serpentine door de deurkier naar binnen.
Leeuwke lachte: ‘Marie met haar clown, die stouten, ze gaan aldoor naar cafés.’
‘Leeuw?’
‘Ja.’
‘Is 't orgel er, ik hoor het niet.’
‘Vader speelt ook niet meer.’
‘Neen, 't andere, dat van den mallemolen, dat van Janus?’ En Leeuwke, wat
verachtelijk:
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‘O, dat, ja, maar je hoort het niet, 't is gansch aan den anderen kant, nooit met Janus
gaan, je weet wel,’ 't vuile vuistje wees bedenkelijk naar het ouwelijke mondje, ‘en
dan, Nieske, Janus slaat zijn moeder, ik heb 't zelf gezien, hij bonkte er maar op,
en 't oude wijfke gilde’....
Nieske sloot de oogen en Leeuwke legde zijn blond pruikje op Nieskes dek.
Hij ontrolde de gele serpentine die Marie binnen had geslingerd.
.... Janus, de eenige kleine, korte liefdesgeschiedenis in Nieskes leven, Janus
een deugniet? Ze rilde en Leeuwke trok de sjaal wat dichter om haar heen en sloot
de deur stevig toe.
Wat minder hard klonk het gehos, 't gestamp en gedrein van de muziek met zware
bomgeluiden en schetterend getjingel, maar een dof geroezemoes drong toch nog
tot in den half duisteren wagen door, waar Leeuwke, half dommelend en geeuwend
met zware oogleden naast Nieskes matras lag.
't Helle gilfluitje uit den stoomdraaimolen klonk snerpend door dat gebrom en
heesche gezang.
Toch sliep Leeuwke in..............................................
Vader Huubke bromde op Marie, die zoolang weg was gebleven en moeder suste
hem:
‘Kom, kom, 't is maar ééns ‘dolle Maandag.’ Toen duwde ze Joseph, die te veel
ophad, in de tent, waar hij sliep op een veldbed tusschen Sneeuwwitje en den
Italiaanschen gondelier, die over elkaar stonden.
Marie wierp coquet lachend, haar cape af en heesch van al 't lachen, van 't
opstuiven van het circuszand en den mist buiten, vroeg ze met een hooge,
onnatuurlijke stem: ‘Wacht, moeder, laat mij de lampen uitdoen,’ en moeder, zoo
ijdel op mooi Marieke met de bonten muts en 't blauw fluweelen rijkleedje liet haar
begaan, was gansch fier, omdat de menschen, die buiten stonden elkaar 't mooie
meisje wezen.
Langzaam, tergend langzaam, met gracieuse bewegingen en een lachend gezicht
draaide Marie de lampen uit, even walmden ze, de bengelende lampen, nu nog
één, ah, 't glas knapte, maar de kist was vol, had Nieske van morgen nog gezegd.
Meer dansend dan loopend ging mooi Marieke naar den wagen.
Leeuwke rekte zich uit, rillend van kou.
‘Sluit de deur toch, Marie, voel hoe koud Nieskes handen zijn,’ bromde hij.
Marie blies de lampion uit en Leeuwke trok de dekens hooger op voor dood
Nieske.
Zijn smoezelig handje verwarde zich in de serpentine, toen brak hij onge duldig,
half dommelig 't smalle strookje papier af en wierp 't op Nieskes dek, waar het
heelemaal uitrolde als een dun, geel slangetje.
Buiten was nog altijd 't gejoel en gehos, 't heesch gegil bij snerpende krijschmuziek
in den killen mistnacht van den dollen Maandag........
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Reisherinneringen: een kijkje in West-Afrika.
Door G. Bloch.
(Slot).
Was langs den Senegal de overheerschende stam die der Toucouleurs, aanhangers
van den Islam, thans komen wij op het gebied der Malinké's, fetichisten, verwoede
tegenstanders der Mahomedanen en om die reden trouwe onderdanen der Fransche
republiek. Hun naam geeft te kennen, dat zij naar hunne mythen van een nijlpaard
afstammen. Zij leven in families. Elke familie woont in een groep van hutten, gelegen
om en hunnen uitgang hebbende op een rond pleintje, welks omheining zij vormen.
Eén der hutten, den kring sluitende, heeft in plaats van één, twee toegangen, een
naar de zijde van het pleintje en een naar buiten en deze hut vormt dus den ingang
tot de familiewoning. Op bevel van het goevernement wordt in elk dorp een hut
beschikbaar gehouden voor doortrekkende reizigers en nu was te Bafoulabè daarvoor
zulk een toegangshut aangewezen, waarin wij dus den nacht moesten doorbrengen.
Wij sloegen onze legers daar op en (ook mijn gezel had een negerbediende bij
zich, die geen kok was) trachtten nu ons maal te bereiden.
Doch het resultaat onzer pogingen was zoo, dat toen op het gerucht, dat wij daar
waren, een Fransch-sprekende neger, met een vilten hoed op en gekleed in een
versleten soldatenpak, zich kwam aanbieden als kok, ik mij haastte hem voor mijn
reis naar Kita te engageeren. Daar onze hut tot diep in den nacht tot doorgang
strekte voor komenden en gaanden, werd onze rust nog al eens gestoord, maar ten
slotte bracht ik toch nog eenige uren in verfrisschenden slaap door.
*)
Den volgenden morgen staken wij per pont den Bafing over en aan de overzijde
vonden wij een nog primitiever trein gereed staan, die ons tot Djoebeba zou brengen,
waar wij te middag aankwamen. Hier gaat de weg door een heuvelachtig, begroeid
terrein, een gezonde streek, vrij van koortsbarende miasmen.
Van Djoebeba af geschiedt de proviandeering der verschillende militaire

*)

Bafing - zwarte rivier; Bakoy - witte rivier; Bafoulabé - stad van twee rivieren; Badumbé (zie
later) = stad, waar een diepte is in de rivier; Baoulé (zie later) roode rivier; Djoebeba stad,
waar de rivier een bocht maakt.
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posten door middel van konvooien: optochten van met muilezels bespannen voitures
Lefèvre. Deze rijtuigen zijn vierkante ijzeren bakken op twee wielen; de bakken
kunnen, bij het oversteken van rivieren, gemakkelijk van de onderstellen genomen
worden en dan als schuiten dienst doen.
Voor deze konvooien zijn kampementen aangelegd ongeveer om de 25 kilometers.
De afstand tusschen twee kampementen is de marsch van één dag voor een konvooi,
waarvan zich in het droge seizoen steeds verschillende op weg bevinden tusschen
Djoebeba en de posten in het Nigergebied.
De kampementen zijn groepen aarden hutten en stallen, die zeer zindelijk worden
gehouden. Zij worden altijd in de buurt van een dorp gevestigd.

Inlandsche korporaal der artillerie.

Zulk een kampement bevindt zich te Djoebeba, waar buitendien twee Europeesche
handelaren wonen in aarden huizen. Deze leemen constructies zijn goedkoop,
gemakkelijk te repareeren en, mits goed gemaakt, zelfs tegen de hevigste stortregens
bestand. Het dak is van bamboes en hout, een vloer ontbreekt, doch het is in deze
woningen koel zelfs bij hevige hitte
Te Djoebeba nemen ook de handelaren te Kita en elders in het binnenland, door
middel van daarheen gezonden dragers, de koopwaren in ontvangst, die de spoor
voor hen heeft aangebracht. De dragers worden daartoe soms ook wel te Djoebeba
door de aldaar wonende handelaren voor hunne vrienden in het binnenland
aangeworven, doch dit is uitzondering. Ook het goevernement belast zich met de
verzending van koopmansgoederen in Lefèvre-karren, doch daar wordt weinig
gebruik van gemaakt. De dragers worden betaald in goederen (katoen), op een
klein voorschot na, dat in geld uitbetaald wordt.
Bij onze aankomst te Djoebeba stonden daar ter lossing twee waggons
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gereed, die twee millioen franken in zilver voor de posten inhielden, verpakt in kistjes
van 30 kilo.
Ofschoon de Banque de Sénégal te St. Louis bankbilletten uitgeeft en natuurlijk ook
de Fransche gouden munt gangbaar is, vindt men aan den Boven-Senegal en in
het Nigergebied slechts zilveren munt. Het papieren geld heeft bij de negers geen
vertrouwen en goudgeld wordt aan de circulatie onttrokken, omdat het met winst
aan de negers verkocht wordt voor de vervaardiging van sieraden. Trouwens, de
bank is met haren goudvoorraad zeer zuinig en zelfs te St. Louis is goudgeld slechts
in kleine bedragen te krijgen.
Op uitnoodiging van mijn reisgenoot begaf ik mij met hem naar een der handelaren,
die mij gastvrij ontving, een ontbijt voor mij gereed deed maken en de belofte van
mij eischte, dat ik op mijn terugreis een nacht onder zijn dak zou doorbrengen. Hij
stelde mij aan zijn huishoudster, een knappe negerin, voor en deelde mij mede, dat
reeds gisteren mijn paard en reisgeleide aangekomen waren.
Ik ging het terstond opzoeken en gaf dapper het bevel, dat men zich gereed zou
houden om te half drie te vertrekken. Inderdaad klom ik te half drie precies, met
behulp van den palfrenier - een scheelzienden, afschuwelijken neger, in havelooze
Europeesche plunje gestoken - op mijn paard. Ik nam hartelijk afscheid van mijn
gastheer en de zijnen en maakte een beweging om het paard aan den gang te
brengen. Maar het paard liet niet onduidelijk blijken, dat het dacht: ga zelf. Het
keerde zich om en stapte - met mij op zijn rug - naar den stal achter het huis van
mijn gastheer. En het zou zich zeker daar hebben neergevlijd, altijd met mij op zijn
rug, als niet mijn palfrenier ter hulpe ware gekomen, die het paard bij den teugel
nam en achter zich aan voorttrok, ik er altijd nog boven op.
Al was mijn vertrek dus geen bij uitstek chevaleresk schouwspel, ik vertrok dan
toch.
Ik zou dien dag tot Oualia gaan, een afstand van 15 K.M., en inderdaad kwam ik
nog vóór den nacht, te ongeveer zes uur, daar aan, zonder groote inspanning.
Er is een weg gebaand van Djoebeba tot Bammako aan den Niger en het is de
eenige weg. Soms scheiden er zich zijpaden van af, maar zij laten niet na weldra
tot den hoofdweg terug te keeren. Hier geldt inderdaad, dat tout chemin mène au
Niger.
De weg is niet meer dan een van gewas ontdaan gedeelte der brousse, door de
talrijke konvooien, de zware wielen der Lefèvre-karren, tot een mullen zandweg
gemaakt overal, waar de bodem niet rotsachtig is. Hij kruist de droge beddingen
van vele marigots en slechts op sommige plaatsen heeft men het noodig geacht
een marigot te overbruggen. In het regenseizoen, als al deze droge beddingen
woeste bergstroomen zijn, wordt niet of slechts bij uitzondering gereisd, de konvooien
blijven dan achterwege.
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Het landschap was in zijn doodsche stilte als een verlaten en verwaarloosd park.
Een enkele duif kirde in de struiken ter zijde van den weg. Een rat palmier - een
fraai, eekhoornachtig diertje - stak schichtig het pad over. Mijn paard, thans aan
zichzelf overgelaten, zocht voorzichtig in den omgewoelden bodem het gemakkelijkst
begaanbare spoor. Samory en de palfrenier volgden keuvelend. De dragers waren
in snellen pas vooruit gegaan. Ook de kok was vooruitgeloopen. Wij gingen twee
dorpen voorbij, Solinta en Torokoto. Zij liggen aan den voet van een heuvelreeks
en zijn van de omgeving ternauwernood te onderscheiden.
Te Oualia trok ik in een hut van het verlaten kamp. Mijn bed werd opgeslagen,
een photophore ontstoken, en de kok maakte mijn avondmaal gereed met behulp
van een kip en eenige eieren, in het dorp gekocht. De prijzen dier artikelen zijn door
het goevernement vastgesteld, teneinde te beletten, dat de zachtmoedige bewoners
dezer streken bloot staan aan onbillijke bejegeningen door Europeesche reizigers.
Ik ging op een mat liggen, die men in het dorp geleend had en het maal werd vóór
mij op den grond geplaatst. Na het eten rookte ik een pijp en daarna begaf ik mij
ter ruste. Ik ontwaakte niet voor den volgenden ochtend. Wij gingen toen, nadat ik
koffie gedronken had, te ruim vier uur wieder op weg. Het was stikdonker en zoo
koel, dat ik mijn winterjas aan moest trekken en dankbaar de eerste stralen der zon
opving. Toen het licht geworden was, kwam er al spoedig wat meer beweging op
den weg. Wij zouden te Badumbé halt houden en Badumbé is een marktplaats, (er
is ook een telegraafkantoor met een Europeeschen beambte) vandaar, dat de weg
nu levendiger werd. Ik ontmoette diulas met hunne slaven en beladen ezels, nu en
dan een Moor met eenige geiten of schapen, een negerfamilie, die verhuisde, de
vrouwen het huisboedeltje dragende op het hoofd: kalebassen en nog eens
kalebassen. En allen groetten vriendelijk.
De negers, van oudsher gewoon aan smalle paadjes, waar slechts voor een
voetganger plaats is, liepen ook op dezen breeden weg achter elkaar.
Te ruim acht uur hadden wij Badumbé reeds bereikt, dat 25 K.M. van Oualia ligt,
aan den Bakoy, in een plantenarme omgeving. Vooral de Bambara's en Malinké's,
die in deze streken wonen, verwijderen van hunne dorpen alle geboomte, uit vrees
voor de djins en er is dan ook niets armoedigers, niets treurigers denkbaar dan zulk
een dorp.
Na ontbeten en gerust te hebben, verliet ik Badumbé te een uur 's namiddags.
De weg bleef druk begaan. Te Fangala, zestien kilometers van Badumbé, was een
konvooi gelegerd. De weg was hier zeer fraai, met zeer afwisselende uitzichten. Wij
staken een breeden marigot over, een reusachtige zandgele voor in de bosschen
en rotsen der omgeving.
Te Billy, waar ik den nacht zou doorbrengen en eerst te zes uur, toen het reeds
duister was, aankwam, lag weder een konvooi. Bij Billy vormt de Bakoy
stroomversnellingen, die echter bij laag water al zeer onbelangrijk zijn.
Den volgenden dag, het was de een-en-dertigste December, vertrokken wij
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van Billy te zes uur 's ochtends. Het konvooi was vóór ons op marsch gegaan en
rolde weg in den nacht als een vuurspuwend spookdier, zoo scheen het door de
brandende stroowisschen, waarmee soldaten ter zijde liepen om den weg te
verlichten.
Vijf-en-twintig kilometers verder ligt Toucoulo, eveneens aan den Bakoy, die op
deze hoogte talrijke nijlpaarden herbergt. Hun geloei konden wij herhaaldelijk hooren.
De weg kruist bij Toucoulo de rivier. Er is een kabelpont, le bac, waarover een
sergeant het toezicht heeft en die door negers bediend wordt. De rivier wordt hier
naar de beide zijden door een snelle kromming afgesneden en loopt in een
weelderige omlijsting van frisch groen, een ware verkwikking voor het

Inlandsche woningen.

oog na al de doorschreden dorheid.
Even vóór de pont ligt het dorp, klein en verloren in een warboel van
zwartverbrande stoppels en staken, spichtig opschietend, een echt armoedje, waarin
hier en daar een gore neger met een vod om de lenden.
Het was bij elf, toen ik van de pont stapte en met mijn paard aan den teugel
moeilijk den steilen weg opschreed naar les cases des convois, beter en frisscher
dan een dorpshut. Op een natuurlijk pleintje in de oeverhoogte lag een welgebouwde
woning, een aardige galerij, als een verbeeld welkom. En daar zat, wit tegen de
bruine omgeving, een Europeesch sergeant. Ik ging er heen en vroeg een hut, blijde
verrast, doch hij, onaangedaan, koel, verwees mij naar les cases, hoogerop, waar
ik maar voor 't kiezen had.
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Teleurgesteld ging ik verder en ik ging liggen in een der hutten, terwijl Samory mij
ontdeed van mijn slobkousen en de dragers een voor een aankwamen en hun last
neerzetten, de palfrenier het paard verzorgde, de kok het dejeuner gereed maakte.
Ik zeide aan, dat ik te twee uur wilde vertrekkken.
Bij tweeën ontwaakte ik uit mijn middagslaapje en ik gaf terstond bevel tot
opzadelen. Maar de kok kwam mij zeggen, dat de dragers bezwaar maakten, verder
te gaan. Dien avond nog Badugu te halen was toch onmogelijk en den volgenden
dag zou men dubbel zooveel kunnen vorderen. De dragers toonden mij hunne
voeten; ze zouden doorgeloopen zijn en de kok hield aan en ook de palfrenier.
Badugu was te ver, men zou er eerst midden in den nacht kunnen komen. Maar ik
geloofde in mijn afstandenlijstje, dat tot nu toe betrouwbaar was gebleken en
herhaalde mijn bevel. Daar kwam ook het dorpshoofd, een rijzige kerel met een
ronden kort geschoren baard om zijn boevengezicht, berucht als dronkenlap van
Kayes tot Kita en ook hij zeide, dat Badugu te ver was, tevens een aperitif vragende,
merkwaardige uitdrukking voor een fooitje in Midden-Afrika. Ik gaf den man tien
sous, maar bleef halsstarrig. Mijn paard werd gezadeld, doch de dragers verroerden
zich niet. En ik reed heen, slechts door Samory gevolgd. De streek begon weldra
zeer fraai te worden, hier en daar een alleenstaand groepje bergen en bosch met
Europeesche boomvormen. 't Had veel van een tochtje door Gelderland. Slechts
nu en dan ontmoette ik een neger en in mijn richting gingen ook maar weinigen. En
als ik, om mij gerust te stellen, vroeg hoever het nog was, dan kreeg ik zeer
afwijkende antwoorden. En ook bleek mij bij die gelegenheid, hoe weinig deze
negers begrip hebben van uren en tijdsverdeeling. ‘Als de zon reeds geruimen tijd
onder zal zijn gegaan’ was de nauwkeurigste aanwijzing, die ik kon krijgen,
aangaande den tijd, waarop ik te Badugu zou arriveeren.
Intusschen zag ik in mijn ongeduld met schrik de zon dalen en het was reeds
geheel duister, toen ik te Kobaboulinda kwam, waar een konvooi gekampeerd lag,
welks vuren hier en daar de zwartste donkerten oplichtten. Vóór mij lag de zwarte
massa van een gebergte en toen ik hier wederom vroeg, hoe ver Badugu nog was,
gaf men verontrustende inlichtingen. 't Was nog héél ver, aan de andere zijde der
bergen.
Hoezeer met een beklemd hart, reed ik door. De weg slingerde in zachte helling
om een berg naar boven, met fraaie bosschages op vlakke plateaux hier en daar
ter zijde, als terrassen, zeer schilderachtig en in de snel aankomende schemering
flauw, als de vage toetsen van een aangelegde schilderij, donkergroen op grauwzwart
van velerlei schakeering.
Nadat ik eenigen tijd had gereden, hoorde ik muziek, die welhaast bleek van een
dwarsfluit afkomstig te zijn, bespeeld door een neger, die ons achterop kwam. Ik
liet mij door den man inhalen en begon een praatje met hem, prees zijn spel,
noodigde hem uit nog eens te beginnen. Hij vertelde, dat hij ook naar Badugu ging,
dat het niet zoo héél ver meer was, dat hij een
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korteren weg kende en ik hem maar moest volgen. Hij was ter lougan geweest en
ging nu zijn dorp weer opzoeken.
Wij gingen van den hoofdweg af, een smal pad op. Het was inmiddels volkomen
duister geworden, er was geen maan en ik kon niets zien dan den flauwen schijn
van het witte gewaad van mijn geleider, die voor mij uit liep. Ons pad liep dwars
over de berghelling naar een pas, dien wij doortrokken. Het was zoo moeilijk
begaanbaar, dat ik spoedig afstijgen en mijn paard aan den teugel voortleiden moest.
Spookachtig doemden in de zwarte duisternis de zwartere massa's der rotsen op.
Ik kon niet geheel de vrees weerhouden, dat wij door wild gedierte zouden worden
aangevallen. Het was reeds ver genoeg in den avond om het te kunnen verwachten,
maar niettemin was deze vrees niet gewettigd, daar geen enkel dier in deze streken
den mensch aanvalt, vooral wijl er minder weerbaar wild in overvloed is, dat den
verscheurenden dieren tot voedsel kan strekken.
Een uur lang liepen wij zoo door, struikelende over groote brokken rots, die nu
en dan den weg versperden, tot wij aan een klein bergstroompje kwamen, dat wij
op een doorwaadbare plaats overtrokken door van het eene rotsblok op het andere
te springen. Het kostte ons eenige moeite, het paard te bewegen, door het water
te waden, doch ten slotte gelukte het ons.
Wij waren nu in een kleine, door bergen ingesloten vlakte gekomen en daar lag
vóór ons Badugu, zoodat ik voor dien dag wederom mijn reisplan had uitgevoerd.
Maar nu bekroop mij een nieuwe vrees. Mijn dragers waren achtergebleven. Niet
wat ik eten zou, bezorgde mij, want ik was te overspannen om eetlust te hebben,
maar waarmee ik mij zou toedekken, als ik mij straks te slapen zou leggen. Want
het was nu zeer koel en ik slechts dun gekleed. Ik vroeg dus mijn gids of er in het
dorp iets als een deken te krijgen was, maar hij kon het mij niet zeggen en toen wij
in het dorp waren, verdween hij, zonder iets te zeggen, tusschen de hutten.
En daar stonden wij nu, Samory, mijn paard en ik. Op den tast vonden wij op het
pleintje, dat wij flauw konden onderscheiden door de schijnsels van een vuurtje hier
en daar binnen de omheiningen der hutten-groepen, een staketseltje, waaraan ik
mijn paard kon vastbinden.
Nu ging Samory rond, vragende naar wat gierst en stroo voor het paard, en
misschien wat melk voor ons. Maar hij kon niets krijgen, tot mijn verwondering. Eerst
na vele vergeefsche pogingen slaagde ik er in een oude vrouw, een griotte
(toovenares, zangeres), te bewegen mij een weinig gierst te verkoopen en een paar
matten te leenen. Samory had intusschen een ongebruikte hut gevonden, waar wij
ons installeerden. In een der hutten werd muziek gemaakt. Ik ging er heen en vond
er een gezelschap bijeen en daaronder ook mijn gids, dien ik nu voor zijn geleide
een fooi aanbood. Dit scheen indruk te maken, want aanstonds bood nu een der
negers aan in de brousse te gaan, om wat gras te snijden voor het paard en ook
kreeg ik een weinig melk. De fluitist bood mij voorts zijn boubou aan voor den nacht
en wij gingen nu gezamenlijk, d.w.z. met de geheele negervergadering, naar mijn
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hut, waar Samory een vuur had aangemaakt. Ik ging op een mat liggen, zeer
vermoeid, Samory zat naast mij en aan de andere zijde van het vuur gingen, op
mijn uitnoodiging, de overige negers zitten, zwijgend.
Traag walmde het vuurtje op en vergrauwde de ruimte onder het strooien dak tot
een onzekeren chaos. En op de in 't halfduister neergehurkte lijven stonden de
bronzen koppen der negers, met een nijdig baardje hier en daar en domme,
nieuwsgierige oogen, in de weifelende schijnsels van het vuur nu eens wegdoezelend
en dan scherp lijnend uit den geheimzinnigen achtergrond.
Mij verontrustte nog het gemis aan eenige bedekking, want een boubou is een
schrale deken en iets anders kon ik niet krijgen. En toch had een der aanwezige
negers een prachtigen deken bij zich, zooals zij die zelven weven. Op raad van
Samory vroeg ik daar echter niet naar, maar bleef geduldig wachten; nu en dan
wisselden mijne gasten en ik een vraag. Wat zij voor menschen waren? Toucouleurs.
Beste menschen, de Toucouleurs. Met zulke interessante gesprekken gingen drie
uren voorbij, toen de bezitter van den deken hem mij, zonder een woord te spreken,
toeschoof. Toen zeide ik, dat ik wenschte te slapen en alléén zijn. En ik zeide nog,
dat ik den goeverneur zou melden, hoe gastvrij zij mij hadden ontvangen en daarop
gingen zij heen, zeer gevleid en tevreden.
Ik rolde mij in den deken om te slapen en, ziet, daar kwamen mijn dragers aan
en de kok en de palfrenier. Ik zeide hun, dat ik den volgenden morgen te drie uur
wilde vertrekken, dat ik te Boulouli wilde ontbijten en dat ik nog den zelfden dag te
Kita wilde aankomen, zoodat zij dan mij niet meer op den voet behoefden te volgen.
Dien nacht sliep ik weinig. Ik ontwaakte 's nachts door 't geluid van voetstappen
van een dier en, vreezende, dat mijn paard los was geraakt, ging ik naar buiten. 't
Bleek echter iets anders geweest te zijn, wellicht een koe in een aangrenzende hut.
Den volgenden morgen, bij het opstijgen, kreeg Samory een trap van mijn paard,
waardoor een zijner voeten zóódanig gewond werd, dat hij niet kon loopen. Ik steeg
dus weer af en liet hem te paard zitten en zoo gingen wij voort; de palfrenier alléén
bleef bij ons, de kok en de dragers zouden echter zorgen bijtijds te Boulouli te zijn,
waar ik ze zou wachten om te ontbijten. Het was ruim drie uur, toen wij vertrokken,
en stikdonker. Maar de palfrenier kende den weg in den blinde.
Hier en daar verried het geblaf van een hond, dat wij een dorp voorbijgingen en
enkele malen klonk de krijschende stem van een jakhals.
Toen de zon was opgegaan, bevonden wij ons in een prachtige streek, fraaie
bosschen ter weerszijden en hier en daar een alleenstaande berggroep. In de
bosschen zag ik veel bamboes en prachtige varens, doch alles was in herfsttooi.
Soms moesten wij, om den weg te verkorten, afwijkend van de hoofdroute, moeilijke
afdalingen doen langs glibberige berghellingen en kon ik den voorzichtigen gang
van het paard bewonderen, dat zonder aarzelen de moeilijkste passages meemaakte.
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Weldra wees de palfrenier de bergen van Kita, die flauw grijsden aan den
gezichtseinder. Dezen ochtend ontmoette ik een briefdrager, van Kita komende. Hij
droeg zijn brief, gericht aan den stationschef van Djoubeba en machtigende tot
afgifte van goederen, in de spleet van een stokje, als een klein vaandeltje.
De dragers ontvangen voor het traject Kita-Djoubeba en terug, onverschillig of zij
in een of in beide richtingen (met 30-35 kilo) belast zijn, ongeveer tien franken,
waarvan twee franken vooraf in geld betaald worden en acht franken na het einde
der reis in goederen, blauwe of witte katoen. De Malinké's en Bambara's, die ook
in deze streken wonen, zijn goedige lieden, die betrouwbaar zijn en wien geen
moeite te veel is. Zij loopen, indien men het hun gelast, letterlijk totdat zij er bij
neervallen en dat mijne dragers mij in den steek lieten was dan ook minder aan
eigen onwil, dan aan opstokerij van den te Bafoulabé geëngageerden kok te wijten.
Dit bleek ook, toen ik dien kok op mijn terugreis ontmoette. Hij verborg zich bij die
gelegenheid haastig in de struiken langs den weg, uit vrees voor een afstraffing.
Op dit gedeelte van den weg was weinig verkeer, slechts nu en dan zagen wij
een reizenden neger en eens een geheele cavalcade van schilderachtig uitgedoste
ruiters. Naarmate men verder in het binnenland komt, wordt de kleeding van den
neger fraaier. Zijn daagsche dracht blijft nog wel de witte of blauwe boubou, doch
op reis en bij feestelijke gelegenheden tooit hij zich met den fraai bewerkten, strooien
hoed, kegelvormig, vanwaar vele leeren kwasten afhangen en hij draagt dan den
sabel, welks schede van bizonder mooi bewerkt leder en die ook van vele, dikke,
lederen kwasten voorzien is. Aldus getooid te paard zittende, het paard naar de
wijze der Arabieren opgetuigd levert de Malinké een trotsch schouwspel, dat wel
zeer in kontrast is met zijn vreedzamen aard en zijn, och zoo kinderlijken geest.
En het was een fraai schouwspel, hier, door deze wilde natuur, zonder eenig
spoor van Europeanisme, dien exotischen ruiterstoet te zien gaan, als een romaneske
expeditie van hooge ridders, - en dan te denken, dat door een fooitje van enkele
sous ik deze ridders aan mij verplichten kon om nooit te vergeten!
Te ruim tien uur kwamen wij te Boulouli aan, waar ik mij op de gewone wijze
installeerde en mijn dragers afwachtte. Doch het werd elf uur, het werd twaalf uur,
maar mijn dragers vertoonden zich niet.
Langer wachten kon ik niet, wilde ik dienzelfden avond Kita bereiken, doch wat
is er in een negerdorp te krijgen, dat voor een Europeaan genietbaar is! Ik nam een
snel besluit, kocht een kalabas melk, klotste er eenige eieren in, gooide er een hand
zout bij en dronk dit weinig smakelijke, doch voedzame mengsel op. En nu ging ik
voort. De zon brandde hevig, doch ik stoorde er mij niet aan en doorliep in een
stevigen pas den afstand - twaalf kilometers - tot Djelikebefata in juist twee uren.
Ik had nu geen oogen meer voor de natuur en slechts een enkele maal trof mij,
aan een snelvlietend bergstroompje, een bouquet van heerlijk frischgroene
waaierpalmen.
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Te Djelikebefata liet het dorpshoofd een hut voor mij ontruimen en daarin legde ik
mij een half uur te rusten. Ik was, door de groote hitte en den stevigen marsch, zeer
vermoeid. Hier dronk ik weder een weinig melk.
Te half drie steeg ik te paard, - Samory's voet was niet meer zoo pijnlijk - en daar
mijn afstandenlijstje tot Kita nog slechts 17 KM. aanwees, kon ik nu kalmpjes aan
doorrijden en toch nog vóór zonsondergang aan het eind der reis zijn. Wij passeerden
*)
één groot dorp - Oualia - waar een markt is. Hier bleven Samory en de palfrenier
achter om wat te snoepen en ik reed alléén door. Op de boomen in den omtrek
wemelde het van apen, die mij nieuwsgierig nakeken. Plotseling, nadat ik zoo
eenigen tijd alleen doorgereden had, zag ik door de boomen heen voor mij uit ter
zijde van den weg een groep dieren liggen, leeuwen dacht ik. Eén oogenblik scheen
mijn bloed stil te staan, doch ik besloot door te rijden. Ik trachtte mijzelf gerust te
stellen door te betoogen, dat mijn paard niet zoo kalm zou blijven als er gevaar was,
dat wilde beesten zich overdag schuil houden, doch het tooneel vóór mij scheen
onbedriegelijk en mijn hart bleef geweldig kloppen. Maar na eenige schreden zag
ik, dat ik de dupe van een gezichtsbedrog was geweest. De vermeende leeuwen
waren slechts een hoop keisteenen en toen ik er dichtbij gekomen was, vertoonden
zij met eenig dier niet de minste gelijkenis.

Een laptot.

Mijn beproevingen waren echter hiermee nog niet ten einde. Tot mijn groote
verbazing wilde Kita maar niet opdagen; het werd half zes en toen had ik er reeds
moeten zijn, doch nog altijd zag ik ver vóór mij den alleenstaanden berg, die op een
kleinen afstand van Kita verrijst. Ik begreep er niets van, bij elke kromming van den
weg, in elk uitstekend boschje, meende ik Kita te zien en steeds werd ik teleurgesteld.
De zon ging onder, het werd duister en ik begon

*)

Men herinnert zich, dat een dorp van den zelfden naam vroeger genoemd werd. Dit
verschijnsel, een zelfde naam voor verschillende plaatsen, komt herhaaldlijk voor.
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doodelijk vermoeid te geraken en daarbij overspannen door het verlangend en te
vergeefs uitkijken. Eerst te zeven uur wees mij de palfrenier een zwak schijnsel, de
lichten van den militairen post. En eerst een half uur later stond ik voor de deur van
mijns vriends woning en zag ik het aanlokkelijke tooneel van een vijftal Europeanen
aan een gemeenschappelijken disch, die mij een hartelijk welkom boden.
Er was een abuis in mijn lijstje geslopen; Kita ligt niet zeventien, doch vijfentwintig
kilometers van Djelikebefata verwijderd en ik had dien dag zestig kilometers afgelegd.
Mijn dragers arriveerden eerst den volgenden morgen, de kok in 't geheel niet.

Kita is de eerste militaire post voorbij Kayes. Het ligt aan den Baoulé, een zijrivier
van den Bakoy, acht dagmarschen van Bammako aan den Niger. Er is een vrij
belangrijk handelsverkeer.
De post is in een solied steenen gebouw gevestigd, dat zich met twee vleugels
om een plein uitstrekt, waartoe een fraai ijzeren hek toegang geeft. In hetzelfde
gebouw bevindt zich ook het post- en telegraafkantoor.
Ook hier staat aan het hoofd van het bestuur een commandant de cercle, die
tegelijkertijd rechter en militair bevelhebber is. Door de zorgen der achtereenvolgende
postkommandanten zijn te Kita, dat zeer gezond ligt, verscheiden wegen aangelegd,
alle met boomen beplant, die het tot een vriendelijk plekje maken. Er is ook een
kerk, door de priesters zelven gebouwd.
De Europeesche handelaren wonen te Kita in aarden huizen. Minder door het
klimaat geplaagd dan hunne collega's te Kayes, hebben zij lust gevonden tot het
aanleggen van moestuinen, waarin, behalve citroenen en bananen, ook Europeesche
groenten geteeld worden. Om dezelfde reden gaan deze lieden, ofschoon gering
in aantal, gezelliger met elkaar om en komen zij meer in aanraking met de
negerbevolking
Op geringen afstand van Kita rijst een berg van aanzienlijke hoogte eenzaam op
uit de vlakte. Aangaande dezen berg heerscht bij de negers het bijgeloof, dat wie
op eenen dag er omheen gaat, binnen vier en twintig uren moet sterven. En
inderdaad, toen kort voor mijn bezoek aan Kita eenige heeren tot ontspanning een
rit om den berg maakten, waar bijna een dag mee gemoeid was, en eenige negers
meenamen om den mondkost te dragen, wilden die negers hen volgen tot op
geringen afstand van het punt van uitgang, maar toen verkozen zij den langen
terugweg boven de paar passen, die nog gedaan moesten worden en zonder
uitzondering keerden zij op hunne voetstappen terug.
Ik was nu aan het einddoel mijner reis gekomen. Een paar dagen bleef ik te Kita
om uit te rusten en mijne zaken af te doen en daarna nam ik den terugtocht weder
aan. Het kostte eenige moeite, een versch paard voor mij te vinden, want paarden
zijn te Kita schaars, zij kunnen er niet best aarden. Ook moest ik een nieuwen kok
engageeren en ik vond er een in den
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persoon van Bimbo, een mageren Woloff van een onnoozel uiterlijk, gedost in een
korten broek en een jongenskiel, waardoor hij er geheel uitzag als een schooljongen.
Dit mannetje droeg een grijzen vilten hoed, waarop hij eigenhandig met kapitale
letters zijn naam: BIMBO had geschreven, door rechtmatige trots op zijn bekwaamheid
gedreven, want, inderdaad, hij kon schrijven, doch alleen hoofdletters. Ik voorzag
mij voorts van versche dragers, maar dezelfde palfrenier zou mij vergezellen en ook
Samory was weer geheel hersteld.
Nu ik den weg eenmaal kende, was de terugreis weinig inspannend meer. Zonder
ongevallen kwam ik 's avonds van den zesden Januari te Djoebeba, waar ik even
hartelijk als op de heenreis ontvangen werd door mijn gastheer van toen, bij wien
ik volgens belofte den nacht moest doorbrengen. 's Middags was ik te Oualia, terwijl
ik in een hut van het kamp aan het ontbijt zat, verrast geworden door de aankomst
van den heer Tirlion, den fameuzen Afrika reiziger, met zijn p'tit. Zij wilden ook naar
Kita gaan, hadden te Djoebeba natuurlijk geen paarden kunnen vinden en waren
nu maar te voet afgereisd. En hoezeer gewoon aan marschen van vijftig kilometers,
vergenoegde de heer Tirlion zich voor dien dag met de 15 K.M, die tusschen
Djoebeba en Oualia liggen en nu hij mij zag, wilde hij zelfs blijven uitrusten totdat
mijn palfrenier met mijn paard weer te Oualia terug zouden zijn, zoodat hij er tot
Kita gebruik van zou kunnen maken. Overigens zag de expeditie Tirlion er geducht
genoeg uit. Alle leden waren van kop tot teen gewapend en de heer Tirlion liet niet
na, mij mijn onbezonnenheid te verwijten, die mij ongewapend in deze wildernis
had doen gaan. Wij bleven nog een uurtje bijeen en toen namen wij afscheid van
elkaar, nadat ik nog tal van wenken had gekregen van den ervaringrijken explorateur.
Thans bracht mij de spoor in één dag direct van Djoebeba naar Kayes terug.

VII.
Ik had mij voorgenomen, einde Januari te St. Louis terug te zijn en dit was, bij den
lagen waterstand in de rivier (want sedert de heenreis had het water niet opgehouden
te vallen), uitsluitend mogelijk indien ik de terugreis deed in een roeibootje, une
pirogue. En ofschoon een vervoermiddel, dat weinig comfort beloofde, besloot ik
mij er van te bedienen. Er werd lang en breed over gedelibereerd, hoeveel tijd ik
over de reis zou hebben te doen; de een meende veertien dagen, de ander twintig,
een derde ried aan met double equipe en dus nacht en dag te varen en het resultaat
was, dat ik twee laptots meenam met den raad, meerdere te engageeren zoodra ik
zou zien, dat ik niet snel genoeg vorderde.
Nadat ik den vorigen avond met mijn nieuwe vrienden, waaronder ook de douanier,
onder het genot van een glas champagne, aangenaam had doorgebracht, vertrok
ik 's ochtends van den twaalfden Januari van Kayes, zonder dat er, om zoo te
zeggen, een haan naar kraaide.
Dat is de weemoed van een ‘eigen gelegenheid.’
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Sta alleen op de wereld en reis met den spoortrein van het afgelegenste naar het
op één na afgelegenste nest in den versten achterhoek van uw land. Bij het vertrek
komt een gegalonneerde stationschef op het perron, al zijt gij, wat waarschijnlijk is,
de eenige reiziger en de vrouw van den buffethouder verlaat haar verouderde
schatten en drukt haar ‘bleek gelaat’ tegen de ruiten der wachtkamer en gij kunt u
verbeelden, dat dit alles om u geschiedt. En bij de aankomst opent een kreupele
pakjesdrager uw portier en de stationschef, die lang had gewanhoopt, ziet u dankbaar
aan en ook de buffetjuffrouw zijt gij een straal van hoop. Gij zijt welkom.
Of ga per stoomboot van Amsterdam naar Zeeburg.
Tallooze baliekluivers staan, pruimend en de klassieke kringetjes spuwend,
verdiept in bespiegelingen over uw neus, uwen hoed of wat er verder uitstekends
aan u moge zijn en zij komen er soms zelfs toe, overluid hunne aan u gewijde
gedachten te uiten, als wellicht uw neus of uw hoed bizonder uitstekend mocht zijn.
En die heeren zijn daar expresselijk voor u te saamgekomen. Dat is u een
aangename, vertroostende zekerheid.
Maar ga nu eens in een roeibootje naar Zaandam of te paard naar Haarlem of
per fiets naar 't Kalfje, neem bij zoo'n gelegenheid eens geen eigen gezelschap
mee om afscheid van u te nemen, val eens niet in 't water voordat gij in uw bootje
geklauterd of van uw paard of fiets, voordat gij er opgeklommen zijt, - en ik wed,
dat zelfs geen straatjongen van uw vertrek nota neemt. Ja zelfs, gij staat verlegen
voor de vraag, wáár gij af zult rijden. Ungemüthlich.
En zoo ging het mij. Aan den voet van den huizenhoogen, zandigen oever, in een
chaos van uit het water stekende keisteenen, halfvergane bootjes, wasschende
negerinnen, kibbelende Mooren, enz., lag, zonder dat er iemand naar keek, mijn
bootje op een zandbank. De beide laptots wrongen en duwden eenigen tijd, tot het
ding vlot was, wij stapten er in en roeiden weg. Zoo weinig opzienbarend begon
een reis van duizend kilometers, die negentien dagen zou duren.
Mijn boot was vier meter lang en in het middengedeelte anderhalve meter breed.
Over dit middengedeelte was een gewelfd strooien dak aangebracht, dat echter de
zonnestralen slechts gebrekkig tegenhield. Voor en achter, ongeveer een meter
van het midden verwijderd, was een dwarsbank en in die van voren was een gat,
waarin een mast stak. Aan de mast was een vierkant zeil bevestigd, dat, ontrold,
door een in zijn diagonaal loopende stok uitgespannen werd. Binnen de beide
dwarsbanken was mijn slaap-, zit- en eetvertrek. Het herbergde mij, mijn veldbed,
een vouwstoeltje, tevens tot tafel dienende, mijn bagage en mijn mondvoorraad.
In het voorgedeelte installeerde zich Bimbo en van de beide laptots bleef een in
het achter- en een in het voorgedeelte. Zij roeiden staande.
Ik had een lijstje bij mij gestoken van alle dorpen aan den Senegal tusschen Kayes
en St. Louis, met de afstanden, en daarop aangeteekend welken afstand ik elken
dag zou moeten afleggen, om in veertien dagen den tocht
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te doen. Daarbij was rekening gehouden met de waarschijnlijkheid, dat ik van Podor
af, waar de rivier van richting verandert, tegenwind zou hebben en dus was voor
het gedeelte Kayes - Podor ongeveer acht-en-dertig mijlen per dag en voor het
gedeelte Podor - St. Louis vijf-en-twintig mijlen per dag aangenomen.
Ik had als vervoermiddel een pirogue gekozen, wegens den geringen diepgang,
die zou toelaten, zelfs de ondiepste plekken te passeeren; bij den bestaanden lagen
waterstand zou een chaland voor de reis zeker driemaal meer tijds behoeven.

Vrouw der Malinké's.

Doch al deze berekeningen dreigden te falen door de scherpzinnigheid mijner
laptots, die het middel wisten te vinden om mij reeds den eersten dag eenige uren
te doen uitrusten op een ondiepte. Wel is waar had mijn bootje niet meer dan vijftien
centimeters diepgang, doch zij wisten plekken te vinden, waar slechts tien
centimeters water stond en wij dus vastraakten. Zoodoende maakte ik den eersten
dag in plaats van de voorgenomen zeven-en-dertig slechts twee-en-twintig mijlen
en hadden wij te Bakel, waar wij den veertienden 's middags aankwamen, reeds
een vollen dag op het reisplan verloren.
Mijn beide laptots heetten N'Daro en N'Yam. De eerste was een mahomedaan,
de laatste een Bambara en fetichist. N'Daro bracht mij tot de verrassende ontdekking,
dat een neger een praatjesmaker kan zijn. Hij was er een van de ordinairste soort.
Hij zou in dit opzicht geen hàar hebben toegegeven aan den indringerigsten
Amsterdamschen kellner of aan het versletenste oude wijf van een huisknecht van
de heele Heerengracht. N'Yam was een zwijgende os, een abruti, incarnatie van
brutale kracht.
Zij waren beiden sjouwers geweest bij mijn gastheer te Kayes, N'Daro tot voor
eenigen tijd, N'Yam tot aan den dag van mijn vertrek en nauwelijks waren wij van
wal gestoken of N'Daro begon aan N'Yam een verhaal te doen van een episode uit
zijn diensttijd, die met zijn ontslag in verband scheen te

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

336
staan. Ik begreep dat uit de Fransche woorden, waarmee hij den chef en zijn
Europeeschen employé in het verhaal liet optreden. Ik lette niet zeer op het verhaal,
doch werd naderhand wel gedwongen het te doen, omdat het h rhaald werd, niet
enkele malen, doch om het uur, zeker twintig keer vóórdat wij te Bakel kwamen,
steeds met nauwkeurig dezelfde Fransche zinnen er in en N'Yam luisterde maar
altijd met zijn stomme gezicht.
Ik kwam in een onaangename stemming te Bakel, waar ik den heer Criàrd opzocht
en was hartelijk blijde bij hem mijn vriend van de heenreis, Sidi, aan te treffen en
dezen bereid te vinden in mijn dienst te treden, dien ik als een ijverig en bekwaam
stuurman had leeren kennen. Nog huurde ik te Bakel een laptot, die naar Matam
wilde gaan en niets dan den kost eischte.
Het was te Bakel ontzettend heet. Ik wilde te twee uur vertrekken, doch nu leerde
ik den neger kennen van zijn ergerlijke zijde. Mijn boot had drie uren te Bakel gelegen
en ziet, toen ik terugkwam en last gaf tot het vertrek, kwam daar N'Yam en zei, dat
hij noodzakelijk nog eerst een boubou moest koopen. En hij ging heen en bleef een
uur uit. Argeloos stuurde ik N'Daro uit, nadat een half uur verstreken was, om hem
te halen, doch N'Daro kwam een vol uur na N'Yam terug. Ik waagde het er op, den
nieuwgehuurden laptot op beiden af te zenden, doch diens terugkomst heb ik maar
niet afgewacht. Hij kwam eerst weer aan boord in het dorp, waar wij voor den nacht
aanlegden.
Wegens de kleine ruimte aan boord brachten mijne laptots de nachten steeds in
een dorp door; Bimbo sliep echter bij mij, opdat ik iemand had om ze 's ochtends
terug te roepen.
In dit bovengedeelte was het verkeer op de rivier zeer levendig. Elk oogenblik
gleed langs ons heen, staande in zijn van een uitgeholden boomstam
geimproviseerde schuit, een neger, met een afgesneden tak koers houdende, die
een geit of wat visch stroomaf vervoerde. Bij de dorpen was een onophoudelijk heen
en weer gevaar tusschen de beide oevers en verwonderlijk was het te zien, hoeveel
menschen in zoo'n boomstam overgezet werden, staande of zittend achter elkaar,
verwonderlijk vooral wanneer men weet, dat het bijna onmogelijk is, voor den
ongeoefende, om in zulk een vaartuig zijn evenwicht te bewaren en niet om te
kantelen, verwonderlijk ook omdat deze schuiten met alle voorschriften van
scheepsbouw schijnen te spotten, zóó weinig kieskeurig zijn de negers bij de keuze
van een boom voor dit doel, want niet zelden is de vorm grillig krom.
Sidi bracht deze verandering in de werkzaamheden der laptots, dat hij, waar de
oevers het toelieten, op de beproefde wijze mijn bootje door hen liet voorttrekken.
Maar tot mijn groote teleurstelling vorderden wij, sedert zijne aanwezigheid aan
boord, niet sneller dan tevoren. Buitendien bracht hij mij voor een geheel onverwachte
moeilijkheid. Hij was een Sarracollet, zooals de lezer zich zal herinneren, de eenige
man aan boord, met wien ik kon spreken, was Bimbo, die mij dan ook tot tolk diende,
doch Bimbo en Sidi verstonden elkander niet. Als ik dus Sidi iets wilde vragen, moest
ik mij tot
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Bimbo wenden en Bimbo bracht wat ik zeide over aan een der laptots, die het Sidi
mededeelde. En zoo ging het ook met het antwoord. Nu lag het in den aard van
Bimbo's onnoozelheid, dat hij mij ondanks zijn talenkennis niet begreep en niettemin
mijn boodschap doorgaf, zooals hij die verstond, dikwijls begreep de tweede
tusschenpersoon Bimbo weer niet en zoo kwam het, dat ik meestal eerst na urenlang
gedelibereer met Sidi in kontakt kwam en dan nog vaak op een geheel verkeerd
propos.

Een handelaar.

Te Matam kwam ik in den middag van den achttienden Januari aan. Ik had toen
reeds twee dagen op mijn reisplan verloren en begon ernstig te vreezen, dat ik bij
het minste ongeval te laat te St. Louis aan zou komen en - waarschijnlijk door de
geestelijke eenzaamheid, waarin ik mij bevond - kwam ik er toe, dit als de ergste
ramp te beschouwen, die mij kon geschieden. Ik vond te Matam den heer P. en zijn
mulat, met wie ik het ontbijt gebruikte en die mij behulpzaam waren in het huren
van nog twee laptots, waartoe ik op raad van Sidi overging. Ik verloor overigens
geen tijd, maar ging onverwijld weer scheep.
Deze jongste uitbreiding mijner equipage hielp een beetje, maar niet veel. Ik moet
er echter bijvoegen, dat wij tot nu toe voortdurend met hevigen tegenwind te kampen
hadden. Ik had eenige flesschen limonade in mijn voorraad om bij gelegenheid den
laptots tot aanmoediging of belooning te strekken en inderdaad liet een uitdeeling
dezer versnapering nimmer na, ze in een goede stemming te brengen, die zij uitten,
door uren achtereen op eentonige wijs mijn lof te zingen: ‘die goede blanke heer,
die goede blanke heer B....’ Trouwens, het scheen, dat de te Matam gehuurde
laptots gezellige lieden waren, want sedert hunne komst werd er drukker gepraat
en onder het roeien gezongen. En zij hadden de gewoonte, zichzelven aan te
moedigen door onzinnig gegil. Maar soms ook, vermoedelijk als gevolg van de
taalverwarring, was er gekibbel tusschen de laptots en eens gebeurde het zelfs, dat
Sidi mij in de zaak mengde en zich beklaagde, dat men hem niet wilde
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gehoorzamen. Dit geschiedde halverwege tusschen Matam en Kaedi, nadat wij een
geheelen morgen zoo hevigen tegenwind gehad hadden, dat wij bijna niet van de
plaats waren gekomen en ergens in een ongelukkig hoekje bij een drassigen oever
gedrukt lagen. Sidi had bevel gegeven, de riemen neer te leggen en het trektouw
ter hand te nemen, maar ofschoon de laptots aan wal waren gegaan, bleven zij daar
drentelen zonder iets uit te voeren en toen riep Sidi mijn hulp in en wijl ik in een zeer
slecht humeur was door onze geringe vorderingen en den tegenspoed van den
ochtend, werd ik driftig, greep een lat en sprong aan land. Daar ik ongeveer een
kwart el in de modder zakte, kwam ik terstond tot kalmte, maar mijn plotselinge
verschijning had het gewenschte gevolg, de laptots gingen voort. Doch zij moesten
spoedig weder aan boord terugkomen, daar zij in de modder niet konden vorderen
en wij moesten dus blijven liggen waar wij waren.
Het ging toen ook regenen, enkele zware druppels slechts, en op dat oogenblik
verscheen een zwerm sprinkhanen, die op den rechteroever zich laag langs den
grond rivieropwaarts voortbewoog. De wind draaide, wij konden een zeil opzetten
en met groote snelheid onzen weg voortzetten en niettemin duurde het uren en
uren, voordat de sprinkhanen voorbij waren getrokken. Een kleine achterhoede,
door een plotselinge windvlaag van den troep afgescheiden en op de rivier
neergeslagen, kwam juist op en om mijn bootje neer, dat een oogenblik geheel met
een levende, krioelende en kruipende laag bedekt was en ook de rivier was geheel
er mee bedekt, doch het bad scheen de dieren niet te hinderen, zij schenen even
op het water uit te rusten en vlogen toen weer heen.
Wegens onze geringe vorderingen was ik genoodzaakt, elken dag tot vrij laat in
den avond mijne laptots te laten werken. Zij deden het zonder morren en nimmer
waagden zij, zonder mijne toestemming te ankeren. Trouwens, zij waren zonder
onderscheid voor mij zeer dienstvaardig en deferent.
Ik had slechts zelden gelegenheid, des daags aan land te gaan. Ik durfde het
niet, omdat ik vreesde, dat in mijn afwezigheid een gunstige wind zou opsteken en
er dan niet van zou kunnen worden geprofiteerd. De zorg om snel te vorderen en
de vrees van te laat te zullen komen, obsedeerden mij zoodanig, dat ik er ziek van
was en prikkelbaar. Ik maakte mij woedend over elke kleinigheid: als de laptots wat
lang aan hun maal bleven, waartoe zij vaak een oogenblik aan wal gingen; als zij
ophielden voor een kleine beleefdheid aan een voorbijvarenden neger in den vorm
van een blaadje tabak; als zij een pijp opstaken. Gelukkig voor hen maakte mijn
gekijf zoo weinig indruk op ze als een speldeprik op een olifant, zij bleven er
volkomen gelaten onder en reageerden niet in het minste.
Maar 's avonds, als wij geankerd lagen, ging ik wel eens aan land. De maan
scheen en in alle dorpen werd tot 's avonds laat de tamtam gespeeld. Het doffe
geluid dier muziek verried steeds de nabijheid van een dorp, waarvan ik vaak niets
anders bespeurde. De tamtam was overal dezelfde vertooning van jonge meisjes,
die dansten met kalme, sierlijke passen of met dolle rond-
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draaiingen en van andere meisjes, die er omheen stonden en in de handen klapten
en van een paar neergehurkte kerels, die als bezeten op de trommels sloegen. Maar
eens kwam ik op een avond in een dorp, waar mannen en knapen dansten met
vreemde, woeste passen en bewonderenswaardig was de kalmte, waarmee zij bij
mijn plotselinge verschijning in hun midden, waarlijk toch wel ongewoon, bleven
doordansen, maar nu naar mij toe en om mij heen. Het was een fantastisch tooneel:
deze springende en hossende duivels onder de zwarte boomen met het flauwe
schijnsel van een vuurtje op den achtergrond. Ik meende, dat men een gift van mij
verlangde en deelde eenige sous uit, die handig al dansende werden aangenomen
en toen ging ik maar weer heen, want ik was slaperig.
In de stille rust van den avond, onder het maanlicht, was de rivier wonderschoon.
De grillige silhouetten van de oevers, de dorpen, de boomen deden aan ruïnes van
riddersloten denken, maar het doffe gebrom van den tamtam klonk vreedzaam als
een idylle. En op het water geen ander geluid dan het geknars en geplas onzer
riemen. Als wij overdag bij een dorp kwamen en de oever liet het toe, dan liep de
halve bevolking met ons mee en wisselde zij inlichtingen met mijne lieden. N'Yam
was van een dezer dorpen aan de rivier geboortig en toen wij er aankwamen ging
hij aan wal en werd recht feestelijk begroet en men deed hem mijlen ver uitgeleide.
Hij had voor deze gelegenheid een nieuwen boubou aangetrokken.
Tegen den avond kwamen wij bij een dorpje genaamd Dara Salam, dicht bij Podor.
Vrouwen kwamen door het water om kippen en eenden aan te bieden en om van
ze ontslagen te worden, gaf ik een paar sous aan een of twee. Maar nu was hare
dankbaarheid grenzenloos, zij bleven meeloopen door het water, mijn bootje
vasthoudend en, met hare aangenaam-hartelijk klinkende, buigzame stemmen,
riepen zij onophoudelijk: ‘merci toebab, merci toebab!’
Te Podor kwam ik 's middags van den vijf-en-twintigsten aan en, merkwaardig
genoeg, van Podor af had ik voortdurend gunstigen wind, zoodat wij het zeil konden
voeren en met groote snelheid vorderen. De wind veranderde echter ieder oogenblik
van richting. En nu kwam Sidi's bekwaamheid schitterend uit. Hij scheen elke
verandering van den wind vooruit te raden en legde een drift en energie aan den
dag, waarlijk zeldzaam bij een neger en die dan ook ieder oogenblik stuitten op de
botte gelatenheid der laptots.
Den acht-en-twintigsten overnachtten wij voor Debi, twee-en-dertig mijlen van St.
Louis, waar de rivier een scherpe bocht maakt, zoodat Debi op een landtong ligt.
Het was guur weer. Het dorp ligt hoog op een fantastisch gevormd zandheuveltje
en teekende spookachtig tegen de grauwe lucht. Wat des avonds bijna nooit
gebeurde, er kwamen eenige negers en vrouwen naar ons toe, om te zien wie wij
waren en een praatje met mijne lieden te maken. Om de beurt kwamen zij in mijn
schuitje kijken, waar ik reeds te bed lag, en mij goeden dag zeggen: bonjour toebab.
Den volgenden morgen vertrokken wij weder vroegtijdig, nog dienzelfden avond
zouden wij St. Louis bereiken en
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inderdaad waren wij reeds tegen zes uur deze stad tot op ongeveer tien mijlen
genaderd, toen plotseling de wind draaide en tevens tot een storm toenam. Hevige
vlagen dreven ons onophoudelijk terug, ondanks de inspanning der laptots om
vooruit te komen. Te tien uur waren wij nog niets gevorderd, het was pikdonker en
toen ried Sidi aan, wegens het gevaar van omslaan, het anker te laten vallen. Wij
lagen midden in de rivier, het was vinnig koud en wij bleven daar liggen tot ongeveer
twee uur 's nachts. Toen gaf ik bevel het nog maar eens te probeeren, het anker
werd weer gelicht en men werkte en werkte; maar wij draaiden rond en konden niet
vooruit komen. Dit duurde zoo tot vier uur in den morgen, toen keerde de wind in
ons voordeel en te halftien kwamen wij in de haven van St. Louis. Het water in de
haven was echter zoo hevig bewogen, dat bij onze pogingen om te landen ons
schuitje vol liep en ik slechts ternauwernood door de hulp van N'Yam, die mij op
zijn nek op de kade droeg, aan het gevaar van verdrinken ontkwam.
Den derden Februari begaf ik mij te Dakar aan boord van den prachtigen stoomer
der Messageries maritimes, le Cordillère, die mij in zeven dagen naar Bordeaux
bracht.
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De begrafenis van den president.
Door P.C. de Moor.
Er was een gruwelijk geschreeuw van krantenventers. Veel erger dan gewoonlijk.
Ik werd er door wakker gemaakt. Er moest iets ergs gebeurd zijn. - Wat?! - Wat
hoorde ik schreeuwen? - ‘La mort’ -? - ‘La mort du président’ -? Verstond ik goed?....
Ja, 't stond er: in La Presse, in 't Journal, in alle couranten, die ik in handen kreeg.
Félix Faure dood! Plotseling!
Ik keek naar buiten om te zien of de straten er net uitzagen als gewoonlijk en zag
niets bijzonders behalve ergens, aan een hôtel, een vlag halfstoks.
Ik ging de straat op. Tot de Champs Elysées was alles of er niets buitengewoons
gebeurd was, behalve hier en daar weer 'n vlag halfstoks; maar in de Rue du
Faubourg-Saint-Honoré stonden vóór 't paleis van den president menschen te staren
naar de vestibule, waaraan ook nog niets bijzonders te zien was. Iets later kwamen
veel bezoekers op 't Elysée. Erg interessant was 't niet en toch bleef ik kijken.
Waarom? Die bezoekers zagen er uit als gewone menschen - met zwarte kleêren
of bekende uniformen aan.
Verder was de stad ongeveer als 't Parijs van den vorigen dag en er waren weêr
heel veel menschen die plaatsen bespraken in het theater, waar ze 's avonds om
Clair en hors zouden lachen. Ik ging kijken aan de Beurs, er was niet de minste
drukte. Ik ging naar de wedrennen en er werd gedobbeld, gelachen en gevloekt. Ik
ging door 't Bois de Boulogne en zag er veel equipages en bruiloftspartijtjes, fietsen
en automobielen. Ik ging langs de café's waar gerookt, gespeeld, gedronken,
gelachen werd. Ik ging langs de voorname banketwinkels in de Rue de la paix en
zag er dames en ook heeren, die taartjes aten en thee dronken en zeker wel weer
geestigheidjes en schandaaltjes vertelden en giechelden.
‘Men’ was in niets merkbaar verschillend van ‘Men’ op andere dagen. ‘Men’ was
uiterlijk niet aangedaan door 't doodsbericht.
Dat bewees toch niet dat ‘Men’ geen sympathie voor den petit tanneur gevoeld
had.
Den volgenden dag, stonden duizenden en nog eens duizenden van 's morgens
heel vroeg te wachten om 't lijk van Faure te zien en als een geweldige slang kroop
tusschen de rijen garden de massa van de Place de la Concorde naar den tuin van
't ‘Palais de l'Elysée’, 't huis in; dan langs den doode en verdween daarna, opgelost
weer in 't gewoel van Parijs.
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Er waren liedjeszangers, die maar altijd een lijkzang zongen, weêr en weêr en nog
eens en altijd door op dezelfde plek, terwijl de slang voorbij kroop. 't Klonk vreemd
en mager uit 'n schorre keel en van 'n beregend viooltje, guitaar of 'n blikke fluit en
't lied was niet van 'n groot dichter, maar 't was zóó juist goed. En 't klonk maar altijd
voor 't huis waar de voormalige leerlooiersjongen nu dood op zijn praalbed lag.

Er waren liedjeszangers, die maar altijd een lijkzang zongen.
Représentant de notre belle France,
Un fils du peuple, vient de mourir soudain;
Il possédait de nous la confiance,
Et nous marchions résolus, sous sa main
Guidant le char de notre République.
Pleurons cet homme au visage si doux,
Grande figure à jamais sympathique:
Devant la Mort, Français, découvrons-nous.
Refrain:
Enfant du peuple, orgueil de notre France,
Il succomba à son poste d'honneur
Jusqu'à sa mort il eut notre confiance;
Sur son tombeau versons des pleurs.
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Dan volgt een handig couplet:
Il sut donner à la grande Alliance
Un caractère plein de cordialité.
De tous les peupl', cet enfant de la France
Fut décoré d'Ordres, de dignités.
Les souverains des puissanc' étrangères
Ne gardaient pas pour lui tant de fierté:
Par son maintien et ses nobles manières,
Il fut l'égal de fières Majestés.

Donderdagmorgen, den dag van de begrafenis....

- handig, omdat Faure de eer toegekend wordt alleen door de eigenschappen,
waar 't Fransche volk trotsch op is, 't verbond met Rusland bevestigd te hebben.
En dan 'n couplet, waarin 't volk uit zijn midden, die van eenvoudig werkman tot
hoogste in den Staat opgeklommen is, zoo bezingt:
Exemple heureux pour notre République,
Simple ouvrier, il devient président.
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La guerre le vit, âme patriotique,
De nos mobiles prendre un command'ment.
Il restera dans toutes les mémoires
Un souvenir qui touche bien des coeurs:
Peuple français, il te couvre de gloire
Celui qui fut modeste travailleur.

De steenen paarden schenen uit 'n menschendot te willen springen....

En in de verte kwam 't geluid van harde hamerslagen door dit lied. De houten
feestzaal, enkele dagen geleden getimmerd voor 't groote bal, dat de president wou
geven, werd zoo snel mogelijk in een katafalk herschapen.
Donderdag morgen, den dag van de begrafenis, al in den vroegen morgen was
't in de Champs Elysées zwart van de menschen en langzamerhand waren de
boomen en de beelden 't ook.
De steenen paarden, aan 't begin van de Champs Elysées, schenen uit 'n vuile
zwarte menschendot te willen springen. 't Verwonderde me trouwens
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niet, want er waren tronietjes onder, waarvan zelfs een steenen paard 'n afschuw
moest krijgen. Allerlei schepsels, die anders alleen maar leven in achterbuurten,
waar de politie niet komen durft, menschelijke monsters, die 'n spinhuiscipier als
merkwaardige exemplaren zou beschouwen. Tegen alle monumenten van de Place
de la Concorde waren zwarte klissen van menschen geplakt, behalve tegen dat van
Elzas-Lotharingen, daar lagen, als altijd, rouwkransen op. En in al de bleeke vlekjes,
de gezichten in de zwarte massa, zag ik de kleine stippen der oogen die den
lijkwagen volgden, waar vlak achter de nieuwe president Loubet liep.

Meisjes en kinderen uit Elzas Lotharingen....

Er was veel onrust in 't gelaat van Loubet. Hij was dien dag nog heelemaal niet
populair en onder de individuen, die hem aanstaarden, waren misschien wel de
manifestanten, die 's avonds op de boulevards schreeuwden: ‘Panama, Panama,
à bas Loubet.’ Er waren onder de toeschouwers, die beweerden, dat ze den nieuwen
president vandaag wel met rust zouden laten - par égard pour l'autre maar ‘demain’
- Demain was 't heel rustig, want de raddraaiers, Déroulède en consorten, waren
au bloc en van de sport om te manifesteeren was, naar het bleek, de aardigheid af.

Tusschen de levenden kropen de misvormden....

Maar door 't hoofd van een bescheiden man als Loubet moeten toch drommen
van gedachten gegaloppeerd hebben, toen hij daar zoo achter den ‘corbillard’ van
zijn voorganger liep. Voor en achter en om hem die duizenden en duizenden, die
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garden, die dragonders, die kurassiers, die blokken soldaten, matrozen, rechters,
professoren, diplomaten en dan die ontzachelijke massa's onbekenden, die zwarte
drommen, opgepakt als haring, met die ontelbare karakters, neigingen, hartstochten,
belangen, die moest hij gaan beheerschen, hij die niet bemind was, daarvoor had
hij geen middel dan de kracht van zijn geest. Om hem straalde geen nimbus van
heel hooge of zelfs van heel lage geboorte. Hij was ook uiterlijk een type bourgeois;
een goedig meheertje in 't zwart. En achter hem volgden ambassadeurs,
gouverneurs, militairen, allemaal schitterend in kleuren, sjerpen, epauletten, pluimen,
veêren. De afgevaardigden verdwenen als eentonige zwarte vlekken in de zee der
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En Notre Dame stond als 'n eeuwige rois.....
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uniformen; er boven uit staken twee blinkende helmen met de pruisische adelaren
van duitsche officieren. Toen de deputatiën voorbij kwamen, bleef de massa niet
meer verbluft opzien. De menschen van de deputatiën waren ook maar menschen
uit 't volk: eenvoudige werklieden, oud-gedienden, mijnwerkers, enz. Meisjes en
kinderen uit Elzas-Lotharingen droegen zwarte vlaggen, rouwvlaggen met, in gulden
letters, er op geweven: Metz, Strassbourg, Alsace, Lorraine. Daarna bestond de
massa niet meer als stille haag, maar versmolt tot een uren langen stroom, die door
de dijkjes politie en soldaten barstte en uitvloeide tot een meer voor Notre-Dame
en Père-La-Chaise. En Notre-Dame stond als 'n eeuwige rots, opgerezen uit de
golvende menschheid en de muur van Père-La-Chaise was als een dam tusschen
levenden en dooden.
Tusschen de levenden kropen de misvormden, 't waren de eenigen, die

Op de boulevards was 't of er niets bijzonders gebeurd was....

niet zwegen. Ze waren kooplieden, half en half bedelaars. Zij schreeuwden, terwijl
ze fotografiën te koop boden, tot de menschen die maar stonden te kijken naar de
katafalk voor de poort van 't kerkhof en de rouwkransen langs de muren. - Deux
sous le dernier souvenir de Félix Faure! Deux Sous!....
Toen ging 'k heen, langs den boulevard Ménilmontant, waar de bakkerswinkels vol
waren van menschen, die niet gegeten hadden. Op de Place de la Rèpublique
begonnen de rijtuigen weer te rollen en op de boulevards was 't of er niets bijzonders
gebeurd was, daar ging 't eeuwig gewoel als gewoonlijk door, de café's waren vol
en voor 't licht der lantaarns stroomden de menschen, de rijtuigen, de omnibussen.
Ze deden mij denken aan chineesche schimmen. 's Avonds hoorde ik weer luchtige
geschiedenisjes. Over Faure werd niet veel meer gesproken.
Parijs, Maart '99.
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Een voorganger der slijkgeuzen.
Door Joh. H. Been.
Nu wilde ik wel iets vertellen uit den tijd van Prins Maurits. Of dat een opgewekte
tijd was! O ja, de gouden eeuw van Frederik Hendrik was nog heel wat anders.
Toen... admiralen en schilders en dichters en al wat men maar wil. Maar die roemrijke
vlootvoogden zijn er als duivelstoejagers op uitgezeild of hebben als kwâjongens
zoo op hun poot gespeeld dat ze eer voor galg en rad dan voor de hooge kampagne
schenen op te groeien. En Rembrandt is met zijn eerste verdiende geld met paard
en wagen op den hol gegaan; en prins Maurits zat zelf in een wagen, den zeilwagen
van Simon Stevin, en joeg zijn passagiers den dood op het lijf door den steven
zeewaarts te wenden. Jan Pieterszoon Koen zei dat men nooit van zijn leven den
moed mocht opgeven, en voegde er bij, dat er wat goeds te verrichten viel in Indië.
En de aardbol leek vol geheimenissen, waar als van zelf de Hollandsche Jantjes
den neus in moesten steken. En dat was álles onder prince Mouringh! Die zorgde
voor een turfschuit van Breda en ondernam een hoogst avontuurlijken tocht over
land naar Duinkerken... ja, maar die had òòk dat groote, innigtragische verschil met
Oldenbarneveld, en toen heeft Vondel de Palamedes gedicht, - en dat alles kon niet
goed gemaakt worden door de boekenkist van Huig de Groot.
Over die Remonstranten en Contra-Remonstranten moet ik het nu even hebben.
Natuurlijk niet over wat de een niet wilde en de andere alweer wèl. Neen, we
bemoeien ons er niet mede hoe dat er alles wel uitgezien zou hebben als die
zeventiende-eeuwers àl hun gedachten in hun mooi krulschrift op het papier hadden
gebracht, en dan over en weer elkaar die memories hadden thuis doen bezorgen.
Als het zoo in de wereld toeging, liepen de menschen nooit met koppen als
kalkoensche hanen rond. En wijl dat ons zelfs nog al eens overkomen is, zullen we
ons minder stijf bewegen onder de lieden uit de dagen van Prins Maurits, als zij,
niet uit groote, dikke, onbeholpen folianten voor ons opduiken, maar onder den
wazig-blauwen hemel, die ook de onze is, in het licht van ons waterzonnetje, ons
in onze eigen taal vertellen wat hun hoofd en hart zoodanig vervult. En het wàs een
heele geschiedenis hoe het in Den Briel tot die troebelen gekomen was. Mooie en
bekende namen, Libertus Fraxinus en Theophilus Ryckewaert, komen er bij te pas;
haast zonde om ze over te slaan. Doch we moeten het ineens maar zoover nemen,
dat de Baljuw van Voorne totaal den baas speelde in de Classis en in den Kerkeraad.
Een vrindje van de Heeren, zekere Cornelis
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Burgvliet, moest er als dominee in. Wat hielp het den ouden Libertus Fraxinus, die
eerst zijn emeritaat had gevraagd, dat hij nu weer wilde blijven om er dominee
Burgvliet uit te houden? Wat hielp het den Kerkeraad dat dit college dienzelfden
dominee Burgvliet niet beroepen wilde? De Heeren wisten raad voor alles. Den
en

ouden Libertus Fraxinus werd aangezegd dat, als hij den 1 Mei 1613 weer den
kansel durfde beklimmen, het hem wel afgeleerd zou worden. En waar er geen
predikant te vinden was om de afkondigingen voor de beroeping van dominee
Burgvliet des Zondags van den predikstoel af te lezen, daar werd de Secretaris van
de stad in de Regentenbank geplaatst, en las hij, tot groote ontstichting der
gemeente, met luider stem in de kerk die afkondiging voor. En al wist de Kerkeraad
nog uitstel te krijgen tot September om den handel en den wandel van den
opgedrongen predikant na te gaan... in September stònd dominee Burgvliet op den
kansel van de Catharijne.
Nu meen ik niet dat men zich om hem zoo ingespannen had, alleen omdat hij
Remonstrant was. Het kan zijn dat dit den ijver der Heeren versterkte. Maar hij had
op kosten der stad gestudeerd en was in de invloedrijke kringen zeer gezien. Edoch
- Remonstrant wàs hij. En toen hij daarmêe voor den dag kwam, kwam het ineens
uit dat zijn collega, Theophilus Ryckewaert, dat ook was.
En nu stond de derde predikant alleen... met het grootste deel der gemeente.
Die predikant, wiens naam we tot nu toe niet genoemd hebben, was een
merkwaardig man. Willem Crijnsze heette hij. Oorspronkelijk was hij schoolmeester
te Vlaardingen geweest; maar, in een tijd toen er gebrek was aan voorgangers der
gemeente, en, - het zij hier uitdrukkelijk bijgevoegd, - door zijn groote gaven, was
hij van zijn lessenaar naar den kansel verhuisd. Tweemaal had Den Briel hem
‘begeerd’, en den tweeden keer er hemel en aarde voor bewogen. Eindelijk toch,
in den jare 1603, rekende de Geuzenstad zich gelukkig hem tot haar herder te zien
*)
ingewijd. En vrede en eendracht was er geweest, vele jaren lang, - tot dat geval
met dominee Burgvliet.
Dat omspringen met Classis en Kerkeraad was voor Willem Crijnsze een beetje
te kras. Hij was nog een van die ouderwetsche predikers, van dat slag waarmee
zelfs Vader Willem het af en toe te kwaad heeft gehad. En toen in de Classis,
niettegenstaande de meerderheid er tegen bleef, zekere bepalingen werden
doorgedreven, zei Willem Crijnsze dat hij zich bij de meerderheid hield.

*)

Wie dit alles in bijzonderheden weten wil, raadplege de zeer uitvoerige stukken door den
verdienstelijken geschiedvorscher, den heer H. de Jager, over Willem Crijnsze gepubliceerd.
De Notitie van Willem Crijnsze (waarover later in den tekst), die 63 bladzijden druks beslaat,
vindt men in het Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis, dl. III afl. 4, blz. 337 v.v.; de Bijlagen
hierop (25 blz. druks) in hetzelfde Tijdschrift, dl. IV afl. 2, blz. 196; terwijl het hoogst interessante
Verweerschrift van Willem Crijnsze, een zeer lijvig geschrift, door denzelfden ijverigen
onderzoeker gepubliceerd werd in Bijdragen en Mededeelingen v.h. Historisch Genootsch.
17e deel (190 blz. druks.) In deze geschriften verwijst de heer De Jager zelf naar wat hij
elders schreef over Willem Crijnsze, zoowel als wat Van Alkemade van deze kerkelijke twisten
publiceerde, zoodat dit hier overbodig is.
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En al was dit nu zoo logisch mogelijk, op dit pas besliste de minderheid. Ik weet niet
hoeweel autoriteiten, Staten en al, er bij te pas zijn gekomen; maar het eind van de
historie was, dat willem Crijnsze werd beschouwd als afgezet, en dat de Heeren in
zijn plaats een anderen predikant beriepen.
En zoo was Willem Crijnsze de heul en de troost geworden van de lieden, die
niet meer in de Groote Kerk gingen, en geen gebouw voor de uitoefening van hun
godsdienst konden krijgen. Dergelijke gebouwen had men anders wel in Den Briel.
Daar had men de Engelsche kerk, die juist leeg stond, omdat in 1616 het Engelsche
garnizoen vertrok en Den Briel ophield een

e

De Maarlandsche kerk te Brielle (afgebroken in het begin der 19 eeuw).

pandstad te zijn. En verder nog een oud gebouw, de Maarlandsche kerk geheeten,
waar de stadstimmerman zijn werkplaats had en dat tot bergplaats van ammunitie
diende. Nu hadden de Contra-Remonstranten, of zooals zij gescholden werden: de
Slijkgeuzen, het er wel voor over om des Zondags naar Hellevoetsluis te wandelen,
of naar Zwartewaal, of naar Nieuwenhoorn, waar predikanten van hun kleur stonden,
en wel in Nieuwenhoorn de bekende dominee Leo, die den lateren Vice-Admiraal
Witte Corneliszoon de With gedoopt heeft, toen deze elfjarige boerenjongen er naar
verlangde zijn makkers om de ooren te slaan en zich door alle bezwaren heen een
weg wilde banen om naar zee te gaan. Maar bij het naderen van den winter was
dit,
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bij den toenmaligen toestand der wegen, niet langer mogelijk. Men wilde buiten de
stad in een schuur - doch er werd een streng plakkaat uitgevaardigd op dergelijke
*)
bijeenkomsten; zelfs op gezamenlijke bijbellezingen. Vijftig carolusguldens moest
degene betalen die zijn huis tot zoo iets leende, de voorganger evenveel, en de
bezoekers ieder twintig. En dat alles voor de eerste maal. Bij de tweede maal werd
het verdubbeld. En alle boeten binnen drie dagen te voldoen, terwijl men bij
niet-betaling in zijn beroep of nering geschorst werd; en nog andere middelen van
dwang.
Dat zag er alles bar genoeg uit. Zoo bar echter niet, dat de Slijkgeuzen den moed
verloren. Verborgen samenkomsten in schuren of angstig bewaakte binnenkamers
mochten er niet plaats hebben; goed. Dan zou Willem Crijnsze openbaar optreden
in een kamer als een zaal zoo groot, door een aanzienlijk partijgenoot in zijn huis,
dat in de Nobelstraat lag, daartoe afgestaan. En dat geschiedde alzoo op den eersten
Kerstdag van het jaar 1617; zoodat Den Briel de eerste stad was waar de doleerende
gemeente in het openbaar godsdienstoefening hield, wat weldra door andere steden
nagevolgd werd.
Natuurlijk moest Willem Crijnsze daarvoor op het Stadhuis komen, en men wilde
daar een kort antwoord, ja of neen, van hem hebben, doch hij zei alleen volgens
zijn consciëntie te zullen handelen. Dat was een antwoord om er het geduld bij te
verliezen, en dat verloren de Heeren ook, even zoo goed als dat zooveel heeren,
koningen en keizers incluis, door dat antwoord verloren hebben. En ze spraken hem
lang niet malsch aan. Ze wilden nu wel eens zien wat er den volgenden Zondag
zou gebeuren;.... en toen zagen ze ook wat, namelijk een predikant optreden die
niet afgezet was, dominee Leo van Nieuwenhoorn!
Fluks een nieuw plakkaat. Ieder predikant die buiten een kerkgebouw sprak, zou
†)
een boete beloopen van 150 ponden te 40 grooten het pond , zoo dikwijls te
verbeuren als hij bevonden zou worden te hebben gepredikt of de sacramenten
bediend te hebben. ‘En dewijl de voorzeide bijeenkomsten en conventiculen worden
gevoerd doordien eenige burgers en inwoners daartoe leenen hun huizen en kamers,
is ook verboden en geïnterdiceerd dat niemand van de burgers en inwoners dezer
stede hun huiskamers, schuren of andere plaatsen daartoe zullen leenen of laten
gebruiken, op peine van telken reize te verbeuren honderd gelijke ponden’.
Willem Crijnsze en zijn kerkeraad lazen deze proclamatie met argusoogen. Als
er maar niet iets van bannissement in stond. En omdat zulks er niet uit te lezen was,
trad den daaropvolgenden rustdag de moedige voorganger der Slijkgeuzen zelf op,
's morgens en 's middags.
Nu hadden de Heeren te voren vernomen dat hij daartoe plan had; en hoewel hij
om negen uur op moest treden, hadden ze hem om acht uur op het Stadhuis
ontboden. In debat echter waren ze volstrekt niet tegen hem

*)
†)

12 pond (aldus wordt de waarde opgegeven in een Resol. Mag. van 7 Sept. 1655).
Een groot - 2½ ct.; zoodat een pond met onzen gulden gelijk stond, behoudens natuurlijk de
meerdere waarde van het zilver in dien tijd.
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opgewassen, en zoo was het geschied dat hij toch op het bepaalde uur voor zijn
gemeente was opgetreden. Toen kwam 's Maandags de bode met de boodschap
van de Heeren, dat Willem Crijnsze voor tweemaal 150 ponden beboet was.
Rustig hoorde de predikant hem aan, en zeide dat hij volstrekt niet onwilliig was
die boete te betalen; als hij maar wist waar hij die 300 ponden van daan moest
halen. Want zooveel geld had hij niet in huis.
De eigenaar van het huis echter, die voor 200 ponden beboet was en wèl het
geld had, hield zich niet zoo rustig. Hij sprak zoo van rechten en privilegiën en was
met dat alles zoo bij de pinken, dat hij en de dominee wel op het Stadhuis ontboden
werden, maar er van de boete niets kwam.
Tegen het einde van die week vertelden de Heeren aan al wie het hooren wilden,
dat Willem Crijnsze bij gelegenheid van dat onderhoud beloofd had vooreerst niet
meer te zullen preeken. Met kracht kwam hij hier tegen op. En toen de Heeren bij
het onderhoud, dat hiervan het gevolg was, tegen hem aanvoerden dat, al had hij
het niet beloofd, het toch eigenlijk zijn plicht was omdat beide partijen zoo goed als
een wapenstilstand gesloten hadden, moet er wel een fijn glimlachje over zijn gelaat
gekomen zijn. Een wapenstilstand? - vroeg hij verwonderd - maar een wapenstilstand
vooronderstelt gepleegde vijandelijkheden; en.... heb ik die ooit tegenover de
autoriteiten gepleegd? Bid ik niet in de bijeenkomsten voor den welstand van mijne
Heeren, den welstand naar ziel en naar lichaam?....
Ga nu maar eens op tegen zulk een behendig debatter? Men moest het wel over
een anderen boeg gooien.
Als men den dominee nu juist op het uur dat hij voor zijn gemeente moest
optreden, op het Stadhuis ontbood?....
Het was licht te probeeren, en zoo wandelde de bode in den vroegen morgen van
den volgenden Zondag naar het huis van Willem Crijnsze om hem de boodschap
over te brengen.
Zijn Eerwaarde was echter de Magistraat te slim af. Heel vroeg had hij dien morgen
zijn huis verlaten, en opdat zijn huisgenooten geen onwaarheid behoefden te
spreken, had hij ze niet verteld waar hij heenging. De Heeren natuurlijk boos, en
de bode er weer op uit, nu naar de plaats waar de dominee op het punt stond den
kansel te beklimmen.
Wel, Willem Crijnsze was volstrekt niet onwillig mee te gaan, zeide hij; maar ieder
Christenmensch kon toch wel begrijpen dat het nu onmogelijk was. De bode begreep
dat; maar de Heeren, wien hij deze boodschap overbracht, verstonden het aldus
niet. Weer naar dat huis, snauwden ze, en nu roep-je maar hardop, dat hij komen
moet.
Zelfs de nederigste bode zou nu het geduld verliezen. Deze ten minste ging met
een opgestoken zeil naar de vergadering der Slijkgeuzen, en riep daar midden door
de preek:
‘Willem Crijnsze! ick gebiede u van 's Heeren wegen, dat ghij wat ophoudet!’
Een lidmaat der gemeente was met den bode meegekomen, om, ware het
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mogelijk, het ruwe van het geval een weinig te verzachten, en zei nu - ook al hard
op - dat de Heeren hem werkelijk wachtten, en als hij niet kwam, kon het héél erg
worden. Maar toen had men het lieve leven gaande. Dat was een schandaal, zeiden
de menschen; en ze wilden niet hebben dat hun geliefde leeraar zoo maar midden
in de preek werd weggehaald. De kerkeraad wilde alweer de lieden, die zoo
ongezouten hun meening kenbaar maakten, sussen. En Willem Crijnsze, dit alles
aanhoorende, nam toen van zijn verheven plaats zelf het woord.
‘Broeders,’ zeide hij, ‘weest tevreden; de wille des Heeren geschiede.’
Men ziet: de bode en Willem Crijnsze beiden spraken van een wil ‘des Heeren.’
Maar Willem Crijnsze kon weer beginnen te preeken, en de bode kon vertrekken....
Het gevolg van dit standje was, dat onze dominee de aanzegging kreeg om binnen
24 uur zijn huis te ontruimen en de stad te verlaten. Dit vonnis werd hem door de
Regenten zelf aangekondigd. Nu dacht hij, dat ze hem eenvoudig bang wilden
maken, en daarom verzocht hij beleefd of hij ook inzage van de akte van dit besluit
mocht nemen. En het was met een zekere zelfvoldoening dat men hem daarin zijn
zin gaf.
Of hij in die enkele minuten de akte goed las! Hij ontdekte dadelijk dat er wel
instond dat hij de stad uitmoest, maar dat er volstrekt niet in bepaald was wanneer
hij weer terug mocht komen.
‘Weet-je wat?’ dacht hij: ‘dan vertrek ik dadelijk, geheel volgens de letter van het
bevel; maar niets verhindert mij om aanstaanden Zondag terug te komen om weer
te preeken!’
Hij ruimde zijn huis, liet de meubelen bij zijn bloedverwanten brengen.... en bleef
tóch in de stad. Want zijn gemeente, waaronder er waren, zooals we gezien hebben,
die met alle mogelijke wetten en rechten bekend waren, wilden hem niet laten gaan
en overreedden hem ten minste zóó lang te blijven, totdat hoogere autoriteiten dan
de Brielsche Heeren in dit geval ook eens hun stem hadden doen hooren.
De Slijkgeuzen stelden nu alles op haren en snaren. Zij klopten overal aan, zelfs
bij Prins Maurits, die hun den raad gaf zich tot het Hof van Holland te wenden. Zoo
deden zij, met het gevolg dat zij van het Hof een sauvegarde verkregen voor Willem
Crijnsze, die nu weer met opgeheven hoofde door Den Briel liep.
De Heeren echter waren zoo verbitterd op den koppigen dominee, dat ze zich in
het geheel niet aan de uitspraak van het Hof van Holland wilden storen. De
deurwaarder, die hun van wege het Hof de zaak kwam aanzeggen, kon ongehoord
vertrekken. Ja, toen hij een volgende maal weder durfde komen, werd hij
doodeenvoudig uit de raadzaal geworpen, en dat deed niemand minder dan de
Baljuw in hoogst eigen persoon.
Hoog of laag - Willem Crijnsze moest de stad uit. Daar hij zijn intrek bij zijn
schoonzoon genomen had, die in een hoekhuis vlak bij de Waterpoort woonde, liet
men 's nachts een schuit tot dicht bij zijn deur komen met het plan hem van bed te
lichten en over de Maas te voeren. Gelukkig was de
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dominee juist in een huis, in het midden der stad gelegen, waar zijn kerkeraad
vergaderd was omdat er twee Gedeputeerden uit de doleerende gemeente te
Rotterdam gekomen waren, die ook al met de Magistraat van haar woonplaats
overhoop lag, en nu wel eens wilden hooren wat die Brielsche Gemeente haar raden
zou in zulk een moeilijk geval. Men kan zich zoo voorstellen, dat Willem Crijnsze
geheel in zijn kracht was. En toen er nu een boodschap van de Heeren kwam, dat
hij dadelijk voor hen moest verschijnen, waren hij en zijn Gemeente fatsoenshalve
tegenover die twee Rotterdammers verplicht om een weigerend antwoord te geven.
Men zal zich hierover verbazen; men zal het denkbeeld opgevat hebben dat de
schrandere predikant elke revolutionaire daad en zelfs den schijn er van wilde
vermijden. Men kan echter gerust zijn! Wisten de Heeren uit te vinden waar Willem
Crijnsze zich bevond, deze was van zijn kant niet onbekend met de plaats waar de
Heeren bijeen waren. En deze plaats was op dit moment niet het Stadhuis, maar
een herberg ‘de Keyser’ genaamd, waar zij ‘elkander door de hitte des wijns nog
des te hittiger maakten dan zij anders genoegzaam van nature waren.’
Driemaal ging de Stedehouder heen en weer, den laatsten keer bracht hij aan
den dominee een geschreven biljet, omdat deze twijfel geopperd had òf hij wel uit
naam der Heeren kwam. Toen antwoordde de kerkeraad dat het wel een beetje laat
geworden was om - zooals hun plan was - hier insgelijks schriftelijk op te antwoorden.
Morgen, dan moest de Stedehouder maar eens terugkomen.
Weer ging de man heen, en kwam ten vierde maal terug, ‘zeggende dat de Heeren
geen antwoord begeerden, maar eindelijk wilden dat Willem Crijnsze zou uit ter stad
gaan; en zich tot dezen wendende, zeide hij: ‘weest u selven niet al te wijs, want
ick hebbe last om mij tegens u sterck te maecken!’
Door al dat heen- en weerloopen van den Stedehouder was het woelig geworden
op straat. De menschen vroegen elkaar wat er toch te doen was. De een zei dit, de
andere dat, allerlei geruchten gingen er rond; het dreigde een heel relletje te worden.
Daarom waren de Heeren zoo wijs om den Stedehouder er niet meer op uit te sturen.
Vier maal was trouwens al meer dan te veel voor hun prestige. Willem Crijnsze kon
tevreden zijn: de Rotterdammers hadden een lesje gehad, dat hun in hun eigen
stad te pas kon komen.
Zekerheidshalve bleef hij dien nacht in het huis waar hij met zijn kerkeraad was
vergaderd geweest. En den volgenden morgen stond hij op met de gedachte of de
Heeren nog verder zouden gaan.
Dat deden ze! Ze lieten de bevelhebbers van de compagnieën voetvolk bij zich
komen, speldden dezen lieden op de mouw dat het gemeen oproerig was, en wisten
deze mannen van oorlog te bewegen zich tot hun beschikking te stellen. Tot de
schutterij hadden de heeren hun toevlucht niet durven nemen, omdat die niet te
vertrouwen was: er waren te veel volgelingen van Willem Crijnsze bij.
En nu vormde zich voor het Stadhuis - waartegen op een stormachtigen avond
de schijnsels van de wachtvuren der Watergeuzen geflikkerd hadden! -
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een allerzonderlingste optocht. Voorop gingen twee compagnieën soldaten, daarop
kwam de Baljuw tusschen de twee Burgemeesters, ieder met een degen op zij en
een hellebaard in de hand. Daar achter de Stedehouder van den Baljuw en 's heeren
dienaars, ieder met een grooten smids-voorhamer gewapend. Dan weer de
stadsboden, de kanonniers, de meters, de zakkendragers, ieder met zijn zijd-geweer
en een halve piek op den schouder. De stoet werd gesloten door een compagnie
soldaten.
En dat alles om éénen dominee!....
In deze orde trok men naar het hoekhuis op het Maarland, en - zooals de predikant
dat zelf in zijn Notitie beschrijft - ‘hoewel zij wisten, dat Willem Crijnsze niet
daarbinnen was, zoo is nochtans de Stedehouder met de dienaars van den Baljuw
furieuselijk daar in geloopen, slaande met de voorhamers op zoodanige
binnendeuren, welke nog gesloten waren, bezoekende 't huis boven en beneden,
achter en voor.’
Na welke heldendaad de optocht weer door heel de stad naar het Stadhuis terug
ging, waar den dapperen eenige tonnen biers uitgeschonken werden.
Toen - men schaamt zich compleet om het terug te vertellen - is het gebeurd dat
een muis over de Markt kwam aanloopen, door al die drukte uit haar schuilplaats
opgeschrikt. Nauwelijks hadden onze dapperen, die door het bier een weinig
opgewonden waren, dit beestje gezien, of ze liepen er als dollen op af. In de naburige
straten wist men niet wat al dat geschreeuw en geloop en gejoel te beduiden had.
De menschen kwamen er op af. Doch toen ze zagen welk een edel wild er door
deze heldhaftige krijgers werd nagejaagd, eindigde alles in een vroolijke lachpartij.
‘Alzoo’ - zegt fijntjes de Notitie - ‘waren de bergen zwanger, maar hebben een
muis gebaard....’
Het slot van het liedje kon evenwel niet anders zijn, dan dat Willem Crijnsze de
stad uit moest. Hij zou met verschillende hoogheden in Den Haag spreken, en niet
het minst is hij in mondgesprek geweest met Johan van Oldenbarneveld, die het er
maar over had van elkaar te verdragen, doch hem intusschen vele maanden aan
het lijntje, en in Den Haag hield.
Menigmaal vroeg hij, of hij eigenlijk geen gevangene was. Maar dan werd hem
geantwoord dat hij zoo vrij was als een vogel in de lucht, en overal heen mocht,
behalve naar Den Briel. En dat is hem geweigerd geworden, totdat de zaken
verkeerden en de vervolgden vervolgers werden.
Intusschen ging het niet slecht met zijn gemeente in Den Briel. Steeds was er
een predikant te vinden geweest, die haar voorging. Toen in Den Haag de
Contra-Remonstranten eerst de Engelsche, - en daarna de bekende Kloosterkerk
kregen, wendden zich die van Den Briel weder tot hun regeerders, die hun eindelijk
de Maarlandsche kerk afstonden. En daar waren geen banken in, natuurlijk: want
er was zelfs geen vloer meer. Geen glazen in de ramen, alles verveloos en vuil en
vervallen.
Twee dagen vóór den Zondag werd dit pakhuis aan hen afgestaan, en nauw ging
deze mare door Den Briel, of daar kwamen de timmerlui aangevlogen
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met planken en schaven en zagen, en de ververs met glasruiten en ladders, en de
witters met den dierbaren oud-Hollandschen witkwast, en de moedertjes met emmers
*)
en dweilen. En het liep en het rende naar het Oude Kerkhof waar het gebouw stond,
waarin nu een leven was als een oordeel en alle hens op dek was. En toen het
Zondag was, en de oude klok der Sinte-Catharina voor de Remonstranten luidde,
gingen de Slijkgeuzen op naar hun kerk.... waar een preekstoel stond, en waarin
banken waren en stoelen en stoven, waar het Maartzonnetje door de heldere nieuwe
ruiten scheen en haar stralen deed spelen langs de gewitte wanden en kringelen
over den nieuwen vloer telkens als de boomtakjes voor de ramen zich heen en weer
bewogen. Maar de aandacht der vrouwtjes was weg; want het rook als midden in
de schoonmaak!
En de rest weet men. Prins Maurits wierp zijn zwaard in de weegschaal. ‘Toen
aanbad elk Gommers pop, En Armijn die kreeg den schop,’ zooals vader Vondel
zei. In September kwam Zijn Excellentie in Den Briel en verzette de wet. En als ik
nu uit het Brielsche Archief ging vertellen hoe de nieuwe bazen de nieuwe
ondergeschikten getracteerd hebben, dan zou men zich afvragen, of ik, net als in
de poppenkast, mijn sujetten alleen een ander kleedje had aangedaan. Och, namen
doen in de geschiedenis eigenlijk maar zoo weinig; de lieden heeten gemeenlijk
niet anders dan verdrukten en verdrukkers. En het meest bekende en het minst in
beoefening gebrachte liedje - óók van een dominee, en ditmaal van een
Remonstrantschen - houdt het tòch vol, in de hoop op de eindelijke victorie, dat
deze aarde een paradijs zou zijn als de menschen maar wijs waren, en het goede
wilden dat voor de hand ligt.

*)

Thans het Asyl-plein.
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In den Keulschen dom.
Door S. Kalff.
Köln! - Köln! - roept de conducteur van onzen sneltrein.
Wij zijn er. Binnen twee en een half uur heeft het stoomros ons van Kleef naar
Keulen gebracht, aan het ruime en weidsche Centraal Station.
Tusschen dat station en het hotel Zum Grossen Kurfürsten er tegenover is de
afstand zoo gering, dat men niet zou begrijpen waarom er nog een hotel-omnibus
staat, ware 't niet voor de bagage. En voor de respectability, misschien. Men heeft
het plein slechts over te steken. Vijf minuten zijn voldoende, een spanne tijds.
Alleen, er is iets, 't welk op dien korten weg den reiziger tegenhoudt. Tusschen
die twee punten, station en hotel, ligt een steenen wonder, waaraan zeshonderd
tweeëndertig jaren gearbeid is - de Dom van Keulen.
Op den 15 Aug. 1248 legde de aartsbisschop Conrad von Hochstaden den eersten,
op den 15 Oct. 1880 Keizer Wilhelm I den laatsten steen. Hoeveel geslachten der
menschen zijn elkaar in die eeuwen niet opgevolgd! Hoeveel aartsbisschoppen,
hoeveel bouwmeesters, hoeveel regeeringen en hoeveel omwentelingen! Geboren
in het duister tijdperk der Middeleeuwen, in zijn groei belemmerd door oorlogen en
burgertwisten, nu eens overgelaten aan het knagen des tijds en der stormen, dan
weer (van 1842 tot 1880) eene som van 18½ millioen Mark aan bouwkapitaal
verslindende, 't eene jaar een fransch hooimagazijn en 't andere een luisterrijke
duitsche kathedraal, staat deze kolossus onder de Godshuizen eindelijk overeind,
in 't midden ‘von der hilligen stadt Kollen’, en rustig spiegelen zijne reuzentorens
zich in de wateren van den Rijn.
Is de aarde nog niet moede haar te dragen? - vraagt de reiziger zich af die deze
steenmassa, maar vergeefs, met den blik tracht te omvamen. Hoeveel rotsklompen
stond uit zijn schoot de Drachenfels reeds af, om dezen arbeid der eeuwen tot stand
te brengen? Hier, metterdaad, heeft het geloof bergen verzet. En hoe hoog heeft
de oude bouwmeester deze torens willen doen oprijzen, opdat de klokken daarboven
het zouden rondroepen, tot ver over Duitschlands velden:
Kollen eyn Kroin
Boven allen steden schoin.

Ja, hoe hoog...
‘Honderd zesenvijftig meter’, klinkt op dit oogenblik een stem neven ons. ‘'t Zijn
de hoogste torens van Europa!’
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Wij beseffen aanstonds dat het een Führer moet zijn, die ons deze woorden toevoegt.
Ze staan er van 's morgens tot 's avonds, de gidsen welke een daggeld halen uit
de onwetenheid der vreemdelingen, welke alles van den Dom weten, of voorgeven
te weten, de cijfers van alle lengten en breedten in hun hoofd hebben, alle legenden
op hun duimpje kennen. Deze heeft mij de trappen zien opkomen en toen een blik
naar boven zien slaan, gelijk men wel de oogen naar den sterrenhemel richt. Hoe
hoog...
Welnu, dat heeft hij reeds zoovelen zien doen, 't hoofd in den nek werpen. De
ervaring heeft hem geleerd zich te vereenzelvigen met de gemoedsaandoeningen
van den man, die voor 't eerst tegen den Dom van Keulen opziet. Hij weet dat die
eerste indruk verpletterend is.
Ja. hij kan mij en mijn medgezel alles van deze kathedraal vertellen. Hij heeft hier
reeds zoolang kerkelijke architectuur en oudheidkunde gedoceerd; hij bezit als gids
van dezen Dom hetzelfde wat Johann Maria Farina ten aanzien van het eau de
cologne heeft: de oudste brieven. Alles kan hij er van zeggen, alles toonen, voor
een civielen prijs.
Welnu dan, hoe eer hoe beter - en wij maken eene beweging om naar binnen te
gaan.
‘Bitte,’ roept de man, ‘die Zeit ist noch nicht da!’
Inderdaad, tusschen 9 en 10 uur worden hier geen bezoekers toegelaten, met
name vreemdelingen, tenzij dan om hunne devotie te verrichten. De suisse zoude
ons spoedig tegemoet komen met het verzoek om gedurende de mis geen stoornis
te veroorzaken, en daarbij wijzen op de aanplakbilletten binnen het gebouw, welke
die waarschuwing in drie à vier talen vermelden. Maar onderwijl is 't juist eene
gelegenheid om het uitwendige der kerk te zien - merkt de gids op.
Eigenlijk staat die man mij in den weg. Aanstonds, 't is waar, zal ik hem noodig
hebben, wanneer de priester zijn Ita missa est zal hebben uitgesproken en de
geloovigen de wijde hallen zullen uitstroomen: thans is hij mij te veel. Het verstoort
niet weinig de genieting van den geest op zulk een oogenblik eene levende
handleiding achter zich te hebben, die cijfers opdreunt en afmetingen.
Men kan zich aan deze kerk niet recht zat zien. Zulk een steenen woud van torens,
beelden, spitsen, galerijen en bogen is het, zulk een reuzentabernakel, de
menschelijke voorstelling haast te buiten gaande. En dat alles zoo vrij, zoo geïsoleerd
midden op het wijde Domhof, zoo rechtstreeks uit den bodem oprijzend. Aan deze
ontzachlijke grondvesten kleeft geen conglomeraat van aangebouwde huisjes, geen
onoogelijke gordel van luifels, bergplaatsen, winkeltjes, die het gebouw ontwijden
en de harmonie zijner gelukkige afmetingen verbreken. Vast en onwrikbaar verheft
zich dit christelijk monument op het erfdeel der heidenen, op een heuvel van
romeinsch puin en de beide torens schijnen de vingers eener opgestoken hand,
trouw zwerend aan der kerstenen God.
Toch grenzen deze gewijde muren niet terstond aan de straatsteenen van
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een modern geworden stadsplein. Het was eene gelukkige gedachte van het
Domkapittel om dit harde gesteente te omlijsten met een klein en bloeiend square.
Ik zie de tinten van wuivend groen die grijze muren verlevendigen, ik zie klimop zich
slingeren om de balustraden en blauwe muurbloemen wiegelen onder de beelden
der heiligen. Maar alles is zoo klein, naast een dak van ruim eenenzestig meter! Uit
de verte gezien is 't als een rand van smeltend groen, gelegd om een regelmatig
gevormde rots.

Voorgevel van den Dom.

En een rots is 't, een rots desgeloofs. Er behoort slechts weinig fantaisie toe om
zich voor dezen gevel het opschrift te denken van Michel Angelo's koepel: ‘super
*)
hanc petram aedificabo ecclesiammeam.’
Die hooge kerkramen echter - 15 meter, ratelt mij de gids voor, dien ik niet meer
ontgaan kan - uitkomend tusschen de stoute lijnen van torens en gevels, dragen
weinig bij tot de schoonheid van het geheel. Die moet men ook zien van binnen
naar buiten. Dan hebben zij het volle daglicht tot achtergrond; thans de gewelven
van het inwendige, waar de schemering woont: thans komen ze voor als reusachtige
nissen, in wier diepte de schaduw rust en waarin men vergat de beelden te plaatsen.
Er is een fontein, zegt de gids, waar het water uit vier leeuwenmuilen gudst

*)

Rondschrift in den St. Pieier: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam
et tibi dabo claves regni coelorum.
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en spattend neervalt in een artistiek gevormd bekken, doch ook deze biedt hier
geen tegenstelling met de strenge lijnen, de stemmige tinten der kerk. Ze staat
ginds, achter het halfrond van het koor, aan den kant waar zich het station bevindt,
en de tramlijn, en de spoorwegbrug, en al wat vloekt met den geest der
Middeleeuwen, zoo krachtig vastgelegd in deze steenmassa.
Maar zie eens dien drom van beelden, welke de uitspringende bogen vullen der
portieken. Ze verdringen er zich, de heiligen, de apostelen, de kerk- en aartsvaders.
De gansche lijdensgeschiedenis van Jezus Christus is hier voorgesteld. In de
middelste poort zijn tweeënzeventig figuren saamgedrongen op het gebogen vlak
van een enkelen spitsboog. En niet in laag, maar in hoog relief is dit alles
gebeeldhouwd, van dezelfde makelij als de stoet van standbeelden, die als 't ware
processie houden om het gansche kruis 't welk de plattegrond der kerk vormt. De
meeste dezer figuren hebben een uitgewerkt baldakijn boven zich en er zijn er
zooveel dat ze te samen met de kanteelen, de kraagsteenen, de lijsten en spitsen,
den indruk van verbijsterende veelheid teweeg brengen. Doch tevens van eene
ornamentiek, waarbij de losheid in de structuur het denkbeeld van logheid buitensluit.
Hoe toch ontstond deze reuzentempel? Hoe kwam die tot stand trots zooveel
oorlogen en beroerten, die Duitschland sedert het jaar 1248 teisterden, trots de
gevaren van brand, van misgrepen in den bouw, van den tijd zelf die gedurende
een zestal eeuwen voortging te sloopen 't geen de menschen stichtten?
‘Ja, dat is een heele geschiedenis,’ zegt ons de gids. ‘Er waren van ouds ettelijke
legenden in omloop omtrent de wording van deze kathedraal; omtrent den Hemel,
welke den bouw begunstigde, en Satan welke dien zocht te verhinderen. Wilt ge er
iets van hooren, hier kunnen we zitten; de mis is toch nog niet ten einde.’
Het eerst verhaalt hij ons van aartsbischop Engelbert I de Heilige, en van den
vermaarden Albertus Magnus. Die vrome en geleerde dominikaner monnik zou de
kerk bouwen, de bisschop de middelen verschaffen. Het moest iets geweldigs, iets
ongehoords worden, een kerk uitblinkend onder Europa's godshuizen als Salomo's
tempel onder de tempels van Israel. Maar hoe Albertus ook peinsde op de
verwerkelijking van een grootsch denkbeeld, het trage brein wilde hem de hoofdlijnen
niet ingeven; en doelloos dwaalde zijne hand over het teekenpapier.
Eens op een avond, terwijl hij alleen in de stilte van het refectorium was
achtergebleven en vergeefs over een waardig ontwerp nadacht, verscheen plotseling
tegen den kloosterwand een lichtgloed, en daaruit zag de verbaasde monnik vier
eerwaardige mannen te voorschijn treden, de instrumenten van den bouwmeester
dragende. Achter hen schreed de Heilige Maagd, welke eene bloeiende lelie in de
hand hield: de lelie des geloofs. Met plechtig en minnelijk gebaar gaf de Moeder
Gods aan de hemelsche kunstenaars hare aanwijzingen en onder hunne handen
ontwikkelde zich nu snel het plan tot eene majestueuse Kathedraal. Als bij rijzend
noorderlicht schoten de vurige
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lijnen opwaarts, vloeiden ineen of strengelden zich samen tegen de muren der
donker wordende kloosterzaal; kapellen en gewelven verrezen, een halfrond koor
omsloot het uiteinde, een dwarsschip vormde de korte, een machtig middenschip
de lange armen van een byzantijnsch kruis, met dubbele zijschepen daarneven;
eindelijk twee forsche torens, hoog boven muren en daken....
Ach ja, dat was zijn denkbeeld - en het hoofd zonk den ontroerden monnik op de
borst.
Zóó had het hem voor den geest gezweefd, maar hij had zijne vlottende en
onbestemde gedachten niet aldus kunnen vastleggen, had niet zoo heerlijk kunnen
belichamen 't geen die gestalten met de lange baarden hem daar voortooverden.
Daar trad een kloosterbroeder met een kaars het refectorium binnen.
‘Albertus, waar zijt gij? - en het visioen verdween.
Maar de lijnen had hij nu vast. Met scherpte stonden de hoofdtrekken van dat
vurige gebouw in den geest van Albertus Magnus geprent, en thans weigerde de
hand niet meer om vorm te geven aan 't geen zijne oogen hadden mogen zien. Het
model voor den Keulschen dom was gevonden.
‘En gelooft gij, dat dit zoo in zijn werk is gegaan?’ vroeg mijn reiskameraad, toen
de wegwijzer zijn verhaal had ten einde gebracht.
Een slim glimlachje speelde op de trekken van den Keulenaar. Er flikkerde iets
ondeugends, iets onheiligs in zijne oogen.
‘Nanu, meine Herrschaften, - gelooven doe ik wel, maar onder voorbehoud. S is
een kromme letter! zegt men in het land van Limburg, wanneer iets van een
voorwaarde afhangt. De kerk heeft over zulke dingen hare eigene lezing en wanneer
een bouwwerk zeshonderd tweeëndertig jaren oud is, dan kan het wel zijn dat het
met de stichting eenigszins anders toegegaan is dan heden ten dage. Man musz
sich zu helfen wissen!’
‘Die man spreekt omzichtig,’ wend ik mij tot mijn medgezel, ‘als iemand die er
aan twijfelt van welk geloof die Herrschaften zijn, aan welke hij zijn geld verdient.
‘Ja, maar toch ruik ik den ketter!’ luidt het bescheid.
Onze gids vervolgt:
‘Eene andere legende stelt het voor alsof de architect het plan tot dezen tempel
niet anders kon machtig worden, dan door een verbond met den duivel te sluiten
en aan dezen zijne ziel te verkoopen. In meer dan een volksroman en
stuiversmagazijn kan men daarvan het spannend verhaal lezen. In het jaar 1610,
nadat er reeds herhaalde en langdurige vertragingen in het werk waren voorgevallen,
werd de geheele bouw gestaakt, naar 't scheen voor altijd. 't Was alsof de
halfvoltooide dom, aan de invloeden van den tijd en de elementen overgelaten,
slechts een reusachtige bouwval zou worden.
Dit kwam aldus.
De toenmalige bouwmeester had met den Booze deze weddenschap aangegaan:
hij zou het werk voleindigd hebben alvorens het aan Satan gelukt zou zijn om een
beek van Trier naar Keulen te leiden. De bouwwerken werden
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nu op groote schaal aangevat, maar evenzeer repten zich de duivel en zijne
trawanten met graven. En, gelijk de ‘Chronik von der hilligen Stadt Kollen’ opmerkt:
- dieser tückische Gesell,
Der schafft natürlich teufelsschnell.

Op een morgen, toen de bouwmeester de tinnen van zijn onvoleindigd werk had
bestegen om te zien hoever de tegenpartij reeds gevorderd was, zag hij de beek
reeds aan zijne voeten vloeien en duiven daarover heen vliegen, waarvan dit water
sedert den naam van Dufjesbach behield. Toen greep wanhoop hem aan, en:
Er stürzte sich vom Thurme.
Es sprang ihm nach in Hundsgestalt
Der Satanas im Sturme.

Waarop deze den verderen bouw verijdelde, tot tijd en wijle dat Onze Lieve Heer
hem weer de baas werd. Zoo zijn er meer overleveringen in om loop. Doch van een
Albertus Magnus als bouwmeester weet de historie niet af. De kritiek heeft uitgemaakt
dat tijdens het oorspronkelijke plan werd ontworpen en vastgesteld, Albertus te
Parijs theologische voorlezingen hield. Voorts dat aan meester Gerhard von Riehle
de niet geringe eer toekomt van het ontwerp. En dat van den duivel en de Dufjesbach
- hier valt de veder der historie aan de grijze fabel in den schoot. De heeren zullen
't wel weten: ook de goede Homerus raakt wel eens in den dut. Het volk maakt zulke
zaken op zijne manier maar uit.’
Zoo is het ook.
De legenden over den Keulschen dom wijzen er op dat de groote massa, welke
dit gewrocht in den loop der eeuwen en der geslachten allengs uit zijne grondvesten
zag rijzen, hooger en hooger, voor zulk een titansarbeid het liefst een
bovennatuurlijken oorsprong aannam en de schepping toeschreef nu aan den
bijstand der goden, dan aan een verbond met duivelen.
De geschiedenis van den dom wijkt, wat de vertragingen in den bouw aangaat,
trouwens weinig af van die van zooveel andere hoofdkerken. Hetzelfde lijdensverhaal,
dezelfde legenden hervindt men elders in Duitschland, bijv. te Aken, waar eveneens
door gebrek aan fondsen de bouw eener vermaarde kerk moest worden gestaakt.
Hier luidt de sage aldus: dat de noodige gelden eindelijk door den Booze zelven
werden verschaft, op voorwaarde dat aan hem vervallen zou de ziel van dengene,
die 't eerst den voleindigden tempel zou binnentreden. Doch toen 't eenmaal zoover
was dat het gebouw kon worden ingewijd, verschalkte een looze monnik den duivel
doordien hij aan de vroedschap den raad gaf: men zou geen mensch, maar een
kortelings gevangen wolf het eerst binnen de kerk laten. Er was immers in het
contract niet bepaald of een menschen-, dan wel een dierenziel de prijs voor het
ontvangen goud moest wezen.
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Aldus geschiedde.
De groote inwijdingsdag verscheen: de gloriepsalmen
Weerklonken statig in een wolk van mastikwalmen,
Men plaatst op 's monniks last, voor 't open kerkgebouw,
De kevie van den wolf, en trekt met haak en touw
De tralieschuifdeur op: het roofgediert', bedrogen
Door schijnbre vrijheid, is ter kerkruimte ingevlogen,
Schouwt onbedachtzaam om zich heen met zoet vermaak,
En springt den vorst der Hel in de opgespalkte kaak.
Des afgronds koning, nu als contractant bevredigd,
Maar door des monniks list bedrogen en beleedigd,
Grijpt (daar de wolf vergeefs met tand en klaauw zich weert,
Maar ras in solferdamp en stiklucht wordt verteerd)
Het ijzren deurenpaar bij grendel, slot en ringen,
En doet ze splijtend op het zware nachtslot springen.
Nog toont men tot bewijs van 't wonder, toen gebeurd,
*)
De plaats waar 't deurpaneel gekneusd werd en gescheurd.

Gewis echter is er een tijd geweest, waarin het godvruchtig streven om te Keulen
het groote werk te volbrengen geheel tot stilstaan was gebracht. Alleen het oudste
gedeelte, het koor, stond toen, en was geheel omgeven met muren. Twisten tusschen
aartsbisschop en burgerij belemmerden de groote zaak; evenzoo de oorlogen,
waarvan de Rijnprovinciën het tooneel waren. Dagen zouden aanbreken, waarin
niet eens de fondsen beschikbaar waren om de noodwendigste herstellingen uit te
voeren, laat staan om aan de kerk voort te bouwen. Met de tijden wisselden ook de
begrippen. Latere bouwmeesters wilden weder afbreken, wat vroegere hadden tot
stand gebracht, wilden breken met het middeleeuwsche idee en dit monument der
christenheid naar renaissance-begrippen vervormen en voltooien.
Toen kwam de storm der fransche revolutie.
Slechts met de grootste inspanning gelukte het toen te voorkomen, dat het
heiligdom verwoest werd; het te verdedigen tegen de soldaten der republiek une et
indivisible. Geharnaste kampioenen voor eene Godsdienst der Rede verbraken de
bronzen graftomben der aartsbisschoppen en versmolten ze. Kerkstoelen en
bidbankjes dienden tot brandhout, het gebouw zelf werd in een fransch hooimagazijn
veranderd. De bisschop Berdolet (een franschman) toonde zich een modernen
Herostrates, toen hij aan Napoleon voorstelde om van dit legaat der duistere
Middeleeuwen geen steen op den anderen te laten.
Doch die storm joeg voorbij; de menschen keerden terug tot den eeredienst van
het schoone. Vermogende en vaderlandslievende burgers zetten er hunne schouders
onder om het werk te doen hervatten; de groote Domkraan, dien men zoolang
bewegingloos van den nok had zien uitsteken, begon weder als van ouds den
hijsch-arbeid, en de dichter Max von Schenkendorf zong er van:
Seh' ich immer noch erhoben auf dem Dach den alten Krahn,
Scheint mir nur das Werk verschoben, bis die rechten Meister nah'n.

*)

A. v.d. Hoop Jr. De kerkbouw te Aken.
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Die meesters kwamen ook. Er vormde zich een comité, het ‘Cölner Dombau Verein’,
dat met kracht het groote werk voorstond. De Hohenzollerns trokken zich de zaak
aan en bij de plechtigheid van het jaar 1842, toen de grondsteen gelegd werd voor
het groote zuidportaal, sprak koning Friedrich Wilhelm IV de woorden:
‘Hier, waar deze grondsteen ligt, zullen zich eenmaal 's werelds schoonste poorten
verheffen. Duitschland bouwt ze; zoo mogen zij voor Duitschland door Gods genade
de poorten worden tot een nieuwen, een grooten en goeden tijd. De geest, welke
deze gewelven bouwt, is dezelfde die vóór negenentwintig jaren onze ketenen
verbrak, die den smaad keerde van het vaderland en de vreemde heerschappij van
deze oevers. De grootsche arbeid doe aan het verste nageslacht kond van een
Duitsch vaderland, 't welk door de eendracht van vrije vorsten en volkeren groot en
machtig is geworden; ja, den vrede der wereld zonder een droppel bloeds heeft
weten te veroveren.’
De gids leest ons die woorden in het Duitsch voor. Hij heeft daar een klein boekje
in de hand, een vademecum dat hem in zijn rol van voorlichter ongetwijfeld te stade
komt waar zijn geheugen hem in den steek laat. En juist wil hij nog een andere
inwijding, de laatste van 1880, uit het boekje gaan herdenken, als diezelfde poorten,
waarvan zooeven sprake, zich openen.
De mis is ten einde; de geloovigen verlaten het gebouw en ontruimen het voor
den toerist.
Een suisse komt ons tegemoet en vraagt of wij een kaart wenschen voor de
bezichtiging van het inwendige. De prijs is anderhalve Mark. De man is gekleed in
een scharlakenrooden, tot op de voeten afhangenden kasuifel, afgezet met strooken
zwart fluweel. Op de borst draagt hij een koperen dienstplaat, op het hoofd een
roode baret. Uit de verte zou men hem aanzien voor een kardinaal, zooveel rood
draagt hij aan 't lichaam, met zooveel pontificale waardigheid schrijdt hij voorwaarts.
Er zijn enkele voorwerpen in dit inwendige, die teleurstellen, zoo weinig zijn ze in
overeenstemming met een zoo prachtige kathedraal. De wijwaterbekkens b.v. zijn
verre van artistiek en roepen geenszins de herinnering wakker aan de marmeren
engelen, die in den St. Pieter de bénitiers dragen. Het orgel imponeert niet. Het
hangt daar boven de graftombe der poolsche koningin Richeza als een onaanzienlijk
gevaarte, als een groote vaalbruine kast zonder schoonheid in de lijnen, zonder
oogbekorend beeldwerk. Wat den kansel betreft, hij gelijkt dien eener dorpskerk,
zoo alledaagsch, zoo anspruchlos. De zitplaatsen, welke het middenschip ten deele
slechts vullen, zijn gewone kerkbanken, effen bruin, met spaarzaam en weinig
beteekenend snijwerk voorzien.
Maar dit alles valt niet dadelijk in 't oog. Integendeel, het verdwijnt in den aanvang
tegenover de majesteit der gewelven, tegenover een overweldigend ‘Gesammteffekt.’
Deze indruk is er een om niet weer te verbeten.
De gids wijst ons de rechte standplaats. Dáár, met den rug tegen die mas-
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sieve metalen deuren, zoo fraai gedreven dat wellicht ook deze door een Michel
Angelo zouden zijn waardig gekeurd er de poorten van het paradijs mee te sluiten
- dáár heeft men het volle gezicht.
Staar nu recht vooruit, en ge ziet als tusschen de pijlers door van een steenen
woud; en het oog rust op een verschiet van beschilderde kerkramen, die te samen
een gedicht in gekleurd glas vormen.

Het middenschip.

Zooveel pijlers, zooveel standbeelden. Ze staan daar als de steenen schildwachten
der Ecclesia militans, sommigen ook als in het gebed verzonken geloovigen en
schouwen met den glimlach, dien de kunstenaar hun gaf, neder op zooveel devotie,
of heffen den blik omhoog naar zooveel harmonie. De pilaren zijn opgebouwd als
waren er twaalf afzonderlijke zuilen in den vorm eener ruit neven elkaar geplaatst,
met slechts geringe tusschenruimte, en het inwendige daarna aangevuld met
metselspecie. Eén machtig lichaam! en er staan zesenvijftig van zulke
zuil-combinaties in deze ruimte. ‘Strebepfeiler’ noemt hen de gids, en ondanks
hunne forsche massa schijnen ze rank als bloemstengels, door de verbazende
hoogte tot welke zij opschieten. Vijfenveertig meter rijzen zij opwaarts alvorens zich
uit te breiden tot de gebogene en spits-uitloopende vlakken, welke zich vier aan vier
in een enkelen sluitsteen vereenigen; en gelijken daarmede die palmen van het
Oosten, wier gladde stam eerst op zestig à zeventig voet boven den grond aanvangt
zich te vertakken.
Het gelukt mij niet om mij aanstonds rekenschap te geven van den vorm van
dezen ontzaggelijken vloer. Noch van de grootte. Zesduizend eenhonderd
zesenzestig vierkante meter! zegt mij onze leidsman, doch welke gebrekkige
hulpmiddelen zijn cijfers om vorm te geven aan het denkbeeld. Met omschrij-
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vingen evenwel brengt hij ons de voorstelling bij van eene kruisvormige basiliek. Er
ligt een middenschip als de kiel in een vaartuig, 135 meter lang, met aan weerszijden
twee zijschepen. Het buitenste daarvan loopt dóór, met een halfrond den top van
het kruis afsluitend; dáár is het koor, met het hoogaltaar. Dwars door deze vijf
schepen loopen drie andere, een middenschip tusschen twee zijschepen, welke te
samen de korte armen van het kruis vormen.
Zooveel voor den vorm. Wat de hoogte betreft, de loodlijn tusschen den vloer en
den nok van het middenschip meet ruim 61 meter. Onder de gothische ramen zijn
er, die de figuren op hunne beschilderde ruiten bijna 15 meter hoog opeenstapelen.
De breedte van den voorgevel bedraagt 61, de hoogte der zijmuren 46 meter.
Altemaal ongehoorde afmetingen, en welke men slechts in zeer enkele van Europa's
hoofdkerken terugvindt.
Meestal zijn die gloedrijk beschilderde kerkvensters vrome geschenken, de giften
van koningen, aartsbisschoppen en aanzienlijke familiën; meestal ook stellen zij
gewijde tafreelen voor. 't Zijn episoden uit de lijdensgeschiedenis van Christus, of
uit de levens van apostelen, profeten, kerkvaders en martelaars. Maar zie ze niet
van dichtbij. De kleuren zouden het oog vermoeien, zoo hard, zoo schril zijn ze. Uit
de verte echter versmelten ze tot een warmgetint mozaiek, 't welk den hemel
daarbuiten tot achtergrond heeft en onder de schemerende bogen een verschiet
opent zoo fantastisch, zoo kleurig en zoo hoopvol, dat het den zoon der Moederkerk
als een belofte en eene blijde boodschap moet voorkomen.
Op het koor der kerk liggen ettelijke domheeren en aartsbisschoppen begraven
en sluimeren er sinds eeuwen onder marmeren en albasten tomben. Er waren er
meer, vroeger, voordat de fransche decamisados van het jaar 1794 de schennende
hand legden aan het brons, het koper en het marmer, de beelden van de sarkofagen
braken en de ornamenten van de altaren. Doch het meest vlamden zij op de schatten
van de sacristy en juist deze waren hun ontgaan. Het domkapittel had den storm
zien aankomen en de kostbaarheden heimelijk naar de abdij van Weddinghausen
doen vervoeren. Zoo behield men de kostbare kist der Drie Koningen, een van de
weelderigste voortbrengselen der middeleeuwsche goudsmidskunst; de massief
zilveren relikiënkast van den H. Engelbertus: de groote gouden monstrans, met
edelgesteenten gesierd, een gewicht van tien kilo aan goud: voorts zilveren
altaarkruisen, wierookvaten, kandelabers, kromstaven, hostiekastjes, enz. En onder
de eigenlijke relikiën: de elpenbeenen knop van Petrus' staf en twee schalmen van
den keten, waarmede die apostel geboeid was toen Gods engel hem uit den kerker
verloste.
Dr. Ennen's nasporingen zouden evenwel aan het licht brengen, dat een groot
gedeelte dezer tempelschatten aan de hebzucht van fransche beeldstormers
ontgingen enkel om door leden van het domkapittel zelf verkocht en versmolten te
worden. Er was geld noodig, en de uitkomst van den geduldigen arbeid des
middeleeuwschen ouvrier-artiste, de kleinoodiën eenmaal
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door duizenden met bijgeloovigen eerbied aangestaard, gingen de smeltkroes in.
Niet zonder protest evenwel, of zonder dat de maatregel verdeeldheid bracht
tusschen de eerwaarde vaderen onderling.
‘Het wintert fel, als d' eene wolf den ander bijt,’ zong Vondel - en de finantieele
nood was toen hoog geklommen.
Rondom het koor, langs een halfrond 't welk de achterzijde der kathedraal uitmaakt,
bevinden zich acht afzonderlijke kapellen. Daarin treft men nog onderscheidene
graftomben aan van Keulens vroegere kerkvorsten, wier zwaard van den gerechte
(nog in de schatkamer aanwezig) bij plechtige gelegenheden voor hen uit gedragen
werd als het symbool hunner wereldlijke macht. Zoo bevindt zich in de Johanneskapel
het overvloedig versierde praalgraf van den stichter der kerk, aartsbisschop Conrad
von Hochstaden.
De voornaamste dezer kapellen is die der Drie Koningen.
Een weidsche marmertombe is hier opgericht voor de wijzen uit het Oosten, een
monument dat het heilige gebeente bevat, gelijk de gouden kist in de schatkamer
hunne schedels. Omtrent de wijze waarop die overblijfselen in het bezit der kerk
geraakten verhaalt de overlevering, dat ze zich aanvankelijk bevonden in een
nonnenklooster te Milaan. Keizer Frederik Barbarossa lag toen met zijn leger voor
de stad, die tegen hem was opgestaan, en dat deze zoolang aan zijne wapenen
weerstand bood, was het werk van den burgemeester der plaats. De keizer wist
het, en zijn toorn gold inzonderheid den vermetelen podesta. Dien, sprak hij, zou
men het eerst hangen aan een galg, hooger dan Hamans galg, zoodra Milaan was
gevallen. Doch de veroordeelde magistraatspersoon had de abdis van het
nonnenklooster tot zuster, en nu liet de aartsbisschop van Keulen, die zich in
Barbarossa's gevolg bevond, haar het voorstel doen: hij zou haren broeder het leven
redden, indien zij hem het gebeente der Drie Koningen afstond. Deze nam gaarne
den levende in ruil voor den doode: het kwam er slechts op aan het tweede beding
der overeenkomst uit te voeren en te bewerken dat de bedreigde het hoofd uit den
strik zou kunnen trekken.
Barbarossa behoefde de vermaarde stad evenwel niet met kracht van wapenen
aan te tasten. De burgerij was het beleg moede; men duchtte des keizers wraak en
legde eigenwillig het hoofd in den schoot. Bij 't overgeven der stad wist Reinold von
Dassel - zoo heette de bisschop - aan Barbarossa de belofte te ontlokken: hij zou
hem datgene schenken, 't welk de abdis op hare schouders zou met zich dragen.
Veel kon dat niet wezen, meende de keizer, en stond het verzoek toe.
Toen nu burgerij en geestelijkheid uittrokken om den overwinnaar hulde te
bewijzen, zag men de abdis haren broeder op de schouders dragen - en Barbarossa
zag dat hij verschalkt was. Ondanks zijn toorn, die niet gering was, hield hij zijn
woord. Te Keulen echter kon men welhaast het gebeente der Drie Koningen met
groote plechtigheid binnenhalen, en van zooveel gewicht oordeelde men dit
palladium, dat men de kronen der heiligen als embleem opnam in het stedelijk
wapen.
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De kroniek verzekert:
‘Von dieser Zeit an hat die Stadt Köln sehr zugenommen.’
Hier merkt mijn vriend op, dat deze overlevering herinnert aan de meer bekende
van ‘Die Weiber von Weinsberg,’ welke bij de belegering hunner stad door keizer
Koenraad hunne mannen in zakken op den rug naar buiten droegen.
‘Ge kent toch Bilderdijks vers:
Wie zegt mij best, waar Wijnsberg ligt?
Het is een stad met eeren:
Zij is door Noach zelv' gesticht.
Daar woont zoo menig lief gezicht,
Zoo menig brave Deeren! Indien ik van mijn leven trouw,
*)
Uit Wijnsberg neem ik vast een vrouw.

‘Maar,’ voegt hij er glimlachend bij, ‘'t is voor die arme abdis te hopen, dat de
toenmalige burgemeesters niet zoo omvangrijk en wichtig waren als men ze
tegenwoordig wel eens ziet, of zij mocht eens onder haar kruis... ik meen onder
haren last bezweken zijn.’
In een andere kapel der domkerk, de Agneskapel, hangt aan den muur een
triptychon, waarvan een der vleugels de Heilige Ursula met de elfduizend maagden
voorstelt, en ook van deze martelaressen is de gedachtenis in het stadswapen
bestendigd geworden.
Elf roode vlammen in het benedenveld van het blazoen wijzen op de elf
duizendtallen, wier bloed eenmaal dezen grond kleurde. De sage zegt dat Ursula,
eene vrome vorstendochter uit Brittannië, aan het hoofd eener uitgelezen
vrouwenschaar naar Keulen was getogen, om aan geloofsvervolging in haar
vaderland te ontgaan, en dat zij in deze nieuwe woonplaats in godsvrucht en goede
werken weldra een ieder ten voorbeeld was. 't Zou echter blijken dat zij en de haren
aan Charybdis slechts ontkomen waren, om in Scylla te vergaan. De Hunnen waren
in het jaar 451 door den romeinschen veldheer Aetius verslagen geworden en
teruggedreven. Brandend en plunderend kwamen zij tot voor Keulen afzakken, waar
hunne woeste horden zich voor de stad legerden. Spoedig was deze hun buit
geworden. De mannen, voor zoover zij niet gevlucht waren, onder het zwaard
gevallen zijnde, zouden de vrouwen onder de heidenen verdeeld worden; daaronder
Ursula en hare gezellinnen. De Hunnen vorderden dat zij hun zouden toebehooren
met lijf en ziel, dat zij hun christelijk geloof verzaken zouden: en toen, door Ursula's
taal bezield, allen dit eenstemmig weigerden, werd de gansche schaar op de plaats
gedood, nl. in de wagenkamp der Hunnen voor de stad.
Slechts een enkele, Cordula genaamd, had zich in een vaartuig op den Rijn weten
te verbergen, en aan den algemeenen moord te onttrekken. Uit die

*)

De Vrouwen van Wijnsberg
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schuilplaats zag zij hoe des nachts de engelen uit den hemel daalden en de zielen
der verslagenen opwaarts voerden naar die oorden der gezaligden, waar der
martelares hare kroon wacht.
Toen, zegt de rymkroniekwurde Sanct Cordula heftig verdrossen
Dasz sie von der Herrlichkeit aus geschlossen;
Sie eilte sogleich zu den Hunnen ans Land,
Allwo sie denn auch ihren Tod gleich fand.

Aan de Hunnen echter werd de vloek vervuld, door Ursula bij haar sterven over hen
uitgesproken. Een felle pestziekte kwam hunne gelederen dunnen en dreef hen
deze ongeluksplaats ijlings te verlaten. Waarop de teruggekeerde geestelijkheid de
lijken der verslagenen deed begraven en op de plek eene kerk bouwen, de
tegenwoordige St. Ursula-kerk, waarin eerlang hun gebeente werd opgenomen. En
nog jaarlijks, op den 21 October, wordt het gedachtenisfeest gevierd ter eere van
de elfduizend schutspatronessen, wier dood de stad van den geheelen ondergang
redde.
In al deze kapellen vertoont zich de kerkelijke staatsie in gesneden altaren,
schilderijen, beelden, gedenktafels, gekleurde ramen en praalgraven. Die staatsie
komt vooral uit op het hoogaltaar, gedragen door zeven Korinthische zuilen, welke
op een voetstuk van marmer en verguld brons rusten. Ook hier overvloed van glanzig
metaal en schemerend albast, van massief koperen kandelabers en andere
altaarsieraden. Vroeger stonden hier mede de figuren van paus en keizer, welke
laatste na zijne kroning op deze plaats plechtiglijk met het domkanunnikaat werd
bekleed.
Daarvan leest men in het oude kerkregister:
‘Als nu de vorst voor de poort der kerk kwam, steeg hij van het paard en de
keurvorsten voerden hem Gods tempel binnen; daar wachtten hem de stiftsheeren
met ontstoken kaarsen en kerkelijke banieren, en de aartsbisschop in zijn vol ornaat:
deze ontvingen den keizer en brachten hem voor de sarkofaag der Drie Koningen,
vervolgens op het koor, waar zij “Te Deum laudamus” zongen. Hierop verrichtte de
bisschop de inzegening en de heeren van het kapittel namen hem op als een der
hunnen, naar 't oude kerkgebrulk.’
Het pleit tusschen kerk en staat was toen nog niet beslecht; de eerste hechtte er
aan van hare suprematie blijk te geven en het hoofd van den staat, zoo noodig, te
herinneren aan Hendrik IV voor Canossa.
Het koor bezit rijke muurschilderingen, waarvoor echter niet minder rijke tapijten
zijn gehangen. De koorstoelen zijn zwierig uitgesneden, rijk versierd, en dat - men
zou het hier niet zoeken! - met humoristische voorstellingen. Het is alsof de luim
des kunstenaars zich hier onverwacht gewroken heeft van de menigvuldige pieta's,
waartoe de wijding dezer omgeving hem verplichtte.
In dit uiterste gedeelte der kerk pralen ook die vijftien hooge kerkramen welke
den bezoeker, binnentredend door het groote zuidportaal, een zoo gloedrijk en
fantastisch verschiet openen. Allen zijn 't vrome schenkingen, allen
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dragen in verbijsterende kleurenpracht tafreelen uit de gewijde geschiedenis, figuren
van bijbelsche koningen of de adelijke wapens dergenen, die de kerk met deze
reusachtige glasschilderijen begiftigden.
Onze gids wijst ons nog enkele bijzonderheden. Vooreerst eene afbeelding van
negen engelkoren, al fresco geschilderd in de boogvelden van 't gewelf. Wij hooren
hem reppen van de vermaarde Hildeboldische bibliotheek, waartoe alleen de leden
van het domkapittel den toegang kunnen verschaffen. Die letterschatten - zouden
ze niet meer waard zijn dan de schatten der sacristy, dan den knop van Petrus' staf
en de schalmen van een ouden ketting? -

Koor met hoogaltaar.

bleven mede bewaard voor fransch vandalisme, in de bange dagen der Revolutie.
Hadden de adepten van den Culte de la Raison op deze oudheden de hand kunnen
leggen, waarschijnlijk waren zij ten vure gedoemd, gelijk eenmaal Omar de
Alexandrijnsche bibliotheek door het vuur deed verteren. En op denzelfden grond:
bevatten ze 't geen overeenstemt met de ware religie, zoo zijn ze overtollig; en
indien niet, zoo zijn ze schadelijk!
Opmerkelijk is de graftombe van een graaf von Arnsberg, waarbij diens op de
sarkofaag rustend beeld geheel met gebogen traliën is overspannen. Deze graaf
n.l. had steeds in veete geleefd met de kerk en telde onder hare
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grootste vijanden. Het duurde lang voordat uit dezen Saulus des verzets de Paulus
des geloofs werd, maar toch, die tijd kwam. De graaf werd oud en der dagen zat;
de schaduwen des doods begonnen over hem te komen en de vrees voor de
buitenste duisternis dreef hem zich met de kerk te verzoenen. Allengs vermaakte
hij aan deze al zijne bezittingen; eindelijk ook, tegen een jaarlijksche rente, zijn
graafschap. Doch aan de opgezetenen zijner goederen, aldus verronseld, bekwam
die ruil slecht; de kerkelijke meester drukte hen met zwaarder lasten dan vroeger
de wereldlijke. En toen in het jaar 1368 de graaf gestorven, en in den dom begraven
was, wreekten zijne vroegere onderdanen hunne verongelijking nog op zijn
monument door het te beschadigen of te verontreinigen. Zoodat het domkapittel er
ten laatste dit ijzeren netwerk op verzon, opdat het requiescat in pace aan dezen
vriend der kerk niet langer mocht gelogenstraft worden.
De veete van dezen graaf von Arnsberg was geenszins een zeldzaam feit. En
behalve met zooveel edelen lagen Keulens kerkvorsten gestadig met de poorters
overhoop. Het ging in deze ‘hilligen Stadt Kollen’ al niet anders toe dan in het Utrecht
uit den bourgondischen tijd. De slag van Woeringen in 1288 besliste eindelijk ten
gunste van de autonomie der Keulsche burgery, en ofschoon aan de naar Bonn
uitgeweken aartsbisschoppen nog het ‘huldigingsgeld’ werd uitgekeerd, zoo
geschiedde dit slechts ‘als lang er uns halt in Rechte und Ehren, bei unser guter
alter Gewonde, die wir und unsere Vorfahren herbracht haben’.
‘Is het niet zonderling,’ vraagt hier onze gids, ‘dat deze kathedraal wel de graven
bevat van zooveel grooten der aarde, maar geen enkele herinnering bewaart aan
den man, uit wiens brein het grootsche plan voortkwam? Hier ligt het hart van Maria
de Medici, zoowel als het overschot van den H. Engelbert; hier is die Conrad von
Hochstaden begraven, welke aan Engelberts bouwplannen de eerste uitvoering
gaf, en een kist van goud en zilver bewaart het gebeente van mythische Drie
Koningen. Keurvorsten, aartsbisschoppen, markgraven, domheeren en kanunnikken
hebben hier hunne praalgraven, maar de man in wiens geest deze schepping tot
stand kwam, ‘magister Gerhard, Steinmetze vom Dom’ gelijk een oud necrologium
hem noemt, ligt vergeten in een graf dat niemand weet aan te wijzen.
‘Es ist eine Ironie des Schicksals, meine Herrschaften!’ besloot de spreker met
nadruk.
‘Hm!’ werpt mijn reisgezel tegen, ‘men moet bedenken dat die figuur ook reeds
opklimt bijna tot den tijd der sprookjes’.
De gids schudt het hoofd.
‘Bitte sehr, magister Gerhardus is een historisch persoon. Het is deugdelijk
vastgesteld dat het domkapittel hem in het jaar 1257, uit aanmerking van zijne
verdiensten en opdat hij zooveel dichter bij zijn arbeid zou kunnen wonen, een
perceel in de Marzellenstrasse afstond. En de registers noemen den 23 April als
den sterfdag van magister Gerhardus, lapicida de summo. Eerst in den laatsten tijd
heeft men een der nieuwe straten, aan de uiterste
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grens der stad “Meister Gerhard-strasse” genoemd. Een late hulde voorwaar aan
den meester, waar ze den werkman reeds lang was gebracht.’
‘Welken werkman bedoelt gij?’ vraagt mijn reisgenoot. ‘En welke hulde?’
‘Nu, de Reinoldstrasse, die zich niet ver van de Bayardgasse bevindt. De sage
gaat n.l. dat, toen de roemruchte Reinout van Montalbaen met zijn strijdros Bayard
aan zooveel ridderlijke bedrijven deelgenomen, en zijn naam van Noord- tot
Middellandsche Zee had vermaard gemaakt, hij zich bij 't klimmen der jaren aan
den dienst van God wilde wijden en te Keulen in een klooster ging. Daar vernam hij
dat de bisschop een prachtige hoofdkerk wilde bouwen en fluks verwisselde hij de
monnikspij met het schootsvel van den gewonen metselaar. ‘St. Peters werkman’
noemde men hem, die steeds zijn ijver toonde voor dit godgevallig werk, die het
eerst bij het onbestorven metselwerk was, en het laatst houweel en troffel uit de
hand legde. Die naarstigheid en zijn voorbeeldig leven maakten, dat hij door den
bouwmeester steeds tot exempel werd gesteld aan de overige werklieden, 't geen
hun eindelijk zoozeer verdroot dat zij besloten hem uit den weg te ruimen. Gelijk de
zonen van Jacob met Jozef handelden, aldus deden de werklieden van den dom
met den onbekend gebleven St. Peters werkman. Zij deden meer nog: zij overvielen
hem des avonds uit een hinderlaag, sloegen hem dood en wierpen het lijk in den
Rijn.
Toen werd aan eene vrome vrouw in de stad Keulen, bedlegerig sedert jaren, in
een droomgezicht geopenbaard dat zij genezen zou, wanneer zij het lichaam van
den H. Reinout aanraakte. De plaats, waar zij het vinden zou, werd haar tevens
voor oogen gebracht. Zij liet zich naar den Rijn-oever dragen en toen men nu op
hare aanwijzingen het lijk uit het water opdregde, begonnen als door onzichtbare
handen alle klokken der stad te klepelen; en in den gordel van den verslagene vond
men de woorden gestikt: Reinout, hertog van Montalbaen.
Het lichaam werd nu met groote plechtigheid ter aarde besteld, en toen ook de
plek was uitgevonden waar de wangunst haar offer had geveld, werd daar eene
kapel gebouwd, die in het jaar 1804 nog bestond. Sedert werd in de St. Mauritiuskerk
zijn jaarlijksche gedenkdag gevierd en een straat bij deze kerk de Reinoldstrasse
genaamd. Een andere, dichtbij gelegen, Bayardgasse; omdat daar vroeger een huis
stond met het gevel-opschrift ‘Zum Rosse Bayard.’
‘Het schijnt wel,’ onderbreekt hier mijn reisgenoot, ‘dat deze stad nooit kerken te
kort is gekomen. Nauw is een kapel verdwenen, waaraan de heugenis van een
geloofsheld is verknocht, of terstond laat zich een andere aanwijzen die voor dezelfde
hero-worship in de termen valt.’
‘Zoo is het ook,’ bevestigde de gids. ‘Vóór de secularisatie van het jaar 1801 had
Keulen ver over de honderd kerken. De dichter spreekt er van, in die Wallfahrt nach
Kevelaar (welke de heeren ongetwijfeld kennen) waar hij den kranken jongeling in
zijn gebed tot de Heilige Maagd laat zeggen, dat hij met zijne moeder te Keulen
woonde.
Die Stadt die viele hundert
Kapellen und Kirchen hat.
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Onze laatste gang geldt het groote zuidportaal. Daar beklimmen wij de trap, die
naar den kleineren toren, den z.g. ‘Dachreiter’ voert en naar de omgangen van het
koor.
Zóó, van boven in het machtig middenschip neerschouwend, is 't alsof de

Koor met omgang daarboven.

totaal-indruk nog overweldigender is dan daareven. Een majestueuse eenvoud
woont in deze wijde hallen en legt den mensch het zwijgen op. De zware pijlers
schieten opwaarts gelijk de reuzenstammen van het oerwoud en schijnen het oog,
dat hen volgen wil, te tarten. ‘Lässt sich auch’ - naar een duitsch
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schrijver het uitdrukt - ‘das Unermessliche des Weltalls nicht im beschränkten Raume
versinnlichen, so liegt gleichwohl in diesem kühnen Emporstreben der Pfeiler und
Mauern das Unaufhaltsame, welches die Einbildungskraft so leicht in das
Gränzenlose verlängert.’
Het geweldige en tevens het harmonische van deze lijnen, te zamen met de
stemmige tinten, de indrukwekkende stoffeering, bekoort, en dwingt ontzag af tevens.
Het voert den geest terug tot het genie van den ouden bouwmeester, die in waarheid
het visioen van Albertus Magnus voor zich wist te doen oprijzen, en vast te leggen
in zoo heerlijk een bouwwerk.
Zoolang de mensch een pygmee van enkele voeten hoogte zal blijven, en zijn
geest niettemin de onafgemeten velden der verbeelding doorvliegen, zal dit
eerbiedwekkend monument der Middeleeuwen hem voorkomen als de reuzenburcht
van het katholicisme, tot stand gebracht door de eendrachtige samenwerking van
geslachten van kunstenaren; als een voor de eeuwen bestemd teeken tevens van
het geloof dat bergen kan verzetten.
‘Als de heeren goedvinden,’ onderbreekt hier de gids onze mijmerij, ‘dan breng
ik hen thans naar de kerk van St. Andreas, met hare relikiën van Albertus Magnus.’
Doch het afwijzend gebaar mijns vriends spelt hem reeds het antwoord:
‘Na den dom van Keulen zie ik geen kerken meer!’
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Buitenlandsch overzicht.
De Keizer aller Ruslanden....
Met pijnlijk speuren hielden wij de blikken gericht op dat gelaat, nu meer dan vier
jaren geleden, toen zijn vader stierf, Alexander III, de man wien hij tot vijand zou
hebben, die den Europeeschen vrede verstoorde.
Wij zagen slechts weinig sprekende trekken, smalle oogen, een onbeduidenden
neus, een gewonen mond. Hij had het voorkomen van een gentleman; meer viel er
niet van te zeggen. Hij sprak weinig. Een dichte muur van grootvorsten, hovelingen,
feodale staatslieden, was om hem heen. Hij wachtte, achttien maanden, voor hij de
kroon der vaderen zich op de slapen zette, in de Oespenski-kathedraal te Moskou.
Iets verschrikkelijks gebeurde er bij die feesten, iets dat onheil scheen te spellen:
de ramp op het Chodynskoje-veld. Ongeteld bleven de slachtoffers. De Tsaar bezocht
de hospitalen en deelde geld uit, gelijk een monarch behoort en pleegt te doen.
Gedurende de symbolieke kroningsplechtigheid was hij een symbool. Hij droeg
de kroon, den mantel en den staf, gelijk de koning Pharao die gedragen heeft en
de keizer Charlemagne. Deze Nikolaas kon zoo goed een Iwan de Verschrikkelijke
worden als een der goede Alexanders.
In October 1896 maakte hij zijn Europeesche reis. In Frankrijk, het land der
openbaarheid, waar hij als een vertrouwelijke gast rondreed door de Parijsche
straten naast den verblijden Faure, en geen vorm verzuimde, die de republikeinen
voor hem kon innemen zonder de monarchisten te krenken - niets van hém. Altijd
niets van hem. Even onbekend kwam hij op Peterhof terug, als hij het had verlaten.
De benoeming van graaf Moerawjóf tot minister van buitenlandsche zaken was
een eerste persoonlijke daad, die binnen het bereik der publieke beoordeeling viel.
De opvolger van prins Lobánof was, zoo vernam men, een verlicht man. Den boozen
naam, dien zijn vader zich in Polen had verworven, was hij bezig uit te wisschen.
Hij was de vertrouwde van het Deensche koningshuis, een gunsteling van Alexander
III, een diplomaat met liberale begrippen, op tijd geboren. Het was niet veel, wat de
keuze van Moerawjóf Europa leerde omtrent den keizer, die voor een goed deel
Europa's lot zou beheerschen, maar het was iets en dat weinige was goed.
En eindelijk, daar kwam het. 't Lang verwachte teeken, dat Tsaar Nicolaas iemand,
dat hij een man was. Daar kwam die blijde boodschap, die met een hartelijke
naïeveteit, ongewoon aan het einde dezer eeuw, genoemd is: het Vredesmanifest.
Er mocht gewezen worden op de onjuistheid van de betiteling; op de te hooge
verwachtingen die zij wekte; op de onbereikbare idealen die zij voortooverde hardnekkig bleef een ieder spreken van het Vredesmanifest.
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Het manifest verwekte een vredesbeweging. Nikolaas was de Vredesvorst. Rusland's
uitbreidende en onweerstaanbare politiek week geen duimbreed uit den koers. Maar
een dadelijke omkeer kon immers niet verwacht worden en welk een teeken, welk
een teeken! deze machtigste heerscher, die vier jaren gezwegen had om dan,
gansch onverwacht, tot de wereld te zeggen: ‘Deze overeenkomst zou tot een
machtigen bundel binden de pogingen van alle staten die oprecht er naar streven
het groote beginsel van den algemeenen vrede te doen zegevieren over de
elementen van troebelen en tweedracht’...
Dat was hij dus, Nikolaas II, een vredesvorst, zooals zijn vader, meer nog dan
deze. Een idealist op den troon, in deze eeuw! Had niet Stead, de bekendste der
Engelsche journalisten, hem bezocht te Liwadía en daar zijn trekken zich zien
verhelderen en zijn oog zien stralen, als hij sprak van den Vrede?
Toen hoorden wij van Finland....
Het kon niet zijn, niet waar? dat dit aldus zou voortgaan. Het vrije Noorderland,
verbonden aan het Slavische reuzenrijk, mocht een oogenblik botsen tegen den
onwil en de dommekracht van willekeurige satrapen. Het mocht door den fieren
vorm eener weigering machtige dienaren van den Tsaar gekrenkt hebben, die niet
gewoon waren verzet te ontmoeten, waar of hoe dan ook. De grootheid des Rijks
mocht eischen dat voor zulk een krenking boete gedaan werd: dat de vrijheid der
drukpers tijdelijk werd verkort. De eenheid des Rijks mocht het noodig maken, dat
ook aan het grootvorstendom Finland zwaardere militaire lasten werden opgelegd
dan het in zijn bevoorrechte stelling tot nu toe te dragen had. Maar tegenover dat
alles stond immers het keizerlijke woord van den Vredesvorst, bij de
machtsaanvaarding gesproken:
‘Wij hebben goedgevonden hierdoor opnieuw te bevestigen en te bekrachtigen,
den godsdienst, de grondwetten, de rechten en privilegiën, welke alle standen van
het grootvorstendom in 't bijzonder en alle daarin wonende onderdanen, hoog en
laag, tot heden hebben genoten volgens de bepalingen van dat land.’
Wonder! Er ging een nieuw manifest van den Keizer uit, en het besliste dat Rusland
voortaan, zonder de constitutioneele goedkeuring der Finsche vertegenwoordiging,
de wetten zou maken, die het aan het grootvorstendom geliefde op te leggen. De
rechtskundige commissie uit den Finschen Landdag besliste dat dit in algemeene
termen vervatte besluit geen rechtskracht had in Finland, als in strijd met 's lands
bestaande wetten. Taalverordeningen werden uitgevaardigd, bepalende dat de
kennis van het Russisch noodig zou zijn om tot ambten in Finland benoemd te
worden. De Finsche Senaat (regeering) verzette zich slechts in zooverre, dat de
taalverordening aanvaard werd voor de hoogere ambten. Generaal Bobrikof, een
Moskoviet van de oude, uit Polens geschiedenis bekende soort, voerde een
onbloedig schrikbewind in. De pers ried den vreedzamen Finnen aan voorzichtig te
zijn met schrijven, telegrafeeren, telefoneeren, spreken. In een woord, er werd een
begin gemaakt plotseling, onweerstaanbaar, met de russificatie van het
grootvorstendom.
Dit was ongeloofelijk. De plechtige belofte van den Keizer was eerst vier jaren
oud. Er was niets gebeurd: geen verzet, geen uiting van ontevreden-
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heid, wat zulk een onderdrukking ook maar eenigszins kon verklaren. Er waren
geen omliggende rijken, die op Finland aasden als eens Pruisen en Oostenrijk op
Polen. Het volk was monarchaal gezind, de pers was eerbiedig. De Keizer-Grootvorst
moest slecht ingelicht, verkeerd geraden zijn. Men zeide het en werd gestraft. Een
ongehoorde preventieve censuur hief alle persvrijheid op en de Russische bladen
meenden broederlijk, dat het hoog tijd was. Requesten, smeekbeden, petities, bleven
zonder antwoord. Hier was wel de snoode, blinde, redelooze onderdrukking in haar
schandelijksten vorm.
Aan gewapend verzet viel zelfs geen oogenblik te denken. Het Finsche volk
kleedde zich in zwart. De schouwburgen van Helsingfors vulden zich bij de vertooning
van een vaderlandsch stuk met een in rouw gehulde, stille menigte. Het standbeeld
van Alexander II, Finland's weldoener, werd met bloemen bekranst. Het was niet
mogelijk, dat de Keizer deze tyrannie wilde; slecht werd hij gediend; mocht niet het
Finsche volk als Willem van Oranje voor God belijden, dat het ‘te geenen tijden, den
Koninck had veracht?’ De heerscher zou de klachten hooren. Het Finsche volk
besloot te gaan spreken in Petersburg.
Vierhonderd gingen er, met de machtiging van vele honderdduizenden uit alle
rangen en standen der bevolking. Zij gingen naar de Russische hoofdstad, tot hem
dien zijn volk ‘vadertje’ noemt. Toen zij daar gekomen waren, werd hun aangezegd,
dat zij onmiddellijk naar hun land moesten terugkeeren. Voor hen was geen toegang
tot den vredesvorst.
De Keizer aller Ruslanden...
Zoo ondenkbaar schijnt dit alles, dat er zelfs een verhaal ontstaan is, als zou
Tsaar Nikolaas ernstig ziek, als zou hij vergiftigd zijn en de teugels des bestuurs
geheel in handen gegeven hebben van reactionaire bloedverwanten. Het is niet
zoo, helaas! Het is de Keizer zelf, die zijn woord heeft g e b r o k e n . Als hij dat gewild
heeft, wee hem; hij zal een tiran zijn voor de geschiedenis, trots vredes-manifest
en conferentie. Als hij slecht geraden en verkeerd ingelicht is, wee hem; hij zal een
zwakkeling genoemd worden op den sterksten troon van de wereld.
Het moet misschien zoo gebeuren in deze verlichte eeuw met haar barbaarschheid
en haar geweld. Zoo'n zelfstandig, verlicht, beschaafd landje, vlak tegen een logge
massa aan; afgesloten door een lastig douane-cordon; genietend van een vrijheid
van schrijven, spreken en gelooven op weinige uren afstand van de Russische
hoofdstad, is misschien uit groot-Russisch oogpunt bezien, een onding dat verdwijnen
moet. Finland klinkt vreemd tusschen ‘alle Ruslanden.’ Siberië incluis. Maar hoe is
het mogelijk dit te begrijpen, zich hierbij neer te leggen, voor ons, en hoeveel minder
voor de Finnen? Te begrijpen, dat hun vreedzaam, beschaafd, trouwhartig volkje,
verdwijnen moet, omdat het te fier is en niet gewillig genoeg den rug kromt voor de
knoetslagen? Zich er rekenschap van te geven, dat het daar niets tegen kan, niet
met gewelddadig en niet met lijdelijk verzet, tegen dat vreeselijke woord: russificatie?
Er in te berusten dat de Vrede-keizer hun bij zijn troons-
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bestijging iets beloofd heeft - iets, hun vrijheid, hun bestaan, hun leven! - en dat hij
het niet houden wil en dat de eerbied en de bewondering van gansch vrijzinnig
Europa voor hun bewonderenswaardig gedrag daar niets tegen vermag?
O, de vredesconferentie, hoe gaarne zou men er ook nu nog aan gelooven. De
vredesconferentie in de rustige Statenzaal aan den Vijverberg in de Nederlandsche
hofstad.... Hoe meesterlijk wordt zij voorbereid! Een Engelsche marine-begrooting,
die de vorige met millioenen ponden sterling te boven gaat; Frankrijk, dat zich
onderzeesche vernielings-werktuigen aanschaft, waarvan de vreeselijke werking al
wat vroeger werd uitgedacht zal overtreffen; een nieuwe vermeerdering van het
Duitsche legercontingent. En de Tsaar, de verlosser, de idealist, de man des vredes,
plotseling weer de harde, wreede, ontoegankelijke en als het noodlot onverbiddelijke
‘Keizer aller Ruslanden’ geworden, wiens politiek het niet dulden mag, dat er vrije
burgers bestaan in een aangrenzend grootvorstendom en die zijn keizerlijk woord
offert aan het vage begrip van rijksbelang.
Die andere Keizer, Wilhelm II, is een autokraat van wien wij meer weten. Wel is zijn
wil de hoogste wet, maar hij is tegelijk een onderhandelaar, een man die gaarne
spreekt, overreedt, de menschen overtuigt dat hij gelijk heeft; iets waar de Russische
heerscher zich nooit in eenigen deele om bekommert. Wilhelm II houdt niet van het
parlement, wel van het parlementeeren. Hij heeft het weder getoond bij wat in deze
maand bij de wet tot versterking van het legercontingent is voorgevallen.
De Rijksdag heeft eenig verzet gesimuleerd tegen de nieuwe legerwet. Daar komt
het heele ‘conflict’ eigenlijk op neer. Het is niet onmogelijk dat het dreigement met
Rijksdag-ontbinding, hetwelk den uitslag der stemming over de legerversterking
eenigszins interessant maakte, in het centrum zelf verzonnen is. De vooruitzichten
in geval van ontbinding waren voor de regeering niet gunstig. Dien uitersten
maatregel toe te passen bij een weigering om 7000 man meer toe te staan bij een
verhooging van vredessterkte tot 495,000 man, ware doelloos en taktloos geweest.
Het sterke centrum, de eenige monarchale partij die niet verbrokkeld is, zou positie
tegen de Kroon genomen hebben, waarvan het thans het hechtste steunsel is en
dagelijks meer wordt. Zeer onzeker was het, of een nieuwe Rijksdag gewilliger zou
zijn, of de socialisten er niet in grooteren getale zouden terugkeeren. Zoo ooit, dan
was toegeven voor den minister von Gossler, voor den Keizer gemakkelijk, nu alle
wapens niettemin uitbreiding verkregen en het centrum bereidwillig bleek tot toegeven
binnen een jaar of drie vier, ‘indien bij de uitvoering der nieuwe wet de onmogelijkheid
(sic) mocht blijken den tweejarigen diensttijd te handhaven’ met een vredessterkte
van bijkans een half millioen krijgslieden.
Wat een onzin! Het is om voorgoed genoeg te krijgen van vredes-ideeën.
De Keizer kon gerust slapen op zijn ‘concessie’. Tenzij herinneringen hem
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de nachtrust mochten rooven, bijvoorbeeld aan een wereldberoemd telegram, op
den gedenkwaardigen Nieuwjaarsdag van 1896 gezonden aan een ouden Boer,
wiens stoute makkers de vrijbuiters, met gansch Engeland achter zich, de
Transvaalsche grenzen overjoegen. Het geheugen van monarchen is kort. Zijn zij
eigenlijk wel zoo machtig als wij denken? Of zijn zij ten slotte maar een speelbal
van de omstandigheden, rollend hierheen en daarheen, al naar de bodem rijst of
helt? Als er toch iets uit het fameuse onderzoek van het South-African Committee
overtuigend is gebleken, dan is het dat de stichter van Rhodesia achter het komplot
zat, waardoor de onafhankelijkheid van den Boerenstaat een oogenblik ernstig werd
bedreigd. En thans had diezelfde Cecil Rhodes, men zou zeggen hopeloos
gecompromitteerd in twee werelddeelen, maar even naar Berlijn te komen om de
deuren van het winterpaleis wijd open te vinden. Nog nooit misschien stapte een
‘particulier’, hij mocht Right Honourable zijn, met zoo weinig plichtplegingen het
keizerlijke vertrek binnen. Hoog-conservatieve bladen verwijten hem zijn grijze jas.
't Mocht wat; als Wilhelm eenmaal den Zuid-Afrikaanschen Napoleon ontving,
waarom dan niet in diens werkpakje? Er werden immers zaken gedaan en in zaken
negeert men elkaar niet om het uiterlijk - noch om het innerlijk.
Er is tusschen de twee machthebbers over telegrafen en spoorweglijnen
gesproken. Wat precies, weet men niet; de onderhandelingen duren voort. Het is
aan eenigen twijfel onderhevig of Duitschland zich zware opofferingen zal getroosten
voor Rhodes' grootsch ideaal: den spoorweg Kaïro-Kaapstad. Het noordelijke deel
en het zuidelijke deel beloven het meest, zullen de onkosten dekken, misschien
rendeeren, Het middelste gedeelte, waarvan Duitschland voor een groot part de
kosten zou hebben te dragen, als liggende over Duitsch gebied, belooft zeker het
minst, aangezien men wel mag aannemen, dat weinigen hun persoon en niemand
zijn goederen zal wagen aan een bijna veertien dagen lange spoorreis door gloeiende
gewesten, waar men er om Oost en West gemakkelijker over zee kan komen.
Intusschen is de aanleg van telegraaflijnen al van genoeg belang om Cecil Rhodes
een mondgesprek, meer dan één, te verzekeren met den Duitschen Keizer. Het zijn
alevel rare vrienden, zegt Nurks: Rhodes en de Sultan.... Maar Wilhelm is zeer vrij
in zijn bewegingen, sinds de oude Bismarck dood is en begraven, en andermaal
begraven, deze maand in het mausoleum van Friedrichsruhe, dubbel gekist!
Een nieuwe lijn is over de kaart van Afrika getrokken, ter afbakening van de
invloedssferen, beter gezegd van het bezit, van Frankrijk en Engeland. Hiermee
zijn het Fasjoda-incident en zijn directe gevolgen uit den weg geruimd. Men herinnert
zich, dat die geschiedenis volstrekt niet uit was met het aan kapitein Marchand
gegeven bevel om het moeizaam bereikte dorpje aan den Nijl te ontruimen. Ook op
Bahr-el-Gazal handhaafde Engeland zijn aanspraken ten volle. Het heeft zijn zin
weten door te drijven. Daar in het enkele telegram, dat ik voor mij heb - het is van
gisteren en ik mis dus op dit oogenblik nog de mogelijkheid om mij beter in te lichten
- niet opgegeven wordt, langs welken lengtegraad de denkbeeldige afbakeningslijn
geacht wordt
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te loopen, is de regeling mij niet volkomen duidelijk, maar dit is zeker, dat met Darfoer
ook de geheele Bahr-el-Gazal aan Engeland is toegewezen. Frankrijk wordt
schadeloos gesteld met Wadai, Tibesti, het land rondom het Tsjad-meer en alles
wat ten westen ligt van een lijn, getrokken van den Kreeftskeerkring naar het Zuiden,
den

langs den rand van de Libysche woestijn tot den 15 graad N.B.
Velen mijner lezers zal deze aanduiding waarschijnlijk niet veel zeggen; laat ik
er dus aan toevoegen, dat in grove trekken de regeling hierop neerkomt, dat
Engeland een betrekkelijk klein, maar vruchtbaar en vrij bekend grondgebied erlangt,
terwijl aan Frankrijk, behoudens eenige uitzondering, een aantal half bekende of
door woeste stammen bewoonde streken en oases worden toegewezen, benevens
vijf zesden van de Sahara. Om zand zal de Republiek dus nooit verlegen behoeven
te zitten. Zij heeft een reusachtig getal vierkante mijlen verkregen en kan nu bijna
geheel Noord-West-Afrika, Marokko uitgezonderd, het hare noemen.
De gevolgen van deze verdeeling zijn nog niet te voorzien, evenmin dus haar
beteekenis. Hoe de pers aan weerszijden van het Kanaal haar zal ontvangen, is mij
onbekend. Het is Engeland niet gelukt Frankrijk van den Nijl af te sluiten. Wel ligt
die geheele stroom buiten Fransch gebied, maar de overeenkomst bevat mede de
bepaling, dat de onderteekenaars elkaar wederzijds gelijkheid van behandeling
toestaan in een gebied, waarbinnen o.a. ook een gedeelte van den Nijl valt.
Wie ten slotte met deze overeenkomst aan het kortste eind trekt, zou ik niet durven
zeggen. Ik ben altijd geneigd aan te nemen, dat het niet Engeland zijn zal.
Het eilandenrijk behoudt die meesterlijke brutaliteit, waarvan weinig landen zulk
een gebruik durven maken. Men denke weer aan wat er in het begin dezer maand
met het rijk van Oman, aan de Perzische golf is geschied. Een Engelsch oorlogsschip
heeft den Sultan (Imam) van Maskate eenvoudig gedwongen een met Frankrijk
gesloten overeenkomst in te trekken, op grond van de vrees, dat deze wel eens
strijdig zou kunnen zijn met een met Engeland bestaand tractaat. Engeland doet
net als de fiscus tegenover te hoog aangeslagen belastingschuldigen: eerst moeten
ze betalen, dan kunnen ze klagen en zal men verder zien of ze wat terugkrijgen.
Zoo ook weer hier. De Fransche regeering, gealarmeerd, protesteerde; de zaak
werd onderzocht en het eind was dat de Republiek haar begeerde kolenstation op
de kust van Oman gekregen heeft. Maar Engeland moest het goedvinden. Het was
nu bijna een concessie!
Volstrekt onbegrijpelijk is mij Engeland's optreden in China. Het kabinet van Lord
Salisbury heeft ontelbare malen de politiek der ‘open deur’ in het Verre Oosten
aanbevolen en verdedigd. Toen het Wei-Hai-Wei inpalmde, was deze inbreuk op
het beginsel zeer wel verklaarbaar, waar gewezen werd op de begeerigheid van
Rusland, dat Taliën-Wan en Port Arthür bezette en er den vreemdeling geheel
buitensloot. Maar daarna? Engeland laat Duitsch-
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land rustig Sjantoeng annexeeren, moedigt de Belgen aan ook een
spoorwegconcessie te zien te krijgen en... belooft officieel Italië te zullen steunen,
als dit de Sanmoen-baai voor zich opeischt. Daarentegen krijgt het hooggaande
ruzie met Rusland over een spoorweg door Nioetsjwang.
Het is wel te wenschen, dat het waar zij, het gerucht als zou een schikking van
algemeenen aard tusschen Rusland en Engeland nopens China ophanden zijn.
Gelijk de belangrijkste landveroveringen daar zonder slag of stoot in hun werk gaan,
zoo ook kunnen de geringste geschillen daar een gevaarlijk conflict scheppen. Een
algemeene regeling voor de toekomst tusschen de voornaamste belanghebbenden,
zou het veiligst zijn.
Italië heeft in het Verre Oosten min of meer een gek figuur geslagen. Het is eerst
laat aangekomen met een verzoek om ook wat te mogen hebben, de eene hand
bedelend open en de andere dreigend tot een vuist gebald. Het Tsoengli-Jamen,
gelijk het heette onbekend met de rol van groote-mogendheid, die Italië in Europa
speelt - is het niet heerlijk, die mandarijnen, die niets van Italië's ‘grootheid’ wisten?
- zonden het request eenvoudig terug. De Italiaansche gezant stelde een ultimatum
en... werd door zijn regeering gedesavoueerd en teruggeroepen. Is de gezant
werkelijk onhandig geweest of heeft men te Rome eerst willen dreigen en daarna
plotseling ingezien, dat dit te gek was, waar Engeland wel krachtigen, maar niet
meer dan diplomatieken steun had toegezegd? Hoe dit zij, Italië krijgt zijn brokje,
dat misschien wat geld zal kosten, maar waarvan het allicht meer pleizier kan hebben
dan van zijn Afrikaansche wingewesten.
Hoe lang is het toch geleden dat de ‘integriteit’ van het Chineesche rijk voor
sommige Europeesche mogendheden een heilig en onaantastbaar beginsel was?
Werd zij niet ingeroepen tegen het zegevierend Japan? En Japan heeft nog altijd
geen ‘erfpacht’ of ‘concessie’ gekregen, nu de verdeeling al lang begonnen is. Zou
het niet willen? Eilandenrijken zijn zelden zoo onhebzuchtig.
23 Maart.
P.V.D.
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Van de redactie.
Aanteekening over Is. Quérido.
Het moet zeer gemakkelijk wezen met Quérido, quasi voornaam, een loopje te
nemen; maar dat zou misdadig zijn. Deze jonge man heeft zich dronken gelezen
en zich een roes gedacht. Wie nu wil gaan opsommen wat hij, in zijn voor hem
heerlijke oogenblikken van productiekoorts, heeft gezegd voor overdrevens,
pretentieus', onwaars en onrechtvaardigs, heeft het zeer gemakkelijk. Men zou ook
zijn stijl met succes kunnen parodieeren. Die stijl is de onrust zelf: even vaak ruw
en plomp als krachtig, even vaak hol als pralend. En zijn weten móét in zijn werken,
zoovéél mogelijk van zijn weten! Het dringt zich tusschen zijn pleidooien, zijn lyrische
ontboezemingen, zijn beschouwingen en bespiegelingen. 't Is een ongedisciplineerd
weten, dat geen methode-teugels kent. Vandaar dat het nog niet een machtig weten
is. Maar dat zàl 't worden. Nòg is hij te jong in zijn hartstocht. Nòg laat hij zich gaan,
beheerscht door zijn gevoelens en gedachten van het oogenblik. Vurig als een
ongetemd ros, rent hij door de velden der Wijsbegeerte, dwars over de paden, die
hij versmaadt. En de kalme, de bezadigde man vindt het misschien prettig te kunnen
glimlachen om dien anderen, jongen mensch, die nog niet eens verzadigbaar is, in
wien het heksenbrouwsel der bovenmatige belezenheid nog ziedt.
Wij, voor ons, vonden het een genot na te gaan hoe het eerst deze denker zich
heeft geuit. Het is voor ons gelukkig dat hij heeft willen schrijven, zoo gauw, en in
staat was het eerste deel zijner Meditaties te doen drukken. Waren zij niet reeds
uitgegeven, veel zou er misschien van zijn vernietigd of gewijzigd. En daarbij zouden
we verloren hebben. Vóór de vruchten rijpten, is er een bloesemregen gevallen om
den jongen stam. Wij wachten gaarne nog wat op de rijpe appelen der Wijsheid, nu
wij, naar hartelust, de bloesems kunnen doen gaan door onze vingers.
In de Meditaties en in het eerste stuk der Studiën over Tijdgenooten heeft Quérido
zich (reeds definitief?) uitgesproken over Woordkunst en wat hij daarvan zegt is
waard te worden onthouden. Deze didaktische woordkunstenaar heeft een stijl-ideaal,
dat men ongeschikt zal achten voor den bespiegelenden wijsgeer.
Hij bewondert een vrouw, ‘'n tengere, taaie vrouw, saffraan-geel, dun, de beenen
in den grond hakkend, den blauwen overrok opgeslagen tot den nek, als een
koepelkant om haar sluitend, die loopt te schelden tegen haar man, die “op Pinkster,
aan 'n “liefie” bier gegeven, maar zijn wettige ega op vijf cent had laten crepeeren....
Haar rapaille betoog was schoon van bouw, van echtheid en van afbrekende,
gloeiende argumenten-braking.... O daarin zat ziel, zij was actie, levenskracht.”
.... In de literatuur is ook elk zuiver sentiment een vreemd rumoerig iets.’
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En Quérido merkt op dat men maar heel zelden leven voelt in een boek. Zoo dit het
geval is ‘mag men juichen’.
‘Men moet z'n deugden, z'n zielsschoonheden, z'n haat, afschuw en gebreken
als kunstenaar zich uitend, in plastische onderdeelen in het werk durven beitelen...
elke filozofie moet een doorloopend levend psychisch geheel zijn van den schrijver,
waarin de schoonheid zelf electriseert. Elkaar door filozofische systemen naderen
is de grootste malligheid die maar bij mogelijkheid een denker op zijn lijst van
verlangens heeft staan.’
Quérido meent dat men elkaâr eerder kan naderen ‘door de machtige uiting van
het gevoelsleven.’ (Meditaties I, 154, 155).
Zijn geschriften zullen lyrische uitingen zijn. Quérido zal geen systeemen
opbouwen. Het voorwerp van zijn behagen is geen omzichtig gemotiveer. Waar hij
verstandsargumenten bij de hand heeft, zal hij er meê gooien, doch er geen keurig
net klinkerpaadje van maken om er den lezer naar zijn wensch overheen te leiden
naar 't heilige huisje van zijn overtuiging. Hij is een hartstochtmensch met kennis
en denkervaringen, vatbaar voor indrukken, afkeerig van belemmerende systeemen.
Niet hij zal zich kluisters voor den geest gaan smeden. Hij denkt niet
paragraafsgewijze. In zijn werk vindt men de moderne woordkunst, opbouwend uit
passie-materiaal, in dienst van den wijsgeer. Diogenes heeft Pegasus bestegen.
Zal hij het ros der dichters - of zal het ros hèm baas worden? Er is grond voor de
hoop op het beste.
Als nu zoo iemand gaat staan tegenover het werk onzer dichters en prozaschrijvers
uit het begin dezer eeuw, moet zijn houding vijandig wezen. Hij, optredend als
bespiegelend wijsgeer, staat vlak naast onze moderne woordkunstenaars en die
ouderen, optredend als dichters in ‘gebonden’ of ‘ongebonden stijl,’ staan, in fantasie,
ver onder de groote denkers der eeuw. In zijn studie over Frank van der Goes, meet
Quérido hen even, door ze naast hun buitenlandsche tijdgenooten te stellen.
Wij hebben ons niet uit te spreken over de juistheid van zijn oordeel. Het erge er
van is 't ongemotiveerde, onfilozofische.
‘... Wie heeft er ooit gedacht aan het bestaan van zooveel dufheid, voosheid,
mufheid...’ (pag. 57). 't Is een ‘jeu de massacre’ bij hem. Feith, ten Kate, Da Costa,
Bogaers, Ter Haar, Staring, De Clercq, Cremer, Van Lennep, Heije, De Genestet,
Haverschmidt, Kneppelhout, Van Zeggelen, Geel, Potgieter, Oltmans, enz. enz.
enz. Huet, Pierson en Multatuli (‘die met heel veel lawaai, zwetsende en met niet
minder rhetorischen omhaal, wat zuiverder menschkunde, wat oorspronkelijker
menschgevoel, wat dieper liefde geeft’) vinden geen bewondering; de meesten
afkeer. Het is ‘één reusachtig gekonkel over kunst en maatschappij, over plichten
en zeden, over opvoeding en wijsbegeerte’, in die jaren vóór ‘80.’
‘De groote stemmen van Balzac, Hugo, Shelley, Byron, Keats, Coleridge, Goethe,
Heine hebben door de eeuw geklonken... Zie daarbij de armzalige stumpers van
ons land!’
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Dit is alweêr een kreet; een lyrische uiting. De wijsgeer Quérido had duidelijk moeten
aantoonen de verwantschap van die schrijvers met hun volk; kenschetsen het politiek
en sociaal gedoe van hun tijdgenooten. Doch zijn opsomming zegt niemendal.
‘Bilderdijk miaauwt, Da Costa gaapt...’ Men zou vragen of Quérido deze dichters
kent, indien hij niet zóó verschrikkelijk veel had gelezen dat die vraag op een
impertinentie gelijken moet.
En dan lezen we (Studiën pag. 81): ‘het zal duidelijk worden, dat de alleen lyrische
kritiek niets blijvends hebben kan, dan den indruk van haar woordklank.’
Ja, die woordklank!
Quérido heeft er gevoel voor. Maar hij mist het geduld om enkel mooie klanken
te geven.
Ook laat hij zich telkens verleiden tot maar-raak-schrijverij. De vlugheid van zijn
denken, de rapheid van zijn pen, het uiterst mobiele van zijn geest doen hem
stellingen verkondigen, die klinken als paradoxen of ploertigheden. Zóó zijn betoog
dat een dichter maar een gewoon mensch is omdat hij eet, drinkt enz. (in Studiën)
terwijl hij zich razend maakt op alle ondichterlijke naturen, waarover hij spreekt.
Weinig schrijvers hebben grooter minachting voor de logica aan den dag gelegd
dan deze. Zelfs zijn socialisme moet den waren broederen verdacht voorkomen.
Maar, wat doet dit alles nu nog ter zake?
Voor ons heeft Quérido's werk tot heden bijna niets definitiefs. Men kan het
verwarrend, verbijsterend, onsamenhangend vinden, zonder in zijn waardeering
van den schrijver veel van ons te verschillen.
Hij is de jonge, aan kennis en ideeën rijke man, die gedreven door den waren
schrijversdrang, haastig, zenuwachtig, over onze hoofden uitstort een mengsel van
oorspronkelijke gedachten, onbekookte stellingen en oordeelvellingen, krachtig
geargumenteerde betogen en oppervlakkige zegseltjes. Naar woorden zoekt hij niet
en zijn woorden kiest hij niet. Zijn gedachten stuiven door zijn hoofd. Hij legt er van
vast wat hij kan, haastig: nu eens in hoogklinkende volzinnen, dan in hortende
phrazen vol vreemde woorden, opgeprikt door zijn rappe pen, omdat, bij 't zoeken
naar betere, gedachten zouden zijn verloren gegaan. Quérido schrijft vaak met
gapingen, die men moet zien aan te vullen, wat niet altijd gemakkelijk gaat.
Eerst als er wat rust in hem gekomen is en de stroom zijner gedachten breeder
gaat vloeien, zal men hem mogen beoordeelen als denker. Nu dringt de
gedachtenstroom schuimend en bulderend door een te enge bedding, mede sleurend
wat hij tegen komt op zijn weg: blokken met gouderts en rotte boomstammen.
Wie zóóveel weet en over zóó velerlei nadenkt als Quérido, moet reusachtig
wezen in zijn zelfbeheersching om niet onder te gaan in zijn benijdbaren overvloed,
te midden van armen, die woekeren met hun gaven.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
In tranen. Een boek van leed, oorspronkelijke roman door Ant. L.
Akkerhuys. Schrijver van Strijd. Delft. A.W. Segboer (zonder jaartal.)
Als jongmensch, was Albert doodelijk van Betsy Räde en het meisje hield van hem.
Maar Alberts vader, mr. Van Rantinck, weet zijn zoon te bewegen van zijn
huwelijksplannen af te zien, omdat het meisje Indisch bloed door de aderen stroomt
en de oude heer dat bedenkelijk vindt. Albert, doctor in de letteren en auteur, wordt
ook nog directeur van een dekenfabriek en trouwt met een lief, aanhankelijk vrouwtje,
Else, die hem een zoontje schenkt, Leo genaamd. Leo toont reeds als klein jongetje
aanleg te hebben voor de schilderkunst.
Betsy en Else ontmoeten elkander. Else weet niets van Betsy's vroegere betrekking
tot haar man en is dan ook zeer vriendelijk als juffrouw Räde haar later komt
bezoeken. Wij vernemen, door een gesprek, tusschen Albert en diens vader gevoerd,
dat de jonge man nog altijd Betsy lief heeft. ‘Ook met Betsy was ik gelukkig geweest,
evengoed als met Else.’
Betsy Räde wil zich nuttig maken en neemt het nagelaten dochtertje van een
werkvrouw in huis: Tine. Men gaat nu kwaad van haar spreken. Om aan de wereld
te bewijzen dat zij Betsy Räde (die ze nauwelijks kent) voor deugdzaam houdt, laat
Else het belasterde meisje met haar pleegkind te logeeren vragen door haar man.
In plaats van zijn vrouw nu alles te zeggen, zwijgt deze. Waarom? Dit is met geen
mogelijkheid na te gaan. Albert en Betsy gevoelen wel dat ze nog steeds
hartstochtelijk van elkander houden. Een declaratie volgt in den tuin van Zomerzorg
te Leiden, waar een partijtje wordt gegeven. Else krijgt vermoedens.
Tien jaar later, weet zij alles en voelt het arme vrouwtje zich diep rampzalig. Leo
is, inmiddels, een hoogst begaafd schilder geworden. Hij tracht zijn moeder te
troosten; maar kan geen achting gevoelen voor zijn vader. Deze is, nu en dan, op
het punt van zich te bekeeren, doch laat zich telkens weêr door Betsy verleiden.
Zijn vader, Mr. van Rantinck, doet wat hij kan om zijn zoon van het slechte pad af
te houden, doch hij slaagt daarin niet. En dan vernemen wij dat de idealistische
schilder Leo, Else's eenig kind, Tine bemint: het pleegkind van Betsy Räde! Wij
ontstellen, natuurlijk, en die ontsteltenis wordt tot benauwdheid, waar wij lezen hoe
Betsy den vader van Leo in huis lokt, hem tot vluchten verleidt... en dan Else komt,
ook listig gelokt... Albert moet kiezen. Hij verwenscht Betsy en zal voortaan, in der
minne van Else gescheiden, ver van vrouw en zoon en vroegere minnares moeten
leven.
Leo wil niemand anders dan Tine tot vrouw hebben. Hij is beroemd. Maar, hoe
zullen ooit zijn ouders toestemmen? Gelukkig voor hem, verzoenen zij zich. Dan
sterft Betsy Räde. Op haar sterfbed, wil zij Else en Albert en Leo en Tine bij zich
zien. Men vergeeft elkander, terwijl Leo zijn Tine den eersten liefdekus geven mag.
Dit is, zeer in het kort verteld, het geschiedenisje van een drie-honderd bladzijden
grooten roman, die geschreven werd door een der meest argeloozen onder onze
romanschrijvers. Al klinkt de titel modern In tranen, een boek van leed, de auteur
schrijft zooals men, jaren geleden, dorps-rederijkers hoorde galmen van de planken
Daar is geen natuurlijk gesprek in 't heele werk; daar zijn geen twintig
onopgeschroefde volzinnen uit al die driehonderd bladzijden op te visschen.
Albert, de begaafde letterkundige, maakt erbarmelijke rijmpjes; de ongenoemde
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redacteur van ‘Kunst en Letteren’ uit een, evenmin genoemd blad, schrijft een stukje
over een prix de Rome, dat geen enkel hoofdredacteur zou durven laten afdrukken.
Wat de menschen uit den roman tegen elkander zeggen is van de ergste boekentaal.
Daarenboven, is het den heer Akkerhuys niet gelukt het vreemde verhaal
psychologisch waar te maken, ofschoon hij buitensporig veel woorden gebruikt. Met
den besten wil ter wereld, kunnen wij niets, letterlijk niets opnoemen, dat ook maar
middelmatig knap of ten minste niet slecht is.
Dit boek is, voor dezen tijd, nu bijna iedereen zoo tamelijk vlot en natuurlijk schrijft,
daardoor zelfs merkwaardig.
Wij wisten niet - ofschoon ons tientallen van minder goede romans per jaar onder
de oogen komen - dat er nog zóó geschreven werd. En, waarlijk, we kunnen op
dezen auteur niet boos worden. Zijn pretentieuse titel, zijn zinnen vol bombast, zijn
rijmpjes als parodieën... maakten ons bedroefd om hem. Want het blijkt duidelijk
dat hij zich veel moeite heeft gegeven om wat moois te scheppen, dat hij zich
kunstenaar waant en oogenblikken van heerlijke extase doorleefd moet hebben
onder het schrijven....
‘Mijn dank aan den heer J.C., voor zijn hulp en medewerking’ laat de auteur aan
het eind van zijn roman drukken. Zelfs deze zonderlinge manier van doen verbaast
ons, na de lektuur van In tranen, niet eens.

Tijl Uilenspiegel, Antwerpen, Michiel van Hoochstraten, - z.j. (c. 1512)
naar het oorspronkelijke gereproduceerd, uitgegeven door de firma
Martinus Nijhoff te 's Gravenhage.
‘Het eenig bekende exemplaar van dezen eersten Nederlandschen druk van den
Tijl Uilenspiegel, welke, voor zoover men weet, aan alle andere uitgaven in andere
talen verschenen, voorafgaat, berust in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen,
en werd door den bibliothecaris, Dr. W.C. Brunn, welwillend ter reproductie
afgestaan,’ deelen de uitgevers ons mede.
Dit Kopenhaagsche exemplaar was echter niet compleet. Maar de ontbrekende
bladen zijn voorloopig vervangen door den correspondeerenden tekst, genomen uit
de uitgave, welke in 1575 te Antwerpen bij Jan van Ghelen verscheen.
Het eenig bekende exemplaar van dezen laatsten druk berust op de Koninklijke
Bibliotheek te Berlijn.
Zoo hebben wij dan den compleeten Tijl in den oudst bekenden vorm volmaakt
gereproduceerd met de alleraardigst naïeve prentjes in den tekst, op papier op het
oude zóózeer gelijkend dat men kenner moet wezen om het onderscheid te zien.
Wij hopen dat de firma Nijhoff voldoende zal worden aangemoedigd door de
belangstelling van het publiek om voort te gaan op deze voortreffelijke manier
reproducties van oude volksboeken te doen verschijnen. Zij worden ons, in zulk
eenen, aan hun oorspronkelijke gedaante schier volstrekt gelijken vorm, veel nader
gebracht dan in den, op moderne wijze gedrukten tekst. Het is ons of wij met den
voorvader mochten meêlezen. De oude letter en de naiëve prentjes roepen het
verleden op. Op zùlken nadruk wijzen we met sympathie.

Willem I, prins van Oranje, door Frederik Harrison, uit het Engelsch
vertaald. Met een voorrede van Prof. dr. P.J. Blok, 's-Gravenhage. Loman
en Funke. (Zonder jaartal).
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dezen regel niet wordt afgeweken, daar wij ons zullen bepalen tot de aanhaling van
een volzin uit prof. Blok's voorrede. Liever zij erkend dat we een uitzondering maken
voor dit boek, omdat het een studie bevat over den grooten Willem en het wordt
geroemd door een der eerste historici van Nederland in deze bewoordingen:
‘Deze biografie (is) mijns inziens de beste, die van den Prins tot nog toe
verschenen is.... In flinke trekken toch schetst de geoefende Engelsche stylist ons
het beeld van den grooten staatsman zooals het zich in het algemeen vertoont aan
onzen tijd, nu honderden brieven en staatspapieren, uit de hand van den Prins
gekomen of door hem in de pen gegeven, ons ten dienste staan, nu eene scherpe,
tot in bijzonderheden afdalende kritiek de bij een figuur als deze verklaarbare
legendarische oplegsels grootendeels heeft verwijderd.’
Aan deze opwekking tot grondige bestudeering van Harrison's werk behoeven
wij geen woord toe te voegen.
Slechts ééne vraag: staat prof. Blok ook voor de juistheid der vertaling in?

Uit Kennemerland, schetsen en beelden door Nora met een inleidend
woord van dr. E. Laurillard. Amsterdam, N.J. Boon (z.j.)
‘Schetsen en beelden’! Dat klinkt niet kwaad; maar de bijtitel van dit boekje belooft
te veel. Het bundeltje bevat eigenlijk niet meer dan mopjes en banaliteitjes, die zeker
‘wel aardig’ werden gevonden, toen ze in een dag- of weekblad verschenen, doch
bij lange na niet goed genoeg zijn om, verzameld onder een veelbelovenden titel,
zelfs met een vriendelijk, maar nietszeggend woordje van dr. Laurillard, de wereld
ingestuurd te worden. 't Zijn de gewone, heel erg gewone geestigheidjes met wat
dialectwoorden. Nora voelt misschien wel iets voor het boersche volk, voor het
landschap, voor het zeer eigenaardige van de taal, waarin nog zooveel elementen
zijn gebleven, die dagteekenen uit vroeger eeuwen, doch wij bemerken daarvan
niets. Integendeel, de schrijfster doet wat uit de hoogte, misschien bij ongeluk; maar
die toon is hinderlijk. Zoo'n Kennermerlandsch boerenvolk is volstrekt niet belachelijk,
noch onnoozel. Wie het goed kent, zal er niet van die luchtige dingetjes over maken
òf - heeft niet het minste talent van weêrgeven, als hij het doet.
Nora, die spot met ‘lettervorsten van de jongste richting, zoekende vruchteloos
naar - gansch nieuwe - hoog-stijgende - stemmingsstijllooze - gloedrijke purperblauwe groengrijs - uit den bloedrooden - rouwgouden - waaszilveren toekomstnevel opdoemende... impressies’ (pag. 71) en een loopje laat nemen met
Het Nieuws ook al! (pag. 89 en 90) schrijft zelf:
‘Slechts nu en dan ritselen de ontbladerde twijgen der linden wier fiere kruinen
thans gekroond zijn met een diadeem van fonkelende ijspegels, scherp teekenen
de forsche stammen zich af in het wintersche landschap, fijn gedoezeld door de
onzichtbare kunstenares-natuur. Arme linden, eenmaal het sieraad van dit dorp aan
wier voet de jeugd zoo heerlijk speelde, gij behoort dubbel tot het verleden. Wie
waagde het u te ontkronen? Welke koude egoist heeft zich gekoesterd aan uw
gloed? Wat werd er van u? Tot brandhout zijt gij vernederd door een Vandaalsche
raad.’ (pag. 155).
't Is wel héél kras in regel 14 vergeten te zijn dat men in regel 9 de linden als nog
levend en ‘met fiere kruinen’ heeft voorgesteld!
‘Wanneer straks Boreus' kille adem de struiken doet sidderen, schreien ze paarlen
en edelgesteenten (156).
‘De Zondagstilte wordt verbroken door een snelle hoefslag. Hei is des dokters
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vliegende zwart die als een wervelwind voorbij snort. Onmisbare medici, zij kennen
geen sabbathsrust. Hij is daar juist geroepen bij eene vrouw...’ enz. enz.

Nederlandsch Indië onder het regent-schap van Koningin Emma.
1890-1898. Batavia, G. Kolff en Co. 1898.
Wij verklaren ons volstrekt onbevoegd om over dit werk een oordeel uit te spreken.
Dit is echter geen reden om er de aandacht van onze lezers niet op te vestigen.
Immers, de namen van hen, die meewerkten aan de wording van hetgeen, in 't
voorbericht, ‘een oorkonde’ wordt genoemd, klinken zóó goed dat de enkele
vermelding daarvan bijna met een aanbeveling gelijk staat.
Wat dr. P.H. Ritter deed voor het het gedenkboek van Het Nieuws, werd door dr.
J.F. van Bemmelen, vroeger leeraar aan 't gymnasium ‘Willem III’ te Batavia, gedaan
voor dit werk. Hij was de hoofdredacteur. Op hem rustte ook de taak het boek met
een voorrede, een inleiding en een slotwoord de wereld in te zenden. Hij vleit zich
geenszins met de hoop iets volledigs of onverbeterlijks te kunnen aanbieden: zeer
zeker is dit boek toch voor hen, die belangstellen in onze Oost, een welkome gids.
Behalve van dr. Van Bemmelen, bevat het werk bijdragen van prof. mr. J. de
Louter, W.P. Groenevelt, dr. Brandes, dr. M. Treub, dr. Verbeek, dr. J.P. van der
Stok, Mr. W.B. Bergsma, B.G. Schweitz, dr. J.G. Kramers, de Meyier, Mr. N.P. van
den Berg, W.C. Nieuwenhuyzen, en den oud-minister H. Dyserinck.

De schoone slaapster in het bosch, een sprookje van Moeder de Gans
met teekeningen van J.G. van Caspel. H. Gerlings, Amsterdam, zonder
jaartal.
Als poging om onzen kinderen een artistiek prentenboek te geven, is dit prachtwerkje
zeker te waardeeren. Wij constateeren met genoegen dat de heer Van Caspel
bijzonder veel werk heeft gemaakt van de versiering en illustratie. Maar zijn teekening
komt ons voor nog wat stijf te wezen. Zoo wil ons de houding van het prinsesje op
blz. 10 maar niet bevallen en had de uitdrukking der gezichten overal typischer
kunnen zijn. De kleuren zijn zeker harder uitgevallen dan de teekenaar zich die had
gedacht. De randversieringen der pagina's achten wij, over 't algemeen, zeer gelukkig
van vinding.
F.L.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

t.o. 389

't Paard van den Duivel: 't groote, bruine, gehoornde paard.
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Schetsen uit Finland.
Door Van Niftrick.
Het romantische tooneel, waar onze kindersprookjes speelden, stelden we ons,
toen we klein waren, zonder de minste moeite heel levendig voor den geest. Het
bosch van Roodkapje moest zoo iets heel geheimzinnigs zijn en toen we later het
vermaarde Muiderbosch zagen, toen vonden we dat daar de juiste plaats moest
zijn, waar de wolf 't goede meisje aansprak, maar ach wat vervliegen de kinderillusiën
jammerlijk. Het Muiderbosch verloor telkens meer van zijn geheimzinnigheid, wanneer
we er Zondags voorbijkwamen, en ja, misschien bij den avond kon het er nog
griezelig zijn, maar overdag dorst ik er best alleen in. Amsterdam was met zijn
omstreken ook erg prozaïsch voor 't avontuurlijke hart van een kind, dat droomde
van wolven en schoone slaapsters, van woudgeesten en kabouters. Ik kwam al heel
vroeg aan die akelige ontgoocheling, dat sprookjes niet waar konden zijn. Niets
hield dat geloof ook maar een beetje op de been, er waren geen grotten, geen
bosschen, geen bergen om onze goede oude stad, alles was er alledaagsch en
plat, overal graasden koebeesten, en de schapen blerden onbezorgd, zonder in de
verste verte aan een wolf te denken.
In de jeugd der tijden moeten de menschen elkaar toch die sprookjes verteld
hebben als ware geschiedenissen, wat vergroot en geïllustreerd door de
verbeeldingskracht, die zooveel sterker sprak, omdat de positieve wetenschap
zooveel lager stond.
Die verhaaltjes werden tot overleveringen, en de cultuur-mensch, er zelf
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niet meer aan geloovend, vertelde aan zijn kinderen die verhalen, thuis hoorend in
de jeugd der tijden.
Het kind komt in zijn onbevangenheid en onervarenheid den natuur-mensch het
dichtst nabij. De kinderfantasie zwerft voortdurend in die jeugd der tijden, en tot ons
tiende jaar mogen we van buiten al door die cultuur van de positieve werkelijkheid
bedekt zijn, onze geest past daar heel niet bij, en we zijn dan steeds in gesprek met
sprekende dieren, met koningen en prinsen. We veinzen zoo lang mogelijk te zien
hoe gewone stervelingen onze ouders zijn en onze broers en zusters en allen om
ons heen. Maar de eene ontgoocheling volgt op de andere, we merken, dat in de
vreemde landen, waar we nog allerlei vreemds vermoed hadden, de menschen een
even alledaagsch leven leiden, als bij ons thuis. Over de geheele aarde heeft de
mensch zich uitgebreid, worstelend om het dagelijksch brood, hij heeft gegraven
en gewroet in den bodem, de aardkorst gedwongen tot voortbrengen. En waar 't
graan welig groeide, daar stroomden de menschen samen, bouwden er huizen en
steden, 't brood werd steeds langs grooter omwegen verkregen, en van die
oorspronkelijke toestanden, zooals we die ons als kinderen droomden, zijn haast
de sporen niet meer te vinden.
Toen ik nu voor 't eerst in Finland kwam en, van een klein kustplaatsje, eensklaps
in 't binnenste van dat land gebracht werd, zonder eenige stad of eenig
cultuur-voortbrengsel gezien te hebben, toen was het mij of ik ontwaakte in het land
mijner kinderdroomen.
‘Er was ereis’ fluisterde mij 't heele landschap toe. De donkere geheimzinnige
bosschen, in hun wilde schoonheid zonder eenig spoor van menschelijke zorg, de
stille, klare meren, als paarlemoeren schelpen in 't donkere landschap, dat als een
oneindig woud zich naar alle hemelstreken ontrolde, de geweldige rotsmassa's, als
wilde reuzen dreigend over wildschuimende stroomen, de grotten, waaruit
geheimzinnigheid ademde, alles sprak van die overoude tijden toen de mensch,
nog tevreden met 't geen hem de natuur bood, den bijl zwaaide tegen de dieren des
wouds, in plaats van naar spade en ploeg te grijpen. Erg verlaten leek mij het land
op het eerste gezicht. De bevolking is dan ook zeer dun: op een ruimte veel grooter
dan 't koninkrijk Pruisen, heeft Finland slechts een bevolking van 2½ millioen zielen.
In 't zuiden is wel akkerbouw en industrie, maar toch is ook hier 't land zóó begroeid
met bosch, dat de sporen van de cultuur haast geheel onzichtbaar zijn. De grens
der Europeesche beschaving loopt ongeveer over Kleaborg.
Ten noorden van die grens is het onherbergzame gebied der zwervende Lappen,
die met hun ontzaggelijk groote rendierkudden heen en weer trekken. Deze Lappen
zijn meestal zeer rijke menschen, die duizenden van rendieren bezitten, met de
huiden waarvan een zeer levendige handel gedreven wordt over Kleaborg.
De Finsche steden zijn netjes en ordelijk gebouwd, en de hoofdstad Helsingfors
is zelfs zeer weelderig aangelegd. Van die steden en van 't stadsleven zal ik maar
niet veel vertellen. Steden zien er haast overal eender uit, de

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

391
menschen gaan in alle steden ongeveer eender gekleed, en photographie- en
‘ansichts karten’ maken ons tegenwoordig toch met alle steden bekend. Overal in
de steden wacht ons dezelfde teleurstelling, die Tartarin ondervond, toen hij de
menschen in Algiers niet anders vond dan in Tarascon. Komt daarom liever terug
naar het land.
De lange, koude winter met zijn korte, donkere dagen noodzaakt den Finschen
boer het grootste deel zijns levens binnenshuis doortebrengen. In de kleine woning,
meestal uit één vertrek bestaande, leeft het geheele gezin, nauw onderling verknocht
door het gedurig samenzijn. De Fin, hoe terughoudend en stug ook tegenover den
vreemde, is opgewekt en vroolijk in den huiselijken kring. Bij het flikkerend haardvuur
in den hoek, houdt de vader zich met het een of ander knutsel- of snijwerk bezig;
de vrouwlui spinnen of zitten ijverig bij den weefstoel; de kinderen spelen op den
vloer met den hond of ook wel met de kippen, die eveneens tot de huisgenooten
behooren. Er wordt gepraat en gelachen, den heelen tijd door; maar komt een
vreemdeling binnen, niet van hun stand of hun slag, dan volgt een hardnekkig
stilzwijgen, alleen onderbroken door het hakken van vaders bijl of 't slaan van den
weefstoel, en de kinderen zijn gevlucht en kijken schuw uit de donkere hoeken onder
bed of tafel. Maar gastvrij zijn de Finnen toch, zoo gauw zij den vreemdeling nader
kennen, en de argwaan verdwenen is. Vooral de rondtrekkende bedelaar vindt een
gastvrij onthaal bij iederen landman, bij wien hij aanklopt. Deze bedelaars zijn
meestal gebrekkigen of blinden, die van de genade hunner medemenschen leven.
Aalmoezen in geld worden hun niet gegeven, maar zij kunnen zoo lang zij willen in
iedere woning onderkomen en verpleging vinden. Zoo wonen zij een paar weken
hier, een paar weken daar, en worden als huisgenooten bij iederen boer behandeld.
Het heele gezin, zoo goed als de gast, slaapt in een groot bed, dat, al naar den
omvang der woning, in verdiepingen is verdeeld. Soms ziet men drie bedsteden
boven elkaâr.
De wanden van 't vertrek, bestaande uit op elkaâr gelegde, zware balken, zijn
hier en daar met krantenpapier beplakt. Meestal ontbreken ook niet de portretten
van grootvorst en grootvorstin, van den Russischen marskramer gekocht, niet
zoozeer uit liefde voor deze gekroonde hoofden, dan wel uit zin voor een gekleurde
prent, en een marskramer heeft aan kunstproducten nooit wat anders bij zich dan
portretten van Tsaar en Tsaritsa. Een groote kast, met een rek voor de borden er
boven, bergt het huisraad, en boven de deur hangen, over elkaâr gekruisd, vaders
onmisbare gereedschappen: twee scherpe bijlen. Met den bijl kan een Fin allen
arbeid verrichten. Ik heb dikwijls een punt aan mijn potlood laten slijpen met een
bijl! Een huis wordt met geen andere gereedschappen gebouwd dan met zaag en
bijl; ja zonder zaag zou een Fin het zelfs klaar spelen. Niet minder onmisbaar is het
poekomes, een scherp, breed dolkmes, dat iedere Fin aan zijn gordel draagt. Het
dolkmes is onmisbaar voor hem: bij den maaltijd, bij den arbeid, hij is dadelijk klaar
met dat mes, en ook bij vechtpartijen gaat hij er niet minder handig
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meê om. Aan den zolder hangen ronde, kransvormige brooden over stokken
gestoken, in een lange rij. Dat brood, dat daar langen tijd te drogen hangt, is
verbazend hard, en er hooren echte Finsche tanden toe om het te kauwen.
Nu zoudt ge u vergissen, wanneer ge dacht dat de armoede, waarin de Finsche
boer leeft, hem tot een ruwen, onbeschaafden wildeman maakt, of tot een krachteloos
wezen. De Fin is zacht van aard, daarbij trotsch en zelfbewust. Hij heeft geen
begeerte naar rijkdom, hij is tevreden met wat zijn grond hem geeft en is zóó gehecht
aan de stille eenzaamheid der bosschen, dat hij liever in behoeftige omstandigheden
zelfstandig blijft, dan tegen een hoog loon in dienst te treden en zijn vrijheid te
verliezen. De meeste boeren hebben hun eigen land, dat zij of in pacht hebben van
een groot grondbezitter, of geheel in eigendom. De pacht wordt meestal met
werkkrachten betaald. Zoo een pachter heet een Torpare en het stuk grond, dat hij
in pacht heeft, heet een Torpe. Op groote bezittingen zijn soms bij de honderd zulke
Torpes, en de eigenaar heeft iederen dag van de week over vele en goedkoope
werkkrachten te beschikken. De verhouding van Torpare tot grondeigenaar is
geenszins die van knecht tot heer, en vooral wanneer de eigenaar zelf baas is en
meewerkt op het veld, gaan die beiden kameraadschappelijk met elkaar om.
Maar ik vertelde van de genoegzaamheid der Finnen. De eenige weelde voor de
mannen is de tabak, en ook de brandewijn, maar de wet maakt het den landman
erg moeilijk sterken drank te krijgen, zooals ik u verderop zal vertellen. De vrouwen
vinden hun grootste genot bij den koffiekan, hun laatste penninkje gaat bij den
koopman in het dorp, voor koffie en chigorei. Maar een weelde artikel is ook het
wittebrood, dat Zondags na de kerk bij een bakker in 't dorp gekocht wordt. ‘Wanneer
ik koning was, zou ik den heelen dag wittebrood eten’ hoorde ik een kleine
herdersjongen zeggen. 't Was een grappig ventje, een philosoof, zoo klein als hij
was. Over zijn mager lichaampje droeg hij niets dan een hoog opgestroopte broek
van vader en een buisje over de naakte borst. Maar hij was daarom volstrekt niet
ongelukkig, hij floot en zong den heelen dag aan een stuk door, tenminste wanneer
hij niet sliep en alleen als hij dacht, dat niemand hem hoorde, want anders gêneerde
hij zich. Hij scheen te meenen, dat 't voor koeien opperbest is, alleen rond te dwalen
in het bosch, en haar gedachten den vrijen loop te laten, en daarom legde hij zich
bij het vervullen van zijn herdersambt rustig en onbezorgd in het hooge varenkruid,
en droomde misschien van wittebrood en koningskronen, totdat de koeien zelf haar
trouwen herder kwamen wekken, wanneer zij, bezwaard van de melk, naar haar
stal verlangden. Finsche koeien heb ik altijd erg wild gevonden, en de rustige rust
van onze Hollandsche herkauwers is haar volkomen vreemd. Met den staart in de
lucht rennen zij weg, wanneer zij opgeschrikt worden. Hoe onze herder dat zoo
snugger inrichtte, dat de koeien hem zelf wekten, weet ik niet, maar ik zag hem
elken avond met de loeiende kudde zegevierend naar huis komen, en dan
schreeuwde hij tegen de achterblijfsters, of dreigde moedig den stier, die het den
koeien lastig maakte. Natuurlijke weiden heeft men in Finland zoo goed
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als niet, 't vee moet zich tevreden stellen met het mos en de kruiden van 't bosch,
op de akkers wordt veevoeder gezaaid, en het hooi zorgvuldig voor den langen
winter bespaard in groote schuren. Wel acht maanden van het jaar staat 't vee op
stal. Er moet dan hard gewerkt worden, om te zorgen, dat er voer genoeg is voor
dien langen wintertijd. Tegen 't eind van Juni wordt gewoonlijk 't gras gesneden. 't
Is een bedrijvig leven op het veld gedurende dien korten zomertijd. Zoo gauw de
sneeuw gesmolten is, krijgt de landman haastig zijn ploeg voor den dag, De Natuur
ontwaakt. In een paar dagen groent en bloeit alles. Het wintergraan schiet snel uit
den ontdooiden bodem, de akkers voor 't zomerzaad moeten in gereedheid gebracht
worden. Er wordt gespit en geploegd, en 't is een werken en zwoegen van 's morgens
vroeg tot laat in den avond. De zon, toch, gaat haast niet onder, en naarmate 't
midden van den zomer nadert, wordt de arbeidstijd steeds langer. Tegen den St.
Jansdag, golven alle akkers al in een grijsgroen kleed. Op dien feestdag, den
langsten dag van den zomer, wordt een oogenblik gerust van den arbeid. Tevreden
kan de landman zijn werk aanschouwen: alles staat in vollen bloei.
't Is een oud gebruik geweest, al bij heidensche volkeren, op dien dag offeranden
te brengen aan den beschermgod van den landbouw, en het landvolk heiligt dien
dag nog tot in den tegenwoordigen tijd. Groote vuren worden 's avonds te voren
ontstoken, die op hooge rotspunten een zwakken glans verspreiden in den lichten
nachtschemer. En het volk zingt den heelen nacht door melancholische liederen,
die wijd klinken over de stille meeren, of weergalmen in de bosschen. Met jonge
berkeboompjes uit het bosch zijn de huizen versierd. Aan iedere deur, aan ieder
venster wuift het jonge groen. Op de hoeven wordt gedanst. En hoè wordt er
gedanst? Bij geen zuidelijk volk zult ge dit vuur zien, waarmee dit anders zoo
lakonieke volk zich weet rond te draaien, al springend en stampend, bij iedere
feestelijke gelegenheid, soms iederen Zondag, wordt er gedanst, maar bij 't
oogstfeest en in den kersttijd toch 't meest.
Wanneer de tijd gekomen is, dat 't graan gesneden moet, lokt de boer zoovéél
werkkrachten als hij kan naar de velden, om 't graan op schoven te hebben vóór
regen of onweêr hem verrast. In den omtrek wordt bekend gemaakt, dat er een tolko
(oogstfeest) zijn zal, 't volk zal onthaald worden, en 's avonds zal er muziek zijn en
er zal gedanst worden.
Van uren ver, stroomt 't volk samen en in feestkleeren en feeststemming gaat
jong en oud aan het snijden en binden op 't veld. Er wordt gelachen en gepraat
onder 't werk; de mannen wedijveren wie de eerste is in de rij der snijders en de
vrouwen, wie de meeste garven bindt. Telkens weêrklinken tonen van de
harmonica's. De arbeiders lossen elkander bij het spelen af om beurtelings wat op
adem te komen van het werken.
't Is een bont tooneel, op het gouden veld, die bonte kleêren der vrouwen, met
haar schitterend witte hoofddoeken. Wanneer de koffie met 't brood gebracht wordt,
begint de vreugde eerst recht. In 't gesneden graan of in
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de schaduw van een schoof liggen zij allen neer. Het jonge volk rolt over elkaâr,
stoeiend om den eersten kop koffie. Dan gaat ieder weêr opgeruimd aan 't werk tot
het schitterendste oogenblik van den dag komt: 't onthaal in de stuga (ongeveer,
wat bij ons deel heet) op de hoeve. In zegetocht trekken ze weg van 't veld, dat nu
met honderde schoven bezet is. Ze verdringen zich in de stuga, waar lange tafels
opgesteld zijn, met potten vol erwtensoep, en gestampte aardappels en gebraden
spek en kannen vol kalla (een lichte biersoort). Een honger, waarom wij hen zouden
benijden, en met welk een haast wordt er gegeten! De bergen van aardappelen en
brood slinken gauw. Vooral de kinderen doen zich eens terdege te goed, en
schrokken

Op de hoeven wordt gedanst. En hoè wordt er gedanst?

tot ze ten slotte niet meer kunnen. Hoe onze wittebroods-herdersjongen, die op dien
gewichtigen dag de koeien geheel alleen mocht laten, weèr na den maaltijd kon
opstaan, was mij een raadsel! Want 't leek me of hij daar zat als een zak, waarin al
die enorme hoeveelheden van zijn bord overgeladen werden. Maar geen nood, hij
danste zelfs meê, 's avonds, en hij was van al dat eten niet aanmerkelijk dikker
geworden.
Ja, eindelijk ging dan het dansen beginnen. Langs de wanden schaarden zich
oud en jong. In den beginne, zonderen zich de meiden angstig van de jongens af,
die van hun kant ook erg verlegen zijn, nu het dansen werkelijk gaat beginnen. Maar
't ijs is gauw gebroken, en in wilde vaart vliegt alles in een ringdans rond, een paar
in 't midden sluitend. Soms wordt er
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bij gezongen, sentimenteele liedjes, toepasselijk op de handeling van het paar in
den kring. De Finnen zijn zulke hartstochtelijke dansers, dat 't hun onverschillig is,
of zij met een man of met een vrouw dansen, zij dansen slechts om 't werkelijk genot
van 't dansen zelf; spreken doen ze er haast niet bij. Moeilijke sprongen en passen
voeren bij voorkeur twee kerels met elkaâr uit, die dan ook niet weinig trotsch zijn
op hun danskunst, en rijkelijk den stilzwijgenden lof van de toeschouwers oogsten.
De sentimenteele liedjes doen de harten der jonge mannen waarschijnlijk sneller
kloppen, en op hun eigen oer-natuurlijke wijze betoonen zij hun liefde aan de
deernen, die eveneens door den dans in een liefdesroes zijn geraakt, die zij met
vrouwelijke schaamte zoo goed als 't gaat, maar toch tamelijk gebrekkig,
onderdrukken. De naijver onder de jongens leidt gewoonlijk tot bloedige vechtpartijen.
Buiten op 't erf wordt 't mes getrokken, en noch de tusschenkomst der schoonen,
noch de raad der ouders kan de verbitterde minnaars verzoenen. Dronkenschap
komt bij zulke vechtpartijen na het dansen nooit voor en is dus niet de aanleiding
tot die twisten. De wet verbiedt streng den verkoop van sterken drank op 't land,
zelfs dien van bier. In vroegeren tijd, toen iedere boer zooveel brandewijn mocht
branden als hij verkoos, heeft de dronkenschap vreeselijk gewoed onder het Finsche
volk. De sporen van dezen volkskanker zijn onder 't tegenwoordig geslacht nog
waar te nemen, want ik zag nog nergens zoo veel idioten en ellendigen onder de
landbevolking als hier in Finland.
Op een hoeve, niet ver van 't goed, waar ik woonde, waren drie broers zoo
volslagen krankzinnig, dat ze als dieren leefden, en steeds naakt rondliepen. Gaf
men hun kleedingstukken, dan verscheurden zij die. De zon had hen dan ook zóó
verbruind en zulk dik haar bedekte hun heele lichaam, dat ze er als echte
wildemannen uitzagen. Ik schrok dan ook geweldig toen ik ze voor het eerst in het
bosch tegenkwam. Kwaad hadden ze niet in den zin, ze keken me wezenloos aan,
lalden onverstaanbare klanken, en toen ik me omdraaide, liepen ze hard weg. In
den winter sliepen ze in een bakoven. Hoewel men er in den omtrek al dikwijls
moeite voor gedaan had, hen in een krankzinnigengesticht in de stad onder te
brengen, scheen dit tot nog toe niet te gaan, daar zij de eigenaars van het landgoed
waren, en de moeder, die het voor hen beheerde, kon het niet over haar hart krijgen
de jongens weg te zenden.
Ik zei al eens, dat de meren, met hun mooie blauwe kleur, in den zomer 't land
zoo schilderachtig maken, ‘Het land der duizend meren’ heeft Runeberg, Finland's
grootste dichter, zijn vaderland genoemd. Duizend is nog te weinig - ontelbaar zijn
de meren in Finland: zoowel kleinere en grootere bekkens tusschen rotsheuvels,
moerassen, die in den herfst en 't voorjaar meren vormen. Het Ladoga-meer, dat
gedeeltelijk tot Rusland behoort, is een der grootste meren der oude wereld ('t heeft
een oppervlakte van 18129 vierkante mijlen, 't geen wat zeggen wil, wanneer ge
bedenkt, dat 't meer van Genève 573 vierkante mijlen groot is.).
De meeste Finsche meren staan door smalle snelvlietende stroomen met
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elkaâr in verbinding. Is 't eene meer hooger gelegen dan 't ander, dan raast 't water
door deze verbindingen en vormt stroomversnellingen, waarvan de Imatra-waterval
een uitstekend voorbeeld is: door een ongeveer honderd meter breede spleet in de
granietrotsen wringt en schuimt, raast en dondert de ontzaggelijke watermassa van
't groote Saima-meer om een uitweg te vinden naar de Woeoxen, een meerachtig
breede rivier, vol armen en takken, die zich ontlast in het Ladoga-meer. De Imatra-val
levert een van de aangrijpendste natuurtooneelen op, die men zich maar voorstellen
kan. Eeuwen en eeuwen achtereen, tot in de vroegste herinneringen der menschheid
(ook in de Finsche mythologie speelt de Imatra een groote rol), buldert daar die
waterreus, rotsen van water voortwentelend, regenwolken, schuimvlokken
omhoogstuwend, als

.... Waar 't water wat minder onstuimig is, zijn groote zalmvisscherijen.

brieschende watermonsters, golven sleurend langs de rotswanden. De
stroomversnelling heeft bij de zoogenaamde groote Imatra een lengte van een
halven kilometer, waarna 't water als een wilde rivier verder stroomt tusschen
boschrijke heuvels, om na vier kilometer verder, weêr met één geweldigen ruk
neergesmeten te worden in een breed bekken. Deze kleinere val, die zeer breed
is, en die door een paar eilandjes gesplitst wordt, heet Walinkoski.
Onder deze Walinkoski, waar 't water wat minder onstuimig is, zijn groote
zalmvisscherijen. In latten en stokken, opgesteld als een hek in den stroom, verwart
zich de glanzige visch, en wordt met groote schepnetten gevangen.
De bevolking langs de Imatra en langs de mondingoevers van 't Laima-
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meer en van de Woeoxen, leven uitsluitend van de vischvangst, maar ook 't groote
vreemdelingenbezoek, vooral uit Rusland, zoowel des zomers als 's winters verschaft
het volk hier een aardige verdienste. Sprookjes vertellen van visschers die door den
stroom meegesleurd werden, en toen levend 't gevaar doorstonden, maar daarvan
kan niets waar zijn, want balken werden in kleine splinters verbrijzeld, en fijngemalen
in deze geweldige kolken.
Waartoe de Imatra nog al eens gebruikt wordt, is tot zelfmoorden. Al meermalen
is het voorgekomen, dat levensmoede menschen naar hier reisden en zich van de
hooge brug, die over den val leidt, naar beneden stortten. Geen spoor van hun lijken
werd ooit teruggevonden. Op de brug staan, bij druk bezoek, gewoonlijk oppassers,
die bijzonder 't oog hebben te houden op de toeschouwers, want 't schijnt dat zulk
een val aantrekt als een afgrond; en heeft een hotelhouder uit de buurt, (want daar
zijn heel wat hotels) soms gasten bij zich, die hem verdacht voorkomen, en die er
erg melancholiek uitzien, zal hij hen nooit zonder toezicht naar buiten laten gaan.
Deze oostelijke streek van Finland, vooral naar het Noorden toe, is nog zeer wild
en ruw; in de uitgestrekte bosschen leven nog elanden en beren en wolven, en de
jacht op die dieren, verschaft den boer een ruime bron van inkomsten. De eland
wordt in den laatsten tijd door de jachtwetten zeer beschermd, daar dit dier door de
veelvuldige jacht, die er opgemaakt werd, op weg was uit te sterven. Vooral in
streken waar het dier maar heel zelden nog voorkomt, zooals in 't Zuidwesten, doen
allerlei sagen en mythen over den eland de ronde. Dit geheimzinnige dier, dat als
een windvlaag door de dichtste bosschen raast, met zijn scherpe, krachtige hoeven,
boomen bij den grond afsnijdt, en, met zijn geweide kronen de dennen neêr-rukt,
speelt een groote rol in de verbeelding van 't volk, en menigmaal, wanneer in den
herfst de wind spookt in het woud, en boomen omwerpt, wordt de schuld hiervan
aan 't paard van den duivel gegeven, 't groote, bruine, gehoornde paard. Niemand
heeft het dier evenwel gezien, omdat het zoo rent, en dat is maar goed ook, want
wanneer 't stil bleef staan en iemand met zijn spookoogen zou aanstaren, zou die
dat nooit meer kunnen navertellen. Nu ik heb wel eens een eland op een twintig
pas van me zien opstaan uit 't kreupelhout, en 't dier keek me nieuwsgierig aan.
Maar in plaats van zijn tooverkracht op mij te beproeven, ging het bedaard zijn gang,
en verdween in 't hout.
De donkere herfstavonden met regen en wind hebben iets bijzonder spookachtigs
op het land en 't is licht te begrijpen, dat het volk tot allerlei bijgeloof komt. De nevels,
die tegen den avond uit de lage moerassen opstijgen, nemen allerlei vormen aan,
en de wind scheurt ze in bewegelijke gewaden, die heen en weer zweven voor den
zoom van 't donkere bosch, alsof het elfen zijn, of, is er geen wind, dan vullen de
nevels de dalen, en de begroeide toppen schijnen als eilanden in een oneindige,
ijle, witte zee van nevel te drijven. Op het land met zijn griezelige stilte, maken zulke
verschijnselen een geheel
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anderen indruk, dan in een stad, waar de mensch, sterk door zijn massa, zich met
nuchter verstand alles verklaart, wat zijn oog ziet.
Mijn wittebroodskoning, Kalle, de herdersjongen, zou u geschiedenissen kunnen
vertellen, die met vader waar gebeurd zijn, en daar Kalle te bang was om na
zonsondergang de deur uit te gaan en dus zelden een nacht buiten gezien had,
waren in zijn verbeelding, al die verschrikkingen van de duisternis nog veel akeliger
en veel griezeliger dan vader het kon vertellen. Laat hij eens vertellen, hoe vader,
toen hij laatst uit de stad kwam, de geesten gezien had in den schemer van 't bosch.
Toen 't donker geworden was en de herfstwind huilde, bleef 't paard eensklaps staan
op den doorweekten zandweg, en het was onmogelijk verder te komen. Angstig
fluisterend gaat Kalle voort, dat juist op die plek de bliksem eens een grooten den
gekliefd had, en dat er

... Hoe een groote, zwarte kat op het wiel zat en grijnsde.

sinds dien tijd 's nachts altijd kreunen gehoord werd. 't Paard had niet voortgewild,
en vader begreep heel goed, wat er gebeurd was. Tusschen de ooren van 't paard
had hij gekeken naar den wagen en gezien hoe een groote zwarte kat op het wiel
zat en grijnsde. Dat was de duivel zelf, die het rad tegenhield. Vader heeft toen zijn
pijp uitgeklopt en de asch fijn gewreven. Het paard heeft de asch opgesnoven en
dat gaf hem zoo'n kracht, dat hij den wagen voortkreeg en de duivelsche kat had
moeten niezen en was van 't wiel gesprongen. Ik zou u nog heel wat geschiedenissen
van bijgeloof kunnen vertellen, maar ge zoudt daaruit misschien de gevolgtrekking
maken, dat de volksontwikkeling in Finland op geen bijzonder hoog peil staat. 't
Tegendeel is echter waar: - in ieder dorp vinden we volksscholen, in kuststreken
met gemengde bevolking, zelfs een Zweedsche en een Finsche school naast elkaar.
Hoewel de schooldwang nog niet bestaat, maar binnenkort zal worden
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ingevoerd, worden de scholen druk bezocht. Behalve deze volksschool, die in 't
dorp zelf ligt en door de kinderen uit de buurt bezocht wordt, bestaat voor kinderen,
die te ver van de school afwonen om die dagelijks te kunnen bezoeken, de
zoogenaamde ambulutarische school, waarvan de meester eveneens door de
gemeente onderhouden wordt. De meester trekt door de heele gemeente heen naar
de afgelegenste hoeken, en vestigt zich telkens voor den tijd van zes weken op de
een of andere hoeve, om de kinderen uit de omliggende streken te onderrichten.
De eigenaar van de hoeve is gedurende dien tijd verplicht den meester te herbergen
en te verplegen. Hoewel dit onderwijs erg elementaar is, daar 't maar zes weken in
't jaar duurt voor iedere buurt, waarmede de meester toch gedurende negen maanden
van 't jaar bezig is, leeren hier de kinderen lezen en schrijven, wat rekenen en doen
ze wat algemeene kennis op. Ik heb altijd gezien, dat de kinderen met pleizier naar
deze school kwamen, en op den laatsten dag wanneer de meester weer voor zes
weken verder trok, was er een soort examen, waarbij de ouders der kinderen
tegenwoordig waren en ook de predikant der gemeente verscheen, die de kleinen
overhoorde en liet lezen. Op zoo'n dag werden dan na afloop allen onthaald en de
jeugd bewaart dan de aangenaamste herinneringen aan de zes weken studie,
aangespoord om die thuis voort te zetten. Ze krijgen boeken en 's winters avonds
heb ik 't zelf gezien, hoe ze hun kleine broertjes en zusjes leerden spellen uit 't
boekje met de groote letters, dat meester hun toevertrouwd had.
De Finnen zijn van hun geloof zonder uitzondering luthersch, alleen in 't Oosten,
naar de Russische grens, wonen een paar duizend Grieksch-orthodoxe Finnen.
Hoewel het Christendom het eerst door de Russen naar Finland gebracht werd,
kreeg het er geen vasten voet, en eerst koning Erik van Zweden voerde het
christelijke geloof in en liet de Finnen doopen. Toen de groote hervorming zich over
Skandinavië uitbreidde, werd ook in Finland, als Zweedsche provincie, de hervorming
ingevoerd en sinds dien tijd is de Luthersche godsdienst de Staats-godsdienst
gebleven. Iedere socken of gemeente heeft zijn eigen kerk, die meestal dicht bij 't
grootste dorp van de socken op een heuvel gebouwd is. De oudste kerken dateeren
uit de late middeleeuwen en vertoonen nog duidelijke overblijfselen van den
katholieken tijd. In de kerk van Lojo, in Zuid-West-Finland, zijn nog heel
merkwaardige primitieve muurschilderingen, vermoedelijk door nonnen gemaakt.
De kerk is uit zware granietblokken opgetrokken en van binnen zijn de muren met
kalk besmeerd, en daarop is geschilderd. De muren zijn erg ruw, en soms springen
de granietblokken een halven meter naar voren, zoodat het vlak der fresco's als
men er langs kijkt op een bulterig golvend doek gelijkt. De voorstellingen uit den
bijbel, die de wanden versieren, zijn zeer naïef. De figuren zijn eenige malen meer
dan levensgroot, met een enkelen contour geteekend en dan met bonte kleuren
aangevuld. De teekening is zeer slecht, alle heiligen gelijken op elkaar, allen hebben
dezelfde uitdrukking in 't gezicht, dezelfde houding van armen en beenen. Deze
kerk te Lojo, en ook andere
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kerken van dit type, die ik zag, hebben een geweldig hoog, spits dak, dat geheel
niet tot de kerk behoort maar als een losse kap op 't kerkgewelf is gebouwd. De
beteekenis van dit hooge dak is waarschijnlijk een symbolieke, zooals ook de hooge
torenspitsen op onze kerken. Naast de kerk bevindt

De voorstellingen uit den bijbel, die de wanden versieren, zijn zeer naïef.

zich meestal een lage klokketoren. Zondags is het een vroolijk leven op den
kerkheuvel. Vóór het aangaan der kerk wordt er gepraat en gebabbeld. 't Is de
eenige keer in de week, dat het landvolk samenkomt. Jonge meiden en cavalieren
stoeien vroolijk met elkaâr, oude mannen rooken gezellig hun pijpje, zittend op de
heg, en op de trappen van de kerk zitten de oude wijven en
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spreken van de slechtigheid van de tegenwoordige jeugd. En, na de kerk, blijven
ze nog lang bij elkaar, en er wordt koffie gedronken en limonade, en er zijn koeken
en snoeperijen te koop bij een oud vrouwtje, dat Zondags haar tentje vlak naast de
kerk opslaat. De paarden van de boeren zijn aan de heg gebonden, en pralen onder
mooie, bonte dekkleeden. Voor den Zondag wordt altijd 't mooiste spulletje voor
den dag gehaald. En in den winter moet ge ze zien: de rijke boeren, hoe mooie
dekens zij in hun sleden hebben: de boerin heeft ze zelf geweven, vuurroode haantjes
en paardjes op grasgroene wol. Op het kromhout van 't paard staat een groote bel,
die telkens luid rammelt, wanneer 't paard zich schudt. Wanneer zij naar huis gaan,
dan is het een rennen, wiens paard maar 't snelst gaat. 't Gaat heuvel op, heuvel
af, over de bevroren meren, over de vlakte en door 't bosch in vliegende vaart, de
paarden schuimen en dampen, de bellen rammelen, en de kerkgangers lachen
vroolijk in de koude winterlucht. De menschen pakken zich goed in tegen de koude,
en dikwijls vindt ge u zelf haast niet terug tusschen al die huiden en dekens en
kussens. 't Gebeurt nog al eens dat 't paard in een bocht de slede omwerpt, maar
dan voelt men zich zeer onbeholpen, en 't sneeuwbad geeft een zeer onaangename
afkoeling, na de warme verpakking in de slede. Dan eerst 't paard tot staan brengen,
een uitkloppen van dekens, 't terugzoeken van de vilten hooge laarzen, die in de
sneeuw zijn blijven steken, en 't duurt weer een tijd voor ge zoo behagelijk warm
zat als te voren. Maar 't gebeurt nog al niet dikwijls, gelukkig, als de koetsier wat
oppast.

De kerk te Lojo heeft een geweldig spits dak.

Hier in Finland kunt ge ook 't echte sneeuwschoenloopen (skida) bestudeeren.
In den beginne komt 't u voor, of gewoon loopen te voet veel praktischer is, en tevens
sneller gaat, maar hebt ge eenmaal den slag wat beet, dan is is er geen sport zoo
pleizierig als het skidor-loopen. Berg af in duizelingwekkende vaart, en ook al valt
ge, 't is maar in de zachte sneeuw dat ge een paar maal over uw hoofd buitelt. Dan
kunt ge uw skidor naloopen, die alleen met steeds toenemende snelheid hun reis
naar beneden voortzetten, tot zij eindelijk toevallig tegen een boom aanloopen en
tegengehouden worden. Vooral op de jacht zijn skidor onmisbaar. In de bosschen
ligt de sneeuw zoo
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hoog, dat ge er tot de heupen in zoudt zakken. De skidor dragen makkelijk op de
sneeuw.
In streken waar nog veel groot wild is, gaan de jagers met kleine honden op de
wolfsjacht, en vervolgen 't roofdier mijlen ver door bosschen en over velden. Een
boer volgt de jagers en raapt hun kleêren op, die zij steeds uitgooien, naarmate zij
't wanner krijgen. Soms ziet men de skidor loopen met niets anders aan dan een
los hemd, badend in 't zweet, rood verhit. Ook op wedstrijden zijn de hardloopers,
evenals onze Friesche schaatsenrijders, zoo goed als naakt, maar kleeden zich
dadelijk, na afloop van den strijd, weer warm aan.
De berenjacht is minder vermoeiend dan de wolfsjacht, daar de beer gewoonlijk
in zijn hol omsingeld wordt, en de lange vermoeiende jacht daarbij niet voorkomt.
Aan kleiner wild is Finland ook bijzonder rijk, vooral de

Wanneer zij naar huis gaan, dan is 't een rennen....

de vossen richten den boer groote schade aan, en er wordt dan ook in den winter
dapper jacht gemaakt op Reintje, dat me hier in Finland nog slimmer leek dan ergens
anders. De sluwe rekel heeft mij en mijn hond er ten minste verscheiden keeren in
laten loopen. Dassen, hazen, verschillende boschvogels, als auerhanen en korhanen
en allerlei eendsoorten op de meren, geven een jachtliefhebber ruimschoots
gelegenheid, zich aan dit booze vermaak over te geven.
Maar laat ons nog eens kijken hoe het met de familie van onzen herdersjongen
staat. Onze Kalle heeft, zoo gauw de koeien op stal blijven, niets meer te doen, en
daar ik niet geloof, dat de wetenschap hem veel belang inboezemt, zoekt hij zich
een warm plaatsje boven op den oven uit, en ligt daar gewoonlijk te slapen. Voor
zwaar werk is hij nog te zwak, heeft vader gezegd, maar als er zoo eens wat te
rijden valt naar 't dorp, of er hout gehakt
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moet worden, dat zijn alles werkjes, die Kalle wel interessant vindt. Woest en wild
moet 't toegaan, dat zit in 't Finsche karakter. Woest en wild maar dan toch alleen
te zijn, alleen met de groote natuur, ziedaar 't ideaal. Hoe dikwijls zag ik Kalle niet
als een wildeman zingend en schreeuwend en zwaaiend met de leidsels van den
steilen boschweg naar beneden razen. De raarste uitdrukkingen vond hij om zijn
paard aan te drijven, maar zoo gauw hij mij bemerkte, was hij plotseling stil, en 't
paard ging vanzelf langzamer. 't Speet me dan, dat ik hem stoorde. En wanneer hij
hout hakte, kijk, dan kreeg 't kleine mannetje kracht. Hij grijnsde van de pret wanneer
de splinters hoog opsprongen, 't vernielen gaf hem een genot.

Skidor.

Maar ge moet eens met Kalles familie mee in de ‘badstube.’ Een Hollandsch
woord kan ik hiervoor niet vinden. ‘Sanna’ zeggen de Finnen en de Zweden
‘badstuga’ voor 't huisje, dat op ieder erf op een honderd pas afstand van 't huis ligt.
In dit huisje wordt gebaad, d.w.z. het huisje wordt zoo sterk verhit, dat ge er vanzelf
in uw zweet baadt. De grootste plaats van de badstube wordt ingenomen door een
oven, waarop zware keisteenen liggen opgestapeld. Al uren te voren wordt de oven
gestookt tot dat de keien flink gloeiend zijn. De gloeiende steenen worden daarop
met water begoten, waardoor een geweldige heete damp ontstaat. Een laddertje,
waarvan de treden met stroo omwonden zijn, anders zoudt ge uw voeten branden,
zoo heet is alles, voert naar een zoldertje, evenééns met stroo bedekt. Daar legt
men zich neer voor het zweetbad. Moeder de vrouw - ook in de groote badhuizen
in Helsingfors wordt men door vrouwen gewasschen - begint dan hare behandeling.
Zij knijpt en masseert den patient en wrijft hem en slaat hem met jonge berkentakken,
die zij in heetwater doopt. Daarna volgt de behandeling met koud water, een geplons
en een gespoel van belang. Het volk maakt druk gebruik van de badstube, en de
Sanna is goed voor alles. Alle verkoudheid en ongesteldheid wordt met de Sanna
genezen. Helpt de Sanna niet meer, dan wordt
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't bedenkelijker. In den zomertijd, na hard werken op 't veld, gaan de boeren dikwijls
iederen avond baden in de heete badstube. Het is merkwaardig te zien hoe gezond
't landvolk is. Kleine kindertjes komen blootvoets uit de heete Sanna gesprongen
en dat midden in den winter. Op hun bloote voetjes springen ze door de sneeuw
naar huis, waar ze zich voor 't groote haardvuur warmen, en dikwijls loopen ze dan
weer naar buiten in de sneeuw, om vader of moeder uit de badstube af te halen.
Mannen hebben veelal in den winter de gewoonte zich na 't bad naakt in de sneeuw
te wentelen, waardoor hun huid beter gehard wordt tegen de koude. Ik voor mij, heb
die proef nooit genomen, maar wel weet ik dat men komende uit de badstube,
zooveel warmte aan zich heeft, dat de koude heel weinig indruk maakt.

Er wordt dapper jacht gemaakt op Reintje.

Het Kerstfeest duurt in Finland bijzonder lang. Van de Kerstdagen tot aan het
Driekoningenfeest wordt iederen dag feestgevierd. Op 't land noodigen de groote
boeren elkaar op groote feestmaaltijden. Er wordt overvloedig gegeten en gedronken,
in de kamer waar de Kerstboom staat met zijn veelkleurige versierselen, worden de
gasten ontvangen, en groote tafels met enorme schotels met gebraden varkens en
schapen staan gereed. Het feest bestaat hoofdzakelijk in het eten. Er wordt niet
aangezeten aan de tafel, maar een ieder neemt wat van zijn gading is, en verorbert
dat zittend met 't bord op de knieën. Gesproken wordt er heel weinig in 't gezelschap,
omdat de menschen elkaar haast allen vreemd zijn, en elkaar alleen op de
kerstmaaltijden zien.
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Zwijgend nemen de gasten hunne porties mee naar hun stoel, en vergenoegd
zwijgend wordt er gegeten. Niemand durft zijn stem te doen hooren. Alleen bij het
eten komen de mannen en vrouwen in 't zelfde vertrek, vandaar misschien ook die
zwijgende terughoudendheid. De mannen zitten in de kamer van den gastheer, en
daar wordt het gesprek langzamerhand, dank zij de toddy, wat levendiger. Eindelijk,
laat in den nacht, wordt de vroolijkheid algemeen, de menschen worden weer meer
zichzelf.

De vossen richten den boer groote schade aan.

Van 't feest bij den eenen gaat het naar den anderen, die zijn voorganger weer tracht
te overtreffen in overvloed van spijzen en dranken. Onder de boerenkinderen bestaat
in den kersttijd de aardigheid zich te verkleeden en te vermommen, en als stille
geesten de ronde te doen op de verschillende hoeven. De aardigheid bestaat daarin,
dat ze niet herkend worden, daarom spreken zij geen woord, en antwoorden op
geen enkele vraag. Lapjes en doeken dragen zij voor 't gezicht en soms zijn ze als
vreemdsoortige beesten toegetakeld. De schimmen, zoo heeten zij, moeten overal
ontvangen worden, wanneer zij zich met 't kloppen van een stok aanmelden, en de
huisvrouw heeft altijd wat lekkernijen van den kerstboom voor de kleinen, die na
een dans in de stuga weer geheimzinnig zwijgend verdwijnen.

Waar zij zich bij 't groote haardvuur warmen.
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Al zeide ik dat de lange, strenge winter den Finschen boer binnenshuis houdt,
zoo moet men toch niet denken, dat er buiten in 't geheel niet gewerkt wordt. Ondanks
de koude, wordt er gewerkt in 't bosch, brandhout gehakt
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voor 't volgende jaar, en boomen geveld, die ontdaan van kroon en takken, op sleden
weggevoerd worden naar 't ijs op 't meer of de rivier in de buurt. In 't voorjaar met
't opengaan van 't water, worden de balken vanzelf meegevoerd en houtvlotters
langs de oevers besturen de balken naar de groote verzamelplaatsen, waar zij in
vlotten worden saamgebonden, om de reis naar hun bestemmingsplaats verder
voort te zetten. Deze houtvlotten maken lange reizen door het heele land, dat met
zijn ontelbare meren, die haast allen onderling verbonden zijn, zooveel natuurlijke
waterwegen biedt. Het hout dat uit Noord- en Midden-Finland met 't smelten van 't
ijs vlot geraakt is, bereikt meestal niet voor Augustus of September de
bestemmingsplaatsen aan de zuidkust, vanwaar het naar de verschillende
buitenlandsche afnemers gaat.
Nu geloof ik met eenige vluchtige schetsen iets nieuws verteld te hebben van dit
*)
land en dit volk waarvan evenwel nog zoo heel veel zou te zeggen

De boerenkinderen verkleeden en vermommen zich.

zijn, (ik moet er dan ook bijzeggen, dat mijn schetsen zeer onvolkomen zijn). Maar
ik vrees te uitvoerig te worden, en wil daarom nu eindigen met eenige algemeene
gegevens omtrent den oorsprong en de geschiedenis van het Finsche volk.
Finland werd voor ± 1000 jaren bewoond door de Lappen en Skandinaviërs
hadden eenige nederzettingen langs de kusten. Ten tijde van de groote
volksverhuizing trokken de Finnen, behoorende tot het groote machtige
Finno-Tartaarsche volk, dat geheel Siberië en de Russische vlakte langs de
Wolga-oevers bewoonde, naar 't noordwesten en zetten zich langs de oostelijke
kusten van de Oost-Zee neer; de Esthers, Koeren en Lyflanders in de tegenwoordige
Baltische provincies, de Karelen, Wepsen en Tarasten in Finland. Deze drie laatste
stammen vormen het tegenwoordige Finsche volk. De

*)

Waarop door de jongste, treurige gebeurtenissen de algemeene aandacht is gevestigd.
N.V.D.R.
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Finnen hebben de Lappen naar 't noorden verdrongen. Het oude Finsche epos, de
Kalewala bezingt de heldendaden der Finnen, maar toch schijnt de Kalewala ook
al bestaan te hebben vóór de komst der Finnen naar Finland. We leeren uit de
Kalewala dan ook veel omtrent de mythologie en den godsdienst van de Oer-Finnen.
De hoofdgod uit deze mythologie is de grijsaard Wäinämöinen, die door de macht
van zijn gezang de wereld beheerscht. Hij is ongeveer te vergelijken bij den Zeus
der Grieken, maar tegelijkertijd speelt hij in andere deelen van de Kalewala weer
de rol van een halfgod, van een heros. Zooals Chronos de vader van Zeus is, heet
Wäinämöinens vader Oeke, wat eeuwigheid beteekent. 't Epos der Finnen werd
door alle eeuwen heen van mond tot mond overgedragen en bestaat uit ongeveer
25.000 runen of verzen; ten minste zooveel heeft Lönrot, de groote Finsche
taalvorscher, er verzameld en opgeschreven. De Zweden koloniseerden Finland
en maakten het tot eene Zweedsche provincie hetgeen het gebleven is tot 1809,
toen in den oorlog van Rusland en Zweden, Finland, dat, hoe ook de uitslag zijn
mocht, slechts nadeel van den oorlog moest beleven, zich aan de Russische zijde
stelde, en onder het protectoraat van Rusland tot een onafhankelijken staat werd
verklaard. In den laatsten tijd, probeert Rusland wel die onafhankelijkheid in te
korten, en het doel is blijkbaar Finland tot een Russische provincie te maken, maar
dat zal den grooten machtigen Czaar toch niet zoo gemakkelijk vallen. In deze eeuw
heeft Finland zich buitengewoon ontwikkeld, het volksbewustzijn is door het goede
onderwijs ontwaakt, en dit bewustzijn, gesteund door de kracht die wetten en recht
aan 't land verschaffen, zal voorzeker een moeielijke hinderpaal voor de Russische
annexatie-plannen zijn. Gelaten en moedig wachten de Finnen de botsing af, die
eens tusschen hen en de aanmatigende Russen zal moeten komen. Het komende
jaar, wanneer de legerhervormingen, in den landdag besproken zullen worden, en
wat reeds vaststaat, niet naar den zin der Russen zullen worden bewilligd, zijn er
*)
al ernstige stooten te vreezen . Erg jammer, en juist met 't oog op deze aanbrekende
moeielijke tijden, is de omstandigheid, dat er onder 't Finsche volk een groote
verdeeldheid heerscht. Deze verdeeldheid loopt over de taalquaestie, welke taal
n.l. de meest berechtigde is, de Finsche of de Zweedsche. In den tijd van 't
Zweedsche goevernement heeft Zweedsch altijd als taal der beschaving, als
regeeringstaal, gegolden. De wetten waren in 't Zweedsch geschreven, en 't volk,
dat uitsluitend Finsch sprak, kende geen andere gedrukte Finsche boeken dan de
bijbel. De Finnen, hoewel niet ontevreden met 't Zweedsche bestuur, vroegen
meermalen om Finsche vertalingen van 't wetboek, die werden hun evenwel niet
verschaft. Kleine oproertjes tegen 't Zweedsche Goevernement, zijn van weinig
beteekenis. In deze eeuw begon de Finsche taal zich te ontwikkelen; 't eerst onder
de studeerende jeugd, die 't Finsch als eigenlijke moedertaal wilden gaan
beschouwen en sinds dien breidde zich 't Finsche

*)

Deze voorspelling werd sedert (en al zoo spoedig) bewaarheid, naar den lezer bekend is o.a.
uit het Buitenl. Overzicht van het vorig nommer.
N.V.D.R.
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element steeds meer onder de intelligente klassen uit, ten koste van het Zweedsche.
Tegenwoordig zijn van de 2½ millioen inwoners van Finland, ongeveer 350.000
Zweedsch sprekenden. De Zweden behooren tot de burgerij der kustplaatsen en
der steden in 't algemeen, en tot den adelstand, terwijl de geestelijkheid en de
boerenstand tot de Finschgezinden behooren. Finsch en Zweedsch werden gelijkelijk
berechtigd verklaard. Er verschijnen nu kranten en alle mogelijke geschriften op
wetenschappelijk gebied in de Finsche taal. Het Finsch is tot een cultuurtaal gemaakt
in zulk een kort tijdsverloop, een rijke taal, die van den beginne af, alle nieuwe
vreemde woorden vermijd heeft en eigen woorden heeft gemaakt voor velocipède,
voor locomotief, enz. De Finschgezinden worden door de Zweden Fennomanen
genoemd, terwijl de Zweedschgezinden van de Finnen weer den naam van
Isekomonen hebben gekregen. Beide partijen zijn met elkaar in voortdurenden strijd,
en wanneer langs goeden weg er geen einde aan dezen strijd gemaakt wordt, zal
hij zeker eens eindigen, met den ondergang van de Zweedsche partij, die het nu
evenwel nog door de qualiteit harer aanhangers wint van de Finsche, die evenwel
zoo veel sterker in getal is. Het is zeker te betreuren, dat deze verdeeldheid 't Finsche
volk ondermijnt want met eendracht zou er zeker meer kans op slagen bestaan, om
de onafhankelijkheid tegenover Rusland te handhaven. Deze onafhankelijkheid is
voor 't Finsche volk van 't grootste belang, want inlijving bij Rusland staat voor een
Staat van Europeesche beschaving als Finland gelijk met vernietiging van de geheele
cultuur, en een achteruitgang van eenige eeuwen. Laat Rusland eerst zichzelf tot
een cultuurstaat maken, voor het er aan denke, zijn beschaving te willen opdringen
aan landen, die daarom nooit gevraagd hebben.
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Monsieur Hardamour.
Door Cyriel Buysse.
I.
Om half zes, even vroeger dan gewoonlijk, had monsieur Hardamour zich door Jean
laten wekken.
In wit flanellen strandpak, losse halskraag, grijze vilten schoenen en grijs-vilten
hoedje, zoo was hij, dwars over de strandmuur, langs de half onder zand begraven
trap tot aan zijn eigen badkoetsje gekomen, dat daar elke morgen, vlak over zijn
villa, op hem wachtte. Hij had zijn dagelijks bad genomen, kil nog in de vroege
Juli-ochtend, die een mistsluier over de stille branding sleepte, en dadelijk daarna
zijn gewone, hygiënische wandeling: het flink, krachtig stappen langs de duinen,
vier kilometers heen en weer, zijn reuzengestalte zwaar-hoekig afgeteekend tegen
de eindelooze uitgestrektheid van het blonde strand, waar zijn ontijdige verschijning
de azende zeevogels in gillende benden deed opvliegen.
Klokslag zeven in de villa terug, was hij zich gaan verkleeden, had zijn gewoon,
stevig ontbijt gebruikt van brood en koffie, met ham en eieren; en onder het rooken
der eerste sigaar, zijn talrijke brieven en kranten doorbladerd. Kwart voor acht,
eindelijk, was de victoria, waar Jean reeds zijn valies in had gelegd, vóór de stoep
komen gereden; en hij was vertrokken, juist in tijd nog om de sneltrein van half
negen te halen.
Hij ging naar Zwitserland, naar Lugano, bij zijn vrouw en jongste dochter.
Evenals ieder jaar hadden zij die zomer tijdelijk afscheid van elkaar genomen:
hij, verzot op de zee, zij er een hekel aan hebbend, er zich doodelijk vervelend.
Doorgaans verlieten zij elkaar in Mei, om elkaar eerst weer terug te zien met
September, op hun kasteel, waar zij dan bleven tot de winter-ongezelligheid en
koude hen naar hun prachtig woonhuis in de stad terug dreef. En dit jaar zou alles
voorzeker gegaan zijn als naar gewoonte, had niet een onverwacht geval hem
gedwongen, voor een tijd zijn geliefd verblijf aan de zeekust op te geven.
Het was ter wille van Laurence, zijn jongste dochter. Zij had daar, te Lugano,
kennis gemaakt met een jonge diplomaat, die haar, zoo schreef hem zijn vrouw,
zóó opvallend het hof maakte, dat een huwelijksaanzoek elk oogenblik te verwachten
was. Daarom was het wel zeer noodzakelijk dat monsieur Hardamour zelf eens
kwam zien. De partij leek schitterend, maar toch waren er zekere inlichtingen te
nemen, voetstappen te wagen, tal van dingen te beramen en te beredderen, die in
zulk geval doorgaans geen uitstel
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dulden, en waarvoor een vrouw alleen het allerminst geschikt is. Hij moest dus wel
dadelijk komen.
Monsieur Hardamour was een van die princes de l'industrie, die met zooveel als
niets in de struggle-for-life opgekomen, er na betrekkelijk korten tijd in slagen zich
een kolossaal vermogen te veroveren. Op twintigjarige leeftijd onbeduidend
commiesje in een groote katoenspinnerij, was hij er met traditioneele
fortuinzoekers-geluk, en ook daarbij zeer sterke werk-en-wilskracht toe gekomen,
stormenderhand de eene na de andere hoogere betrekking in te nemen, tot hij, in
minder dan tien jaren, als directeur, aan het hoofd zelf van de reusachtige fabriek
werd geplaatst.
Dit echter was nog lang niet voldoende om monsieur Hardamour's bovenmatige
ambitie te bevredigen. Hij had hoogere plannen, en, met taaie wilskracht en
volharding, met het doel bestendig voor zijn geest en voor zijn oogen, streed hij om
het te bereiken.
Monsieur Renard, de eigenaar der fabriek, was een ziekelijk man van reeds
gevorderde leeftijd, en had geen zonen die hem konden opvolgen. Hij had alleen
twee dochters: de oudste, Laure, getrouwd met een rijke fabrikant; de jongste,
Camille, nog ongehuwd. En op die jongste, die hij dikwijls zag van uit zijn bureau,
wandelend in de tuin of zittend achter de heldere bovenramen van het statige
woonhuis, spitste monsieur Hardamour zijn aandacht en zijn blik, zijn begeerige blik
van roofdiermensch.
Toch durfde hij zich niet ineens te ver wagen. Hij wachtte, trillend van ongeduldig
verlangen, op een gunstige gelegenheid. En die kwam dan ook, als van zelf.
Monsieur Renard werd zwaar ziek. Het scheelde heel weinig of hij stierf. Eerst
na lange maanden was hij betrekkelijk genezen, doch bleef zóó zwak dat hij zich
wel bewust werd niet langer in staat te zijn, alleen de last van zulke zware zaken
als de zijne waar te kunnen nemen. Hij dacht aan hulp. Zijn schoonzoon, de man
van Laure, scheen als vanzelf daartoe aangewezen. Maar behalve dat die
schoonzoon reeds in eigen zaken zat, welke hij tamelijk slecht bestierde, was hij
veel te zwak en te lamlendig om daarbij nog die van zijn schoonvader op zich te
nemen. Monsieur Renard begreep dat hem slechts ééne goede keus te maken was:
zijn directeur. Na ettelijke weken aarzelen, na veel wikken en wegen en het geval
uitvoerig met zijn kinderen bespreken, nam hij het groot besluit: monsieur Hardamour
als gëassocieerde. Te gelijkertijd, uit de aard zelf der zaak, kreeg monsieur
Hardamour vrije entrée in zijn huis, en minder dan anderhalf jaar daarna, met volle
instemming van monsieur Renard, die de bekwaamheid van zijn jonge deelgenoot
hoe langer hoe hooger op prijs stelde, behaalde monsieur Hardamour, met de hand
van Camille, de groote zegepraal, waar hij zoolang naar had gestreefd.
Zeer kort daarop stierf monsieur Renard, aan ieder zijner kinderen eerlijk de helft
van zijn fortuin achterlatend. Maar monsieur Hardamour had reeds lang in zichzelf
besloten in geen geval de fabriek met zijn zwager te deelen, en deze was ook
heelemaal niet in staat zulk een heerscher als monsieur
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Hardamour ernstig het hoofd te bieden. Met de meest doordachte diplomatische
fijnheid en sluwheid, wist monsieur Hardamour zijn zwager op de mouw te spelden,
dat hij, reeds een fabriek bezittende, veel beter zou doen het fortuin van zijn vrouw
in andere ondernemingen te beleggen. Er was wel eenige tegenstribbeling, vooral
van wege Laure, die, ook zonder te weten waarom, instinctief aan het vaderlijk
erfdeel gehecht was, maar ten slotte behaalde monsieur Hardamour toch weer de
zegepraal; en, toen hij Laure en haar man hun deel had uitgekeerd, kon hij zijn
eerzuchtige droom als volkomen vervuld beschouwen: voortaan alleen-meester der
reusachtige fabriek, waar hij als een God zou heerschen.

II.
Het huwelijk was niet gelukkig. Camille, zeer wereldsch, en in haar vader's stille
huis haar leven lang beroofd van sterk verlangde genietingen, dacht aan weinig
anders dan aan schitteren in fastueuze feesten. Monsieur Hardamour, autoritaire
hardwerker, had een weinig verholen minachting voor al die futiele nietsdoeners,
waarmede zijn vrouw zich in haar overweldigend-luxueus gemeubileerde salons
omringde. Hij ontving ze met een soort hooghartige toegevendheid, zijn hoekig-zware
titansgestalte hoog en breed uitstekend, boven de smalle schoudertjes der
gepommadeerde heertjes in spannende rok en spannende halsboordjes; zijn
stuursche oogen brutaal-meelijdend peilend in de laag-gedecolleteerde corsages
der plat-magere, mal-behaagzieke dames en jonge meisjes. Zelfs zijn vrouw, hoewel
mooi en flink-gebouwd, boezemde hem weldra een afkeer in, zoowel om haar
oppervlakkig karakter als om haar bespottelijke nufferij; en hij nam maitressen, soms
heel laag gekozen, als om protest te teekenen tegen al die valsche verfijndheid, die
men om hem heen wilde opbouwen. Na enkele jaren ontstond er tusschen de twee
echtgenooten, met wederzijdsche overeenkomst, en zonder het minste openbaar
schandaal, een totale scheiding. Elk van beide schikte zijn levenswijs naar eigen
zin, en alleen voor de oogen der wereld bleven zij ieder jaar enkele maanden samen
wonen.
Er waren vier kinderen, en de wijze waarop de drie oudste opgroeiden, was ook
maar niet geschikt om monsieur en madame Hardamour met elkaar te verzoenen.
Madeleine, de oudste dochter, had een graaf gehuwd. Er was noodzakelijke
behoefte aan een nobiljon in de familie. Zoodra madame Hardamour ondervond dat
zij alles had wat in haar stand bereikt kon worden: eer, fortuin, gezag, had zij geen
rust gekend vóór zij ook tot de hoogere adelstand was doorgedrongen. En voor
haar oudste dochter had zij dan ook in die hoogere sfeer de gewenschte pretendent
gevonden: een graaf, een echte fin-de-race en fin-de-siècle graaf: klein, leelijk,
dom-vaniteus en geruïneerd, 'n kerel die in minder dan drie jaar tijds de gansche
bruidschat van zijn vrouw met spel en met maitressen had verkwist. Monsieur
Hardamour had ze beide moeten
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redden uit de armoede, eerst met een jaarlijksch, weldra met een maandelijksch
pensioen, daar de edele graaf soms in enkele weken het inkomen van het heele
jaar verknoeide.
Van zijn beide zonen hield de een, de oudste, zwak-verwijfde jongen zonder
energie, zich een beetje, om de tijd te dooden, met de zaken bezig. Maar 't liefst
nog was hij met de dames, meer vrouw dan man van aard, als vrouw met vrouwen
pratend over chiffons en kleeren, zóó langoureus-verwijfd en zwak, dat de vrienden
van het huis hem spottend achter zijn rug mademoiselle Hardamour noemden. De
jongste, daarentegen, was een wildvang, die niet anders deed dan 't geld met volle
grepen weggooien, ongeveer levend als zijn adellijke schoonbroer, met dit verschil
althans, dat het plebeïsch vaderlijke bloed als een stroom van fyzieke overkracht
in hem bruisde, voortdurend losbarstend in woeste uitspattingen. Geweldig veel
brassen en drinken, glazen en meubels stuk slaan in bordeelen, vechten tegen
politie-agenten en nachtwakers, gewone straatschenderij in gezelschap van andere
rijke jongelui van zijn stand gepleegd, dat waren zijn dagelijksche amusementen.
Hij had twee honderd duizend frank verknoeid in het oprichten van een stal
wedrenpaarden, en van lieverlede zóó ontzettend veel schulden gemaakt, dat
monsieur Hardamour eindelijk tegen hem dezelfde maatregel had moeten gebruiken
als tegen zijn adellijke schoonzoon: het uitkeeren van een beperkt maandelijksch
pensioen. En alleen Laurence, zijn jongste dochter, was in eeniger mate monsieur
Hardamour's troost: een mooie, flink-gebouwde, gezonde meid, eenvoudig nog en
verstandig, een vrouw waar hij zijn eigen zelf in herkende, eene die in staat was
haar weg te banen door de wereld als het had moeten zijn, maar ook wellicht
bestemd nu om wuft en bedorven te worden als de andere, onder de noodlottige
invloed van de moeder.

III.
De trein was vertrokken. Monsieur Hardamour, alleen in de coupé, half uitgestrekt
over de roode kussens, doorbladerde verstrooid een paar couranten, van tijd tot tijd
een zware haal uit zijn havana trekkend. Hij legde weldra verveeld de dagbladen
op zij, en tuurde staroogend door het raampje van 't portier, in verbeelding zijn
reisplan schikkend.
Hij had een sterke hekel aan die reis. Die diplomaat, een Oostenrijker, was
natuurlijk weer een van die gepommadeerde fatten, waarmede zijn vrouw de
gewoonte had zich te entoureeren. Als hij dat niet was geweest, zou hij haar ook
niet hebben kunnen behagen. Maar deze keer, voor zijn lievelingsdochter, zou
monsieur Hardamour niet zoo gemakkelijk toestemmen als hij gedaan had in het
huwelijk van Madeleine met zijn beruchte schoonzoon. Als de kerel hem niet meeviel
moest het in eens uit zijn, zonder discussie.
Wat hem intusschen 't meest hierin verveelde, was die gedwongen onderbreking
van zijn geliefd verblijf aan de zeekust. En schommelend op de zachte roode kussens
der coupé, begon hij opnieuw te berekenen of hij die onvermijdelijke reis nog niet
een paar dagen zou kunnen inkorten.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

414
Hij moest beginnen met even op te houden in de stad, om uit zijn brandkast het
noodige geld te nemen, en ook even in 't voorbijgaan een blik op de fabriek te
werpen. Dit laatste mishaagde hem niet. Hij werd er niet verwacht, hij zou eens
goed kunnen waarnemen hoe of er alles ging in zijn afwezigheid. Wee hem die hij
er niet op zijn post zou vinden! Daarna zou hij eventjes bij Valerie aangaan, dan
ergens in een restaurant gaan dejeuneeren, en even over 12 de sneltrein voor
Luzern nemen. Misschien zou hij zelfs dejeuneeren in de restauratie-wagen van de
trein. Zoo leek de reis wel iets minder vervelend. Een lange, saaie reis anders: een
halve dag en een heele nacht sporen! Enfin, er was niets aan te doen. Hij zou in
elk geval trachten in de restauratie-wagen lekker te dineeren, en zoo goed mogelijk
in de slaapwagen te rusten. Zonder zich te Lucern op te houden zou hij zijn reis
voortzetten, om nog de volgende avond te Lugano aan te komen. Twee, drie dagen
om met de hofmaker kennis te maken en eventueel de eerste, noodige informaties
in te winnen, zouden allicht voldoende zijn. Langer dan vier dagen zou hij in geen
geval blijven. Twee om te gaan, twee om te keeren, en drie of vier om daar te blijven:
alles samen ruim een week. Vervelend, gloeiend vervelend, maar niets aan te
doen........
Wiegelend op de zacht-veerende kussens, in het eentonig geruisch van de rollende
trein, verwijderde monsieur Hardamour het reisplan uit zijn geest, en liet hij zich
door andere, vage, onsamenhangende sensaties en gedachten vervullen.
Het jaar beloofde goed te zullen zijn. Als de zaken zoo voort bleven gaan, zou er
dat jaar voorzeker een winst van ruim vierhonderd duizend frank zijn. Er was wel
een gevaar, - nog al ernstig - van werkstaking geweest: verscheidene honderden
zijner arbeiders, die een vermindering van werkuren en een verhooging van loon
waren komen eischen; maar zóó categorisch was daarop zijn antwoord geweest,
dat hij in eens het kwaad in de kiem had doodgeknepen.
Hij moest er in zichzelf nog om lachen, om dat brutale antwoord, door hem
persoonlijk aan de afgevaardigden der ‘strikers’ toegediend. Het was naar aanleiding
van dat fameus acht-uren-werk, sinds eenige tijd door de socialistische arbeiders
in de meeste fabrieken als basis geëischt.
‘Acht uren werken,... 't is wel wat ge verlangt, niet waar, mijn vrienden?’ had hij
leukweg gevraagd.
‘Ja, meneer,’ hadden de ‘strikers’ geantwoord.
‘En acht uren uitspanning, niet waar?’
‘Ja, meneer.’
‘En acht uren slapen, niet waar?’
‘Ja, ja...’
‘En acht uren mijn k... kussen, hè!...’
Met die grap, waarachter zij zijn hardnekkige weigering voelden, had hij hen ruw
de deur uitgezonden, en van werkstaking was voorloopig geen sprake meer geweest.
Ah! 't was toch wel goed, en mooi, en heerlijk, die goudstroom, die
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Pactole, welke zoo ieder jaar in zijn reusachtige brandkast vloeide! Het was macht,
eer, gezag, alles. Het soort geluk dat het geld hem niet kon geven, zou hij zonder
geld nog minder hebben. Hij moest alleen maar zorgen voor zijn gezondheid. Dàt
was de grootste aller schatten, zonder dewelke alle andere niet bestonden. Hij moest
er b.v. wel aan denken niet te veel te eten, noch te drinken, en vooral zulke spijzen
en dranken vermijden, die op zijn gestel nadeelig konden werken. Hij moest ook
niet te veel rooken. Misschien rookte hij wèl te veel. Het ware beter voor hem geweest
als hij zoo niet van 's ochtends vroeg die zware havana's van één frank 't stuk rookte.
Toch had hij zich, wat dat betreft, de laatste tijd in acht genomen; maar hij moest
het nog meer doen. Na deze eerste sigaar moest hij nu niet meer rooken vóór twaalf
uur... En niet te veel bezoeken ook aan Valerie. Twee in de week was ruim voldoende
op zijn leeftijd. Het menschelijk lichaam kon eigenlijk worden vergeleken met een
groote fabriek: uit beide moest men trachten al de voordeelen en genietingen te
trekken die zij geven konden, maar zonder de grondkracht er van uit te putten.
Gelukkig werd hij door zijn sterk-hygiënische, elke dag herhaalde lichaamsoefening
gered. Ook de zuivere, gezonde lucht van zee en land waren hem een zegen. Hij
moest nog meer en meer lichaamsbeweging nemen, nog meer en meer de frissche
zee- en buitenlucht inademen. Voor zichzelf, uitsluitend voor zijn eigen zelfbehoud
had hij per slot van rekening te zorgen. Al de andere waren toch maar nulliteiten,
onbekwamen, die alleen van hem leefden, die niet in staat waren een enkel oogenblik
in hun eigen onderhoud te voorzien.

IV.
De trein reed het station binnen. Donderend over de stalen draaischijven, kwam hij
ruischend onder het reusachtig glazen booggewelf stilhouden. In het woelend gejoel
van heen en weer hollende reizigers, van heen en weer gegooide koffers en valiezen,
wenkte monsieur Hardamour een witkiel en beval hem zijn reistasch in de
bewaarplaats van het station te brengen. Dan spoedde hij zich uit de lawaaiige
drukte, ontving aan de uitgang het reçutje, stapte in een open huurrijtuig, dat dadelijk,
onder schel zweepgeklap, ratelend over de hobbelige straatkeien wegreed. Tien
minuten later stond monsieur Hardamour voor de hooge porte-cochère van zijn
monumentaal woonhuis.
Hij betaalde de koetsier en liet hem vertrekken, haalde zijn sleutelbos te voorschijn,
opende de zware eiken deur. Hij stapte binnen en de vleugel sloeg weer dicht,
zwaar-galmend in de stilte van de ruime leege gang, als de toegeslagen deur van
een gevangenis. Monsieur Hardamour zelf, zonder te weten hoe of waarom, kreeg
eensklaps die indruk: de op hem dicht gesloten deur eener gevangenis. Aan het
uiteinde van de gang, achter de hooge deur van mat glas, die uitkwam op de tuin,
gonsde dof het eentonig geruisch der enorme fabriek.
Rechts, tusschen de vier wit-marmeren zuilen, dragend op caryatiden het
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gesculpteerd wit-marmeren booggewelf der vestibule, beklom monsieur Hardamour
de wit-marmeren trap van vijf treden, die toegang tot het woonhuis gaf. Hij opende
de glazen deur welke de vestibule van de gang afzonderde, hing er zijn hoed en
zijn overjas aan de kapstok, en beklom de zacht-hellende, monumentaal breede
trap der eerste verdieping, waarvan de zware roode looper met een grijs-linnen
dekkleed overtrokken was.
Op het ruime portaal duwde hij een deur, die van zijn slaapkamer, open. In het
halfduistere der neergelaten rolgordijnen, tusschen het vaag-bleeke der ook met
witte of grauwe kleeden bedekte fauteuils en meubels, ging hij dwars door de kamer,
tot de verste hoek. Hij schoof er een zware, donkerroode draperie op zij, haalde
opnieuw zijn sleutelbos te voorschijn, draaide een tijd lang aan een gecompliceerd
slot, opende eindelijk, niet zonder eenige moeite, een buitengewoon zware deur,
tevens zóó smal, dat zij bezwaarlijk de doortocht kon leveren aan een man van
monsieur Hardamour's reusachtige gestalte.
Hij bleef er een oogenblik bij de half open deur vertoeven, een weinig
neergebogen, nauwkeurig, met een soort wantrouwen onderzoekend, of er ook
soms aan 't stevige, tevens als een horlogewerk gecompliceerde slot, iets mankeerde.
Zijn onderzoek scheen hem gerust te stellen. Hij nam er de sleutel weer af, drong
door de nauwe opening, zette, bij middel van een haak die in een ring pastte, de
deur op een kier, en trad binnen in zijn heiligdom, zijn tabernakel, zijn heiligen der
heiligen,... zijn brandkast.
Het was een echte kamer, vier meters lang en evenveel breed, met stalen wanden,
vloer en zoldering, zoo zwaar en sterk als pantserplaten van een oorlogschip, een
dier moderne forteressen van de groothandel, welke in staat zijn de hevigste brand
en tevens de geweldigste en sluwst doordachte aanslagen van om het even welke
onverschrokken dievenbende te trotseeren. Alle vier de zwart-glimmende stalen
wanden vertoonden uiterlijk niets anders dan de witgeverfe hoofdletters of nummers
der verschillende vakken, en een schaarsch, vaal schemerlicht drong er slechts
binnen door drie kleine, langwerpige, hoog-stekende raampjes van drie-duim-dik
mat glas, daarenboven nog beschut door even dikke ijzeren staven, terwijl aan het
plafond een kroontje van drie electrische lampjes hing, om ook de kamer 's avonds
te verlichten.
Monsieur Hardamour was recht naar het vak DXD42 gegaan, waar steeds een
zekere voorraad comptant geld, in zilver, goud en bankjes werd bewaard. Daar hij
niets te doen had dan de hand uit te strekken om het geld te nemen, vond hij het
onnoodig licht te maken. Evenwel, toen hij het smalle deurtje open had, was het er
zóó duister in, dat hij 't gezochte niet goed vinden kon. Hij ging naar de electrische
knop, naast de ingangsdeur, en draaide hem om. Doch er kwam geen licht, iets wat
hij trouwens wel verwachtte. 's Zomers, als zij uit de stad waren, werd de electrische
verbinding met de fabriek steeds afgesloten. Maar in zijn slaapkamer had hij altijd
bougies en lucifers. Hij maakte de haak los, liep terug in zijn kamer, nam er, van
het beddetafeltje, de handblaker en 't doosje lucifers. En, weer gekomen in de
brandkast-kamer, met het licht in zijn linker hand, strekte hij de rechter hand
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uit om de deur met de haak in de ring weer op een kier te zetten, toen een onhandige
beweging hem de ring deed missen, waarop de zware stalen deur hard toeknakte,
met een korte veersprong van het slot.
- Sacrédié! bromde hij verveeld.
Het incident was evenwel van geen belang, daar hij de sleutels bij zich had. Hij
ging naar de la, nam er het noodige geld uit, verborg het in zijn portefeuille, sloot
de la weer dicht en kwam met de sleutels naar de deur, om te vertrekken.
Zonder de blaker los te laten, stak hij de sleutel in het gat. Hij was zeer verwonderd
een onverwachte weerstand te voelen. Had hij de sleutel dan verkeerd geplaatst?
Hij trok er hem uit, bekeek hem, stak er hem weer in, poogde opnieuw de deur te
openen.
Vergeefs; de sleutel zat als in een muur.
- Nom de Dieu! bromde hij ditmaal.
Hij keek even onthutst om zich heen, alsof hij naar iets zocht. Maar hij zag niets
dan de hardkoude stalen wanden en de harde stalen vloer. Hij talmde even, ging
twee passen links, twee passen rechts, kwam weer met zijn kaars heel dicht bij 't
sleutelgat, stak er, met buitengewone voorzichtigheid, nog eens de sleutel in, poogde
nog eens hem om te draaien.
Vergeefs; de sleutel zat als in een muur.
Hij bukte zich, zette de blaker op de vloer. En, weer opgericht, probeer de hij 't
opnieuw, ditmaal uit al zijn macht, met alle twee zijn handen, het bloed in 't gezicht
en de mond verwrongen van inspanning.
Vruchtelooze moeite; de deur bleef zoo vast als een rots.
- Nom de Dieu de nom de Dieu! knorde hij, met woedende oogen.
Hij duwde op de deur, hard, met een stoot, in de plotselinge hoop, dat zij wellicht
niet op slot was dicht gevallen.
Maar de deur week niet.
Met zijn linkervoet schoof hij een weinig de blaker op zij, stapte drie passen
achteruit, kwam plotseling uit al zijn macht, met gespannen - uitgestrekte armen op
de deur weer aangevlogen, als om de boel uit elkaar te rammeien.
Er klonk een doffe bons, maar de deur zelve verroerde zich niet.
- Nom de Dieu de nom de Dieu!
Hij bleef een oogenblik versuft en bedwelmd onder zijn eigen geweld staan staren,
de blikken omhoog, met vreemde oogen naar de smalle raampjes met hun dikke
staven, waardoor het verwijderd geruisch der fabriek dofgonzend doordrong. Toen
nam hij weer de blaker op, en, voor de vierde maal, poogde hij met de sleutel de
deur open te krijgen.
Nu ging hij met een trillende nauwkeurigheid te werk, als een horlogemaker, die
aan een zeldzaam gecompliceerde klok werkt, langzaam, langzaam het sleuteltje
naar binnen brengend, peilend, zoekend, polsend; vooruitduwend, terugtrekkend,
elk oogenblik probeerend om te draaien, telkens weer ophoudend, zoodra hij de
minste tegenstand begon te voelen. Maar niets van alles hielp: de deur week niet
meer voor zachtheid dan voor geweld. Eindelijk trok hij woest, met een
verschrikkelijke vloek, de sleutel weer terug, eens-
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klaps begrijpend, dat de deur, vanzelf hard toeslaande, iets in het slot verward had,
dat hem belette dit nog te bewegen. Reeds toen hij binnenkwam had het hem immers
toegeschenen of er iets aan schortte. En nu gevangen midden in zijn schatten, bleef
hem niet de minste twijfel meer over: hij zat levend in zijn brandkast opgesloten als
in een ijzeren graf.

V.
Toen hij eenmaal die volle zekerheid had, kwam het eerst in hem tot een betrekkelijk
bedaren. Hij trok werktuigelijk zijn horloge uit, zag, dat het precies kwart vóór tien
was. Zijn trein vertrok om twaalf uur veertien, hij had dus ruim twee uren tijd om uit
zijn gevangenis te ontsnappen. Het bloed steeg hem eensklaps van machtelooze
toorn naar het hoofd, bij de gedachte, dat het toch zeer waarschijnlijk te laat zou
worden om Valerie nog te bezoeken.
Hij begreep, dat er voor hem geen andere hoop bestond, dan veel lawaai te
maken. Hij moest trachten zich te doen hooren, 't zij van de buren, 't zij van de
werklui der fabriek.
De beide huizen, welke rechts en links aan 't zijne grensden, 's winters door rijke
eigenaars bewoond, waren doorgaans 's zomers gesloten. Er was heel weinig kans,
dat hij langs die weg kon geholpen worden. En hij kon ook niet veel verwachten van
de passanten, daar de brandkastkamer geheel aan de achterkant van 't huis gelegen
was. Hij kon feitelijk alleen maar rekenen op de fabriek, die er ongeveer vijftig meters
vandaan stond, aan de overkant van de tuin, en welks dof gegons onduidelijk tot
hem bleef doordringen, als een verwijderd, enorm, eentonig geklaag.
En, als om zijn stem er op te probeeren, evenals een kind dat in een eenzaam
woud een echo proeft op te wekken, slaakte hij, nog niet heel luid, een eerste
schreeuw.
Het brulde schor en dof, kort galmend als een hol geblaf, door de lugubere stalen
wanden dadelijk, zonder echo, in zijn ooren weer teruggekaatst.
Hij besefte, dat er geen klank van naar buiten kwam. Hij wachte even,
roerloos-luisterend, de oogen op de smalle raampjes.
Hij hoorde niets dan het aanhoudend dof-ruischen der fabriek.
Hij zette zijn beide handen als een trechter aan de mond, en brulde voor de tweede
maal, uit al zijn kracht nu.
Als het gebriesch van een wild beest galmde hem 't ditmaal tegen, doch weer
zonder echo naar buiten, uitstervend in nadreunende trillingen op 't staal der naakte
wanden.
En, in de doodsche stilte, welke daarop volgde, bleef hij weer even roerloos
luisteren, 't gehoor gespitst en de wenkbrauwen gefronst, de oogen op de vale,
doffe raampjes.
Niets.... niets.... Niets dan de doodsche stilte van een graf; doodscher, stiller nog
door het eentonig, dof gegons daarbuiten.
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Hij gilde opnieuw. Hij gilde 't uit van angst en woede, tegelijkertijd stampend met de
voeten op de pantsertegels van de vloer.
En in de lugubre, weer daaropvolgende stilte, bleef hij weer even onbewegelijk
staan, de gelaatstrekken strak, langzaam doordrongen van een gruwelijk voorgevoel,
omdat hij niets bleef hooren dan het eindeloos dof-dreunend ruischen der fabriek.
Hij begreep, dat zijn schreeuwen tot niets zou dienen, zoolang hij er niet in slaagde
door een of andere opening met de buitenwereld te communiceeren.
De oogen op de vaalgrijze raampjes, als op het eenig licht van hoop dat hem nog
overbleef, voelde hij in zijn zakken, een hard voorwerp zoekend, om er een der
dikke ruiten mede stuk te slaan. Maar hij vond niets,... niets,... hij had niets anders
dan zijn sleutelbos, een paar couranten, een sigarenkoker, enkele stukjes klein geld.
Onder 't voelen van die stukjes kreeg hij een ingeving. In dezelfde la waaruit hij
't geld had genomen, had hij een stapel vijffrankstukken zien liggen. Dáármee zou
het misschien gaan: met vijffrankstukken een der ramen stukgooien.
Hij liep naar de la, trok ze open, greep een handvol stukken van de stapel. En,
om grooter trajectoir te hebben in de verste hoek der brandkastkamer
achteruitgedrongen, gooide hij er een van naar het middenraampje, zoo hard als
hij kon.
De slag, verkeerd gemikt, kwam op de rand der pantsering terecht, en 't stuk viel
klinkend op de stalen vloer, weer opbonzend in schel gerinkel, rollend, als een
zilveren tandradje over de groefjes van de tegels, naar de andere hoek der kamer,
waar het na een aantal overijlende rinkel-wentelingjes eindelijk plat-neer viel.
Zonder zich de moeite te geven om het op te rapen, gooide monsieur Hardamour
opnieuw met een ander stuk. Dit tweede, flinker gemikt, sloeg volop, tusschen de
twee middenstaven, in de zware, doffe ruit, zóó scherp en geweldig, dat monsieur
Hardamour even dacht dat het er dwars door heen vloog. Kort van duur was echter
zijn illuzie: het stuk viel rinkelend op de pantservloer terug evenals 't eerste, en dáár
waar het de ruit getroffen had vertoonde zich te nauwernood een schrabje, een
afgeschilferd loovertje niet grooter dan een vischschubbetje.
- Nom de Dieu de Dieu de Dieu! bromde hij.
En van lieverlede steeg het in hem tot wilde opgewondenheid. Hij haalde opnieuw
koortsig zijn horloge uit, constateerde dat het reeds over half elf was, begreep dat
zijn bezoek aan Valerie nu bepaald onmogelijk werd. Dit deed in hem een vreeselijke
woede opbruisen, gemengd met heftige begeerte, en plotseling begon hij met volle
grepen de stukken naar het raam te gooien. Het sneeuwde rinkelend zilver om hem
heen, en tegelijkertijd schreeuwde en stampvoette hij nu weer uit al zijn macht als
een bezetene, volop bewust nu van zijn akelige toestand, eensklaps overweldigd
door een waanzinnige schrik bij de gedachte, dat hij daar wellicht na dagen en
nachten van
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de vreeselijkste folteringen, door honger, dorst en gebrek aan lucht zou omkomen.
Gedurende ruim een half uur, gaf hij zich aldus onderbroken aan een
oorverscheurend geschreeuw en lawaai-maken over. Toen kon hij niet meer, uitgeput,
de slapen ruischend, stom - verwilderd om zich heen starend.
Het aangezicht paarsrood, hijgend en zweetend, liep hij nu met opgestoken
reuzenschouders dof-brommend rondom zijn gevangenis, tastend aan de koude
wanden, gelijk een beer rondom zijn kooi. Vóór de deur bleef hij weer stilstaan, nam
de kaars op, hield ze vóór 't sleutelgat, keek er in, stak er nog eens de sleutel op.
En voor de twintigste maal probeerde hij hem om te draaien, eerst langzaam,
zachtjes, met oneindige voorzichtigheid; van lieverlede harder, al harder en harder,
met knarsende tanden en krampachtig verwrongen lippen; weldra met een
verschrikkelijke woede, met razende verwenschingen en dreigementen tegen de
fournisseur die hem de brandkast geleverd had, opnieuw brullend en brieschend,
wringend met handen, schouders en knieën, wringend met zulk een ruw geweld,
dat de sleutel plotseling brak, en dat hij zelf vloekend ten gronde stortte, zich op
verscheidene plaatsen kneuzend.
Met moeite richtte hij zich weer op, de vingers bloedend, sidderend door al zijn
ledematen. En eensklaps, van wanhoop overweldigd, begon hij als een kind te
snikken. Hij voelde zich nu onherroepelijk verloren, hij voelde dat hij niet gered zóú
worden. Hij zou daar sterven, langzaam sterven onder de schrikkelijkste der ellenden,
van dorst en honger en benauwdheid, midden in schatten groot genoeg om aan
duizende menschen het leven en de welstand te verzekeren....
Een stilte van bedwelming volgde op die wilde uitbarsting van woede. Afgemat
zonk hij neer op de harde, koude, stalen tegels, naast de steeds brandende kaars.
Werktuigelijk voelde hij in zijn jas en omwond zijn bloedende linkerhand met een
zakdoek. Zijn oogen vielen even half dicht van pijn en vermoeidheid. Hij opende ze
weer en zuchtte. Een gevoel van betrekkelijk geduld, van tijdelijke onderwerping,
kwam, bijna rustig - verkwikkend, over hem. Hij begon weer vaag te hopen, hij voelde
dat hij in de eerste plaats geduld moest hebben. Een krant was uit zijn zak gevallen,
hij strekte er de hand naar uit, raapte hem op, ontvouwde hem, begon er machinaal
in te lezen, de ooren gonzend en het geestvermogen duister, om de tijd te dooden.
De krant was vol met de dingen en verhalen van het dagelijksch leven, van die
gebeurtenissen, nu eens zeurig, dan eens geestig, dan weer wreed, dan weer
banaal-vervelend, waarvoor de goede burgerluidjes zich passioneeren, 's avonds
na een lekker maal, gezellig in hun leunstoel uitgestrekt. Maar vreemd kwam het
monsieur Hardamour nu voor, hoe of dat alles in eens zoo heel, heel verre van hem
af scheen te staan, hoe of dat alles nu, even wazig, haast op een gelijke achtergrond
terugweek, met iets twijfelachtigs er over, of het ook niet gebeurd zou zijn. Hij las
van een groote veldslag ergens in Afrika, tusschen Engelschen en inboorlingen,
waarin de laatste meer dan vijftienduizend dooden hadden verloren. Meer dan
vijftienduizend
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dooden, waaronder ook vele niet-combattanten: grijsaards, vrouwen, kinderen; en
haast geen gekwetsten, omdat de Engelschen al de gekwetsten op het slagveld
hadden afgemaakt. Zij waren zeer gevaarlijk, die gekwetsten, in staat, zoo schreef
de courant, hoewel half dood, nog een verraderlijke slag te slaan. Trouwens, het
waren immers maar fanatieke wilden, slechts gewapend met oude geweren en
lansen; en barbaren worden anders dan beschaafde volkeren behandeld. In de
politiek toch moest men steeds, waar men kon, trachten practisch te zijn; waarom
dan vijanden gespaard voor wie toch niemand ter verdediging zou optreden?
Daarna las hij van Dreyfus. Sinds maanden, sinds jaren, las hij elke dag van
Dreyfus. Reeds lang had het opgehouden hem te interesseeren, maar nu
interesseerde 't hem weer, omdat hij een gelijkenis voelde tusschen Dreyfus, als
martelaar opgesloten in zijn eiland, en zijn eigen zelf, als martelaar opgesloten
midden in de schatten van zijn brandkast. Hoe vreeselijk toch als men er zoo toe
kwam, 't zij door een complot van vijanden, hetzij door eigen onvoorzichtigheid of
schuld, niet meer tot de sterksten in de levensstrijd te behooren!
Daarna las hij opnieuw van Engelschen, in een ander gedeelte der wereld. Ah!
wat voor kerels toch, die Engelschen! en wat men al niet verkreeg in de wereld, als
men maar heelemaal geen gewetensbezwaren kende! Hij kon ze niet genoeg
bewonderen, al haatte hij ze in den grond van zijn eigen egoïsme
allerverschrikkelijkst. Die zouden zich maar niet in hun eiland laten opsluiten als hij
in zijn brandkast. Voortdurend stonden zij bij de deur, zorgvuldig lettend, dat zij niet
werd dichtgeslagen.
Dan vouwde hij het blad om, en las van allerhande dingen: een uittreksel uit een
redevoering van een minister, die driftig door het volk was toegejuicht geworden,
omdat hij op 't eind van zijn discours plechtig gezworen had tot zijn laatste droppel
bloeds te willen geven voor de eer van 't leger en de glorie van zijn vaderland; een
polemiek tusschen twee journalisten, die elkaar in vischwijventaal uitscholden, ter
wille van een somme gelds, die de een aan de ander verweet ontvangen te hebben,
voor het schrijven van een schandalig artikel tegen de vrouw van een bekende
diplomaat; en dan een heele reeks korte verslagen over moorden, spoorweg-, fietsen rijtuig-ongelukken, een rubriek zóó druk gevuld met akeligheden, dat het wel
leek of je niet meer zonder levensgevaar uit je huis zoudt durven gaan. En eindelijk,
heel achteraan, beneden op de vierde pagina, een kort rubriekje ‘Kunst en Letteren’,
gedrukt met kleine lettertjes, waarin, onder de anoniem-pseudonieme handteekening
van Interim, een om-het-even-welk recensentje verslag gaf van twee
tooneel-vertooningen, geweldig afbrekend het stuk De Stem des Volks van een
beroemde, noorsche dichter, geweldig ophemelend het de dag daarna gegeven
stuk van een meridionaal: Tartarin de Gascogne. ‘Les jours se suivent et ne se
ressemblent pas’ zoo schreef de gevatte journalist; eergisterenavond was het of wij
in een kelder, in een kuil zaten, waar, in een akelig halfduister, onverkwikkelijke,
onbegrijpelijke, niet bestaande wezens als zieke schimmen zich bewogen;
gisteravond leefden wij in volle vrije lucht, in zonneschijn en
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vroolijkheid, als midden in een vuurwerk van spirituëele gezegden, gebaren en
tooneelen. Ah! hoe zeldzaam zijn ze, de jongeren als de auteur van Tartarin de
Gascogne, die ons de goede oudjes weer komen herinneren, zonder ons te veel
om hun verlies te laten treuren!’
Monsieur Hardamour was plotseling opgestaan, strak starend naar de raampjes, 't
gehoor gespitst. Een straal van hoop schoot door zijn brein, onmiddellijk gevolgd
door een nog diepere teleurstelling. Wat zijn aandacht getroffen had was enkel het
plotseling ophouden van 't verre gegons der fabriek. Hij keek op zijn horloge. Twaalf
uur. Het uur, waarop de machiene stilstond, terwijl wevers en spinners naar huis
gingen eten. Ah! verfoeid noodlot! Zij allen, hoe ellendig ook, zouden toch weer vrij
gaan eten, terwijl hij, de chef, de rijkaard, opgesloten in het tabernakel zijner schatten,
niets zou hebben! Al die emoties, dat wilde schreeuwen, dat gooien met
vijffrankstukken, die gansche opgewonden inspanning had hem eetlust gegeven
zonder dat hij 't merkte, en nu voelde hij op eens het knagen van reëelen honger.
Twaalf uur; hij hoorde dof in 't verschiet de stadsklokken luiden. Twaalf uur; het uur
waarop hij in de trein had moeten zitten, na zijn bezoek bij Valerie. Een lekker
dejeuner in de restauratiewagen en daarna die lekkere havana, de beenen dwars
uitgestrekt over de kussens der coupé, een beetje lezend in een krant, of soezig
starend door de raampjes....
Gejaagd, overprikkeld, met knarsende tanden en ineengekrompen knuisten, was
hij opnieuw heen en weer rondom zijn hok aan 't loopen, als een beer in zijn kooi.
Van lieverlede, in de herleving die op zijn bedwelming volgde, greep het gruwelijke
van de toestand hem met toenemende kracht weer aan. Hij had zijn hoed afgenomen,
zweetend, benauwd, eensklaps beseffend dat hij nog eerder van verstikking dan
van honger en van dorst zou sterven, als hij er niet in slaagde ergens in zijn ijzeren
graf een opening te maken. 't Gezicht der half opgebrande bougie, waarvan de vlam
reeds verminderde, in een rossige nevelkrans gehuld, vervulde hem met schrik en
afschuw. Hij haalde diep adem op, uit zijn breede reuzenlongen, als om hun
weerstandkracht tegen de langzaam-komende verstikking te beproeven. Toen raapte
hij de rechts en links verspreide zilverstukken op, blies het licht uit, ten einde zooveel
mogelijk zuurstof voor hemzelf te bewaren; en, in de halve duisternis weer
achteruit-gedrongen tot de verste hoek der brandkast-kamer, begon hij opnieuw
met de stukken naar het kleine middenraam te gooien.
Al dadelijk erkennend dat het niets hielp ze met grepen tegelijk te smijten, nam
hij ze één voor één nu, zorgvuldig mikkend op de smalle, langwerpig-vierkante,
mat-gele klaarte, en ze dan gooiend uit al zijn kracht, zoodat ze zooveel mogelijk
met de scherpe zijrand op het doel terecht kwamen. Na een twintigtal, aldus tamelijk
goed gedirigeerde slagen, zag hij tusschen de twee zware middenstaven de eerste
stralen van een sterretje verschijnen. Na ruim een half uur was er een barst, die
een klein lichtschichtje liet doorschieten.
Dat raam - hij wist het - kwam uit op een gang van drie meters lengte,
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die op zijn beurt uitliep op een der vleugelramen van de tuin. Als het hem dus gelukte
in het middenraam der brandkast-kamer een gat te slaan, groot genoeg om er een
vijffrankstuk door te gooien, dan zou hij meteen de ruiten van het venster aan het
uiteinde van 't gangetje kunnen treffen, en zonder eenige twijfel zou dat op den duur
van uit de fabriek gemerkt worden.
Zijn rechterarm, weinig gewend aan zulke ruwe oefening, begon hem hevige pijn
te doen; zijn rechterhand, stram en rood-gezwollen, beefde. Hij moest het enkele
minuten staken, met zijn zakdoek zich het zweet van 't voorhoofd vegend. Toen
begon hij opnieuw, met stugge hardnekkigheid.
Na ruim een uur was de opening ongeveer een duim breed. Versche lucht
stroomde nu, met het duidelijker gegons der fabriek, naar binnen, en hij ademde
minder benauwd. Maar hij was uitgeput, hij kòn niet meer. Zijn pijnlijk-dik-gezwollen
rechterarm hing als lood aan zijn zij, hij wanhoopte weer ooit de kracht te hebben,
dat verschrikkelijk raam te breken. Het greep hem plotseling weer aan gelijk een
zwakke kindersmart, en voor de tweede maal stortte hij, snikkend van machtelooze
woede, op de harde stalen tegels neer.
Een heele tijd bleef hij, als levenloos, zoo liggen. Toen zette hij zich, met
inspanning, weer overeind, de maag eensklaps door een vreeselijke hongerkramp
gefolterd. Het was een honger zooals hij zich niet herinnerde er ooit een gehad te
hebben, een honger die hem tranen in de oogen en water in de gecrispeerde mond
deed komen, bij de gedachte aan dat lekker dejeuner, welk hij anders in de trein
had kunnen nemen. En hij ging weer aan 't tasten in zijn zakken, instinctmatig naar
iets eetbaars zoekend. Hij vond niets dan zijn sigarenkoker, met nog drie havana's
er in. Die vondst toch beurde hem even wat op. Hij stak er dadelijk een aan, om er
bedriegelijk zijn honger mee te stillen. En, feitelijk eenigszins versterkt, ofschoon
de zware sigaar bitter smaakte op zijn holle maag, rees hij op, en begon opnieuw
met zilverstukken naar het raam te gooien.
Het was zes uur en hij kon niet verder meer van honger en van afgematheid, toen
eindelijk een der stukken, een tamelijk groote brok van 't glas wegslaande, rakelings
door het gat vloog, en in het gangetje op de plancher terug bonsde. Hij slaakte een
wilde triomfkreet, en, door 't succes versterkt, ging hij weer door aan 't gooien, met
versche kracht en moed. Doch wat hij ook deed, geen enkel stuk vloog er raak door,
zonder op de randen van het gat te ricocheteeren. Hij huilde en vloekte van wanhoop
en foltering, en lam-vermoeid bleef eindelijk zijn arm hangen, terwijl hij opnieuw uit
al zijn macht begon om hulp te roepen, overtuigd dat hij nu toch kon gehoord worden.
Een vol uur lang bleef hij zoo door gillen, gillen en brullen als een die vermoord
wordt, telkens weer met nieuwe hoop en inspanning luisterend, of er toch eindelijk
hulp zou komen. Maar er kwam niets, niets, hij hoorde steeds niets dan zijn eigen
geschreeuw, als met hamerslagen in zijn hoofd terug bonzend. En langzamerhand
viel de duisternis in, met donkere nacht de lugubere kamer vullend, weldra alleen
nog grauw-schemerig verlicht latend, de drie smalle langwerpige raampjes achter
hun dikke zwarte staven. Een
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onuitsprekelijke afschuw greep hem aan bij de gedachte daar als levend begraven;
een nacht door te brengen de waanzin steeg hem naar het hoofd, hij holde als een
gek tegen de pantserwanden aan, hij slaakte plotseling een gebrul, zóó
overweldigend woest, dat hij er zelf verschrikt voor achteruit deinsde, de keel als
het ware gescheurd, de tanden klapperend. Zou men het deze keer niet gehoord
hebben? Zou men nu nòg niet komen?... Hijgend, roerloos, sidderend bleef hij staan,
het hoofd gebogen en de oogen toe, om beter te luisteren. Doch neen, niets kwam.
Hij hoorde weer niets anders dan het eentonig, dof-gonzend ruischen der fabriek.
Toen kreeg hij plotseling een ingeving. Waarom, in plaats van te gooien met
vijffrankstukken, die er toch niet goed door wilden, gooide hij niet met goudstukken!
Hij vloog naar de la waar het goud lag, opende die met sidderende handen, greep
er uit met volle wilde grepen en gooide die in de duisternis naar het raampje. Het
was krankzinnig zoo te morsen, hij stak de kaars weer aan, plaatste ze op de rand
der open la, trachtte weer kalmer te worden. Doch de kleinere goudstukjes waren
lang niet zoo gemakkelijk als de groote zilverstukken raak op het doel af te richten,
en 't een na 't ander sloegen zij vaal-geel weerlichtend terug, met hun
fijn-aristocratische goudklank over de stalen tegels rinkelend. Een, eindelijk, vloog
er door, zonder iets te raken. Er was een kwart seconde doodsche stilte, en dan
weerklonk aan het eind van de gang een korte, holle slag als van metaal op hout,
onmiddellijk gevolgd van een helder-terugbonzend gerinkel over de zoldering.
Monsieur Hardamour, zijn uitgezette oogen als gespijkerd op het raampje, voelde
het bloed uit zijn aderen wegkrimpen. Het stukje had wel degelijk zijn doel getroffen,
doch niet een ruit van 't venster: alleen het houten blind, waarmee, (monsieur
Hardamour herinnerde 't zich nu op eens met afschuw) waarmee dat raam des
zomers steeds werd dicht gemaakt.

VI.
Het was de genadeslag voor monsieur Hardamour's laatste hoop. Hij holde even
twee passen vooruit, bleef een oogenblik roerloos-verwilderd op het somber raampje
staren; en dan deinsde hij, als in superstitieuze schrik weer naar achter tot het verste
eind der akelige kamer, waar hij zich bevend naast de bougie liet neerzinken.
Lange stonden bleef hij nu bewusteloos-starend zitten, het lijf ineengedrongen,
de beide handen op zijn krampachtig-gefolderde maag gedrukt. Benevens de
knagende honger leed hij nu ook een gruwelijke dorst, had hij, voor een half glas
water, een jaar van zijn leven willen geven. En de volkomen stilte die hem thans
omringde, dompelde hem van lieverlede in een pijnlijke bedwelming, welke zwaar
zijn doodvermoeide oogleden toedrukte. Hij schrikte even weer wakker, eensklaps
verwonderd al sinds een tijd lang het doffe ruischen der fabriek niet meer te hooren.
Met inspanning haalde hij zijn horloge uit en keek hoe laat of het was. Tien ure. Met
zwakke hand wond hij zijn
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uurwerk weer op, stopte het in zijn zak. Zijn laatste kracht was de haast opgebrande
bougie uit te blazen. Toen viel hij, zoolang als hij was, langs de stalen wand neer,
zóó ruw met het hoofd tegen de tegels bonzend, dat hij dof-kreunende zuchten van
pijn slaakte...

VII.
Uren vervlogen. Lange uren van roerlooze slaap, roerloos als de onbewegelijke
dood. Hij schrikte eerst plotseling, met een angstkreet, in de vroegen ochtend op,
bij het hernemend geruisch der fabriek.
Waar was hij? Wat deed hij? Was het dan tòch een waarheid, die schrikkelijke
nachtmerrie die hij gedroomd had! die folterende honger! die razende dorst! dat
afgrijselijk levend-begraven-zitten midden in de schatten van zijn brandkastkamer!...
Zijn oogen fonkelden, zijn tanden knarsten, zijn reuzenvuisten krompen van
machtelooze woede in elkaar. En plots, 't hoofd ijl, als een gek, vloog hij woest op
de deur aan, met zulk een overweldigend-bulderende schreeuw, dat het hem
eensklaps in de keel bleef stokken, heesch, rauw, met schorre hikken, als het luguber
geblaf van een oude waakhond. Hij raaskalde, hij holde blindelings-beukend, als
een dolle stier, met hoofd en knuisten op de pantserwanden aan, zijn nagels
verscheurend, zijn handen bebloed, gillend de laden open rukkend, met volle grepen
't goud, het zilver, tot zelfs de bankbiljetten en effecten om zich heen gooiend en
strooiend, als in een woede van verdelging. Dan hield hij plotseling op, zich weer
in vrijheid wanend, zich wanend in zijn eetkamer, vanwaar hij luidkeels schreeuwde
naar de meid, terwijl hij met zijn beide vuisten op een ingebeelde tafel bonsde:
- Clemence! Clemence! Mijn beafsteak, nom de Dieu! En ham met spiegel-eieren!
En kip met sla! En 'n fiesch wijn! Waar blijf j' er mee, verdome!’
Hij knauwde en slurpte, alsof hij gulzig aan het eten was, razend en tevens huilend
van de hongerfoltering:
- Nog! nog! nog! Ben je d'r haast mee, ouwe slet! Moet ik je dan de nek omwringen
en je zelf opeten!’
En plotseling, als een wild beest dat op zijn prooi springt, vloog hij af op de blaker,
rukte er 't eindje bougie uit en slikte 't op, met dof geknor en afschuwelijke
gezichtsvertrekkingen van afkeer en van graagte.
Nu zat hij weer tegen de stalen wand ineengezakt, walgend, met pijn in 't hoofd van
't akelig stuk vet, zuchtend en huilend als een kind. Zijn dolle uitval had zijn laatste
krachten uitgeput, hij voelde zich ellendig zwak en wee, en vloeken en
verwenschingen hadden voor een nederig smeeken, voor een laffe, tot om het even
welke vernedering bereide wanhoop, plaats gemaakt. In zijn ijl-gefolderd, suizend
hoofd ontstond nu een gevoel van vage, algemeene wroeging, gewetenstwijfel en
verwijt. Was hij niet altijd veel te hard geweest voor hen die met hem leefden, en
was zijn tegenwoordig lijden geen rechtvaardige straffe Gods? Ah! als zijn arbeiders
nu maar die kleine vermeerdering van
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één cent per uur waren komen vragen, die hij hun destijds zóó brutaal geweigerd
had, en als zij hem gezegd hadden: ‘Voor alle vergoeding van onzentwege zult u
niets anders krijgen dan een stuk droog brood, dat ons dagelijks eten, en een kop
slappe koffie, die ons dagelijks drinken is, o, met welk een grage dankbaarheid had
hij 't nu aangenomen! En, in zijn lichamelijke zwakte aangegrepen door een soort
mysterieuze angst voor de dood welke hij voelde komen, deed hij in zichzelf de eed
hun het verlangde toe te staan, indien hij ooit levend uit zijne gevangenis mocht
ontsnappen. En hij deed ook plechtig de eed beter echtgenoot en vader te worden
voor zijn vrouw en kinderen, een beter vriend voor Valerie, beter en zachter voor
hen allen die hem omringden, omdat hij nu, bij het grijnzend aanschouwen van de
dood, wel voelde dat hij zijn leven lang slecht en boosaardig was geweest. O! de
verlossing! de verlossing! Alleen maar de verlossing, en hij zou goed en zacht
worden als een engel op aarde...
Eentonig-lang vervlogen nu de doffe, stille uren van suizende bedwelming. In een
hoek neergezakt, met half gesloten oogen, voelde hij, in de matheid van zijn gansche
wezen, slechts een duistere begeerte naar verlossing meer. Wel dacht hij af en toe
nog, dat hij, met voort te schreeuwen en te gooien, toch eindelijk de aandacht trekken
zou, en even soms rees hij weer op om nogmaals te beginnen, maar dadelijk was
het uit: hij voelde zich te flauw, hij waggelde op zijn beenen, hij zag niet meer, zijn
heesche stem had haast geen klank meer, zijn stramme arm kon de stukken niet
meer gooien. Na de minste inspanning viel hij, de man van kracht en daad, de
despotieke heerscher, ontmoedigd in zijn hoek weer neer, weldra zefs niet meer
pogend nog te strijden, weldra geen ander vaag verlangen meer hebbende, dan
daar rusteloos, zonder nog verdere, uitputtende, en toch vergeefsche pogingen te
mogen sterven.
Hij leed nu ook minder van de honger dan de eerste dag. Uren en uren lang was
het weeë stuk bougie hem op de maag blijven liggen, zwaar misselijk als een
overdadige maaltijd. Hij leed nu 't meest onder een schrikkelijke dorst, een dorst of
er geen dropje vocht meer in zijn heele lichaam was, een droog-plakkende,
schor-reutelende dorst, die hem af en toe met zijn tong, dor als een stuk leer, om
een beetje koude frischheid tegen de stalen pantsverwanten aan deed likken. Heel
eventjes verkwikte hem dit eenigszins; toen zakte hij weer dof-bedwelmd in elkaar,
en bij het eentonig-aanhoudend gegons der fabriek, kwamen vreemd in zijn troebele
geest herinneringen op van vele welbekende dingen, onlangs nog intiem gekend
en genoten, thans o zoo ver van hem en ongenaakbaar, verkleind-wegnevelend in
horizonnen door geen menschenvoet betreden...
Waar waren zij nu? wat dachten zij nu? wat deden zij nu, die wezens welke zijn
vrouw en zijn kinderen waren, en die nu reeds sinds... sinds... hij wist niet meer
hoeveel dagen of uren te vergeefs op hem wachtten?
Waar was zij? wat dacht zij? wat deed zij, die Valerie, zijn vriendin, die hij vóór
zijn vertrek had moeten zien, en die nu insgelijks al zóóveel dagen
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op hem wachtte, in angst en niet-begrijpen?... Hij zag haar, in verbeelding, o verre,
zoo verre, zóó verre, voortaan niet meer genaakbaar, en mooi, o zoo heerlijk jong
en mooi, zoo wit-en-roze in haar kanten slaapjapon, met al haar prachtige zwarte
haren over het blanke hoofdkussen open gespreid. O, prachtig! wat was ze prachtig,
zoo van verre, zoo van heel, heel verre gezien, ongenaakbaar in haar pracht, als
een godin op haar troon!... Ach! ach! als hij nu maar iets te eten, iets te drinken had,
wat zou dat alles gauw-verwezenlijkt tot hem terugkomen!
En pijnlijk ingedommeld, met krampachtige zenuwtrekkingen der lippen, droomde
hij van weelderig-getooide tafels, met schotels van de fijnste spijzen overladen.
Werktuigelijk slikkend, met folterkrimpingen der kauwspieren, dacht hij te eten, te
drinken, aldoor, aldoor, aldoor, onverzadelijk. Nu dacht hij weer aan niets anders
meer dan aan eten en drinken; hij zag de gansche wereld eten, drinken; de
restauraties en de koffiehuizen vol met eters en met drinkers; de winkels en de
kramen opgepropt met eet- en drinkwaren. Zelfs zijn arbeiders zag hij nu voortdurend
eten en drinken, zij werkten niet meer, zij deden niets anders meer dan aldoor eten
en drinken: eenvoudige, maar o zulke lekkere spijzen: brood, aardappels, haring,
o haring, die zalm der proletariërs, waarvan de geur hem in de neus sloeg, delicieus,
bedwelmend, folterend, duizendmaal lekkerder en fijner dan de fijnst-gezochte
schotels die hij ooit beproefd had! En slappe koffie en water als eenige drank, maar
ook weer zoo fijn, zoo lekker, duizendmaal fijner en lekkerder dan de fijnste oude
wijnen. De tranen kwamen er hem van in de oogen, dat het zóó onuitsprekelijk lekker
was; hij zat met zijn arbeiders aan tafel, hij strekte verwilderd de handen uit, hij
kreeg zijn deel en dankte, hij beloofde rijke belooningen, hij beloofde hun alles wat
zij verlangden, omdat zij nu ook zoo goed waren voor hem, omdat zij hem het leven
wilden redden. O! wat zou hij voortaan goed en zacht zijn, nu hij zoo lekker had
gegeten en gedronken.... een goede, zachte man voor zijn vrouw, wier gebreken
hij niet eens meer wilde zien; een goede, zachte vader voor zijn kinderen, van wie
hij niets meer wilde kennen dan de goede eigenschappen; een trouw beschermer
steeds voor Valerie, die hij nooit in de steek zou laten; een vader en een steun voor
al de arbeiders van zijn fabriek, omdat die goede menschen dag en nacht zwoegden
en slaafden om hem eten en drinken te geven....
Eindeloos, eentonig, verliepen de langzame uren. Uren van volkomen nachtstilte
en duisternis; uren van vage, kleurlooze, doodsche schemering, in 't dof-gonzend
ruischen der fabriek.
Roerloos uitgestrekt in een der hoeken opende hij weldra niet meer zijn oogen,
onderscheidde hij niet meer de vale dag-schemering van de zwarte nacht-donkerheid.
Soms bruisde 't in zijn ooren als het loeien van een verre storm, soms voelde noch
hoorde hij iets meer. Soms was 't in hem, evenals om hem heen, het ijle van iets
zonder atmosfeer, het Niets. Dan kwam er langzaam weer in hem een zweem van
leven, en hij voelde zichzelf heel licht, heel teer, heel fijn, als het ware
etherisch-doorschijnend. Van tijd of plaats had
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hij heelemaal geen bewustzijn meer; alleen in 't diepste van zijn wezen, bleef nog
zwak een heel fijn snaartje trillen, hoe langer hoe zwakker, als een vergeten, nog
even doorgonzend radertje van een destijds krachtig werktuig, waarvan al de organen
het eene na het ander waren stil gevallen.
En 't was dat heel klein wonder snaartje, dat klein vergeten radertje, welk als het
ware in heimelijk afwachten in het anders doode reuzen-werktuig door bleef trillen,
het was dat wonder vezeltje, dat eindelijk de zoolang te vergeefs verbeide komst
der hulp vernam.
Het hoorde bonzen op de deur, met verdofd geschreeuw van menschenstemmen,
het trilde hem half wakker uit zijn doodslaap, het gleed met zwak gekreun over zijn
lippen, als antwoord op de kreet der redders.
Harder bonsden de slagen op de deur, een gevecht van staal tegen staal, met
woest gekraak van uit elkaar spattende pantserplaten. En plotseling vloog de deur
open, en snelden mannen op hem af, hem optillend, hem dadelijk een drank
ingietend, die hij machinaal, roerloos, met gesloten oogen inslikte.
Twee dames, huilend nagehold, werden met geweld van hem verwijderd.
Men droeg hem in zijn kamer, men strekte hem uit op zijn bed, men gaf hem weer
te drinken....

VIII.
Een week lang bleef hij als het ware hangen tusschen leven en dood. Toen
verklaarde de dokter hem buiten gevaar. En trapsgewijs vernam hij door zijn
huisgenooten wat er na zijn schrikkelijke opsluiting gebeurd was.
Precies zes dagen en zes nachten was hij in de brankast-kamer gevangen
geweest.
Reeds de tweede dag had zijn vrouw, verbaasd hem niet te Lugano te zien
aankomen, hem naar Ostende om uitlegging getelegrafeerd.
Geen antwoord ontvangend had zij opnieuw getelegrafeerd.
Nog geen antwoord ontvangend had zij getelegrafeerd aan Jean, die haar dadelijk
had geantwoord, dat zijn meester drie dagen te voren met de ochtendtrein vertrokken
was.
Hoe langer hoe minder begrijpend, had zij getelegrafeerd aan de directeur der
fabriek. De directeur had dadelijk teruggeseind dat monsieur Hardamour sinds een
week in de fabriek niet meer gezien was.
Bepaald verontrust na dat antwoord, had zij getelegrafeerd aan Valerie, wier adres
zij kende. Valerie had geantwoord dat zij niet minder verontrust was dan madame
Hardamour zelve; dat zij monsieur Hardamour in geen week meer gezien had, en
dat zij madame Hardamour zeer dankbaar wezen zou, indien madame Hardamour
haar soms enkele inlichtingen kon laten bezorgen.
In allerijl, niet meer twijfelend aan een ongeluk, had madame Hardamour daarop
met haar dochter Lugano verlaten. Dag en nacht hadden zij doorgereisd, en zoodra
zij in de vestibule zijn overjas en hoed aan de kapstok

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

429
had zien hangen, was haar als een argwaan van 't gebeurde door het brein gevlogen.
Zij was naar boven gehold, had op het kleed der slaapkamer de sporen van zijn
voetstappen, en bij de deur der brandkast enkele spatten van afgedruipt kaarsvet
gezien. Uit al haar macht had zij naar hem geroepen, een kreunend, zwak antwoord
vernomen, de trappen afgehold, schreeuwend om hulp....
In een chaise-longue uitgestrekt, bleek en zwak nog, hoewel nu spoedig herstellend,
hoorde monsieur Hardamour aldus zijn vrouw van de hem nog onbekende
bijzonderheden der verschrikkelijke gebeurtenis vertellen. En hij zelf ging zich nu
ook van lieverlede vele dingen herinneren, die hij haar, in een herlevende kracht
van trotsche stugheid, maar niet mededeelde: zijn gruwelijke strijd en zijn razende
woede, zijn wilde, wanhopige pogingen om te ontsnappen, zijn laffe smeekingen
en beloften, onder het folterend spook van de doodsangst.
En bij die vlijmende herinneringen fronsten zich zijn wenkbrauwen samen en
sloten zich zijn kloeke vuisten, met sidderende opwellingen van teruggekregen
wilskracht. Geweldig kwamen strijdlust en tyrannische heerschzucht, met de
vernieuwde lichaamssterkte weer in hem op. Plotseling dacht hij aan het doel van
die fatale reis, die hij had moeten ondernemen, en strak zijn vrouw aankijkend vroeg
hij haar:
- Welnu, en 't zaakje met die diplomaat? Hoe is 't daar mee gesteld? Heeft hij een
huwelijksaanzoek gedaan?
Madame Hardamour kreeg een schielijke kleur, nutteloos pogend een sterke
verlegenheid te verbergen. Zij bleef, een oogenblik geheel onthutst, het antwoord
schuldig. Eindelijk sprak zij:
- Neen, 't was 'n misverstand.
- Hoe zoo 'n misverstand? vroeg monsieur Hardamour hevig verbaasd.
- Wel ja, enfin, wij hadden ons vergist. Hij heeft het aanzoek niet gedaan. Het is
een hofmaker. Het schijnt dat hij met alle dames juist even galant en vleierig is.
Een zwijgende schimplach van diepe minachting kwam over monsieur Hardamour's
breed gelaat, terwijl zijn vrouw, rood van ergernis de kamer verliet, om aan het
pijnlijk gesprek een einde te stellen. Op zijn beurt rees hij op, en ging voor een der
vensters staan die uitzicht hadden op de tuin en de fabriek, zeer groot en hoekig in
het schelle daglicht van het helder spiegelraam.
Het reusachtig kubiek gebouw met zijn ontelbare rechthoekige vensters, scheen
te trillen onder de kolossale polsslag van de arbeid, waarvan het dof-dreunend
geruisch tot aan zijn ooren kwam. Het gaf een indruk van volmaakte organisatie,
van duizende kleine deeltjes harmonisch samenwerkend tot een overweldigend
geheel, tot iets compacts als een regiment in de perfectie gedrilde soldaten, tot iets
onwrikbaars als de logge massa van een kolossale rotsklomp. Hij zag er een vrouw,
halfnaakt in haar arbeidskleeren, zich even buiten een der hoogste open ramen
buigen, klein en nietig als een half uitgekleed
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kinderpoppetje; hij zag een dikke, zwarte, schuin-wegdrijvende rookwolk als de
zware ademtocht van al die arbeid uit de hooge schoorsteen walmen. En trotsch
op dat reuzen-werk, dat hij als zijn eigen werk beschouwde, nam hij plotseling het
krachtig, stug besluit, niet met eigen handen, als gevolg van een oogenblik zwakheid,
de kiem der vernieling te planten in wat hem zooveel tijd en moeite had gekost om
op te bouwen. Neen, neen, geen toegevende zwakheid met zijn arbeiders! Geen
goedmoedig aangebodene vermindering van werkuren en verhooging van loon!
Hardnekkig blijven vasthouden aan wat bestond, zelfs onder de vrees van een
werkstaking, zelfs onder de dreiging van onlusten! De sterkste zijn; de sterkste
blijven!
Dit stug besluit deed hem zijn oude kracht weer voelen, en hij dacht aan Valerie.
Neen, neen, ook voor haar geen exceptioneele, geheel overbodige gunst. Wat
zij nu reeds van hem kreeg was ruim voldoende. Volkomen onnoodig er nog meer
bij te voegen; volkomen onnoodig haar wellicht de kans te bezorgen met zijn geld
de een of ander ‘amant de coeur’ te onderhouden... En ook tegenover zijn vrouw
en zijn kinderen had hij ten slotte niets aan zijn gedragslijn te veranderen. Zij werden
behandeld zooals ze 't verdienden, zelfs beter, veel, veel beter dan ze verdienden.
En met gefronste wenkbrauwen en een trek van hardheid om de mond, nam hij het
onwrikbaar besluit in het geheel aan niets eenige verandering toe te brengen; niets,
absoluut niets uit te voeren van al die weeke voornemens, welke zijn akelige toestand
hem had ingeboezemd.
Hij wendde zich van 't venster af, en zijn blik ging zich naar rechts, op de half
verbrijzelde deur der brandkast-kamer vestigen. Strak-starend bleef hij er een een
ruime poos gevestigd, in stugge heerschers-hardheid.
Dáár was en bleef zijn groote macht. Dáár was de bron, al naar gelang van zijn
wil, van zijn wil, waaruit oneindig veel goed en oneindig veel kwaad kon ontstaan.
Dáárover alleen moest hij steeds blijven heerschen, steeds vrij blijven beschikken.
Zoolang als hij dáárover heerschte, dan heerschte hij ook over alles en allen.
En kalm nu in zijn weergekregen kracht, verwijderend met een gebaar van trotsche
zegepraal het schrikbeeld van de pas gebeurde narigheid, besloot hij voorloopig
niets anders te doen dan wat nu praktisch onder de omstandigheden werd vereischt:
Een beter slot aan zijn brandkast laten maken.
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Het Friesch Museum van Oudheden.
Door Waling Dijkstra.
Het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, opgericht in
1828, hield zich van den beginne af, behalve met de beoefening van Frieslands
geschiedenis en taal, ook bezig met het verzamelen van merkwaardigheden uit den
voortijd en richtte in 1853 een kabinet van oudheden op. - Dit bestond voor 't grootste
deel uit voorwerpen door de leden des Genootschaps bijeengebracht. Het was
vooral Dr. J.H. Halbertsma te Deventer, afkomstig uit het Friesche dorp Grouw, die
er veel werk van had gemaakt om zooveel mogelijk bijeen te brengen wat van de
levenswijze, kledingstukken, kleinoodiën, huisraad enz. der vaderen overig mocht
zijn of ergens werd gevonden. Hij wenschte zijne geheele rijke verzameling af te
staan aan het Friesch Genootschap, zoodra dit maar te beschikken zou hebben
over een lokaal, waarin de voorwerpen naar behooren konden worden
tentoongesteld. Hieraan had het nog altijd ontbroken. Toen in 1853 het nieuwe
paleis van Justitie te Leeuwarden was voltooid, toonden Gedeputeerde Staten van
Friesland, op verzoek van Dr. Halbertsma, zich dadelijk bereid om in dat gebouw
een lokaal in te ruimen voor een Friesch Kabinet van Oudheden. Zoo kwam dit tot
stand. Een groot aantal voorwerpen, meest afkomstig uit Hindeloopen, stond
Halbertsma er al dadelijk aan af; tevens schreef hij een Programma voor Frieslands
Kabinet van Oudheden, dat hij ruim verspreidde, om alle Friezen tot deelneming op
te wekken en tot inzending van meerdere voorwerpen aan te sporen.
Tusschen de jaren 1840 en 1850 begon men met het afgraven van terpen, die
op de friesche klei veelvuldig voorkwamen, vooral langs de kust der voormalige
Middelzee en verder meer binnenwaarts in Westergo en in het noorden van Oostergo.
Had men vroeger algemeen geloofd, dat deze heuvels, waarvan de hoogsten zich
meer dan 20 voet boven den vlakken grond verhieven, door de natuur waren
gevormd, het afgraven bracht duidelijk aan het licht dat zij door menschenhanden
waren opgeworpen. Immers zij bestonden uit verschillende lagen van opgebrachten
grond, waarin men van boven tot beneden, zelfs wel eens lager dan de oppervlakte
van het omliggende maaiveld, allerlei stoffen en voorwerpen vond, zooals stroo,
mest, asch, houtskool gebakken aardewerk, bewerkt hout, dierenbeenderen en
zelfs overblijfselen van menschen; ook urnen, die bewijzen dat de terpen tot
begraafplaatsen hebben gediend. - Het afgraven dezer terpen werd ondernomen
met geen ander doel dan om geld te maken. De terpaarde toch bestaat uit beste
klei, die zeer gezocht wordt als bemesting voor de minder degelijke landerijen in
het zuiden en zuidoosten van Friesland. Maar dit werk heeft ook een schat van
langverholen voorwerpen uit vroegere tijden aan het licht gebracht, voor geschieden oudheidkunde van onschatbare waarde.
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Het spreekt vanzelf dat het Friesch Genootschap er steeds op uit is geweest om
zijne verzameling te verrijken ook met in terpen gevonden voorwerpen. Aanvankelijk
werden deze geborgen en gerangschikt in eene groote kast met schuifdeuren, maar
al spoedig bleek deze te klein en ook het vertrek waarin zij stond te bekrompen te
zijn. De welwillendheid van Gedeputeerde Staten in 1853 was dus een gewenschte
uitredding in den nood.
In 1877 werd te Leeuwarden, van wege het Friesch genootschap eene Historische
Tentoonstelling van Friesland gehouden. De inzendingen hiervoor uit alle oorden
der provincie overtroffen zeer ver alle verwachtingen. En na het einde der
tentoonstelling werd veel van het ingezondene aan het Genootschap afgestaan,
hetzij in bruikleen, hetzij in eigendom bij verkoop of als geschenk. Zoo is de
tentoonstelling de grondslag geworden van het Museum. Gebrek aan ruimte voor
geschikte plaatsing deed zich allengs weer gevoelen. Hierbij kwam, dat ook de
lokaliteit in het paleis van justitie moest worden ontruimd ten behoeve van andere
doeleinden. Maar ook nu lieten de Gedeputeerden van Friesland zich niet onbetuigd.
In het gouvernementsgebouw der Provincie stelden zij vertrekken beschikbaar, ruim
genoeg voor de plaatsing van het kabinet van Oudheden en voor de bibliotheek des
Genootschaps beide.
Intusschen bleef het Genootschapsbestuur maar altijd door gebruik maken van
elke goede gelegenheid tot aanvulling en vermeerdering van de verzamelde
oudheden. De aanwas bleef voortduren. Men begon te denken aan een Museum
van Friesche Oudheden en aan de stichting van een eigen gebouw daarvoor. Ook
dit plan kwam tot rijpheid, het kon ten uitvoer worden gebracht door geldelijke
bijdragen van aanzienlijke leden des Genootschaps in en buiten de provincie. Een
groot heerenhuis, op de Turfmarkt tegenover de kanselarij, werd aangekocht en
den

voor het doel ingericht. Hier werd den 13 April 1880 het eerste gedeelte van het
Friesch Museum geopend. Later werd naast het genoemde nog een huis aangekocht
den

en vertimmerd. En op den 19

Juni 1892 werd het nieuwe Museumgebouw,

sten

waarvan den 25
April 1891 de eerste steen was gelegd, en de tentoonstelling
op luisterrijke wijze geopend met een bezoek van H.H.M.M. de Koningin-Regentes
en Koningin Wilhelmina. Toen eenige dagen hierna het Bestuur des Genootschaps
bij adres aan H.M. de Koningin-Regentes het verzoek richtte om den titel van
Beschermvrouw van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde te willen aanvaarden, werd dit met welwillende toestemming door H.M.
beantwoord.
En sedert is het Friesch Museum van Oudheden, tegenover de kanselarij te
Leeuwarden, geopend Zondags van 12-4, Vrijdags van 9-4, de overige dagen van
10-4 uur. De toegang is vrij voor de leden en correspondenten, met eene dame;
voor niet leden is de entree 25 cents, en voor de porseleinverzameling eveneens
25 cents. Soms wordt ook, zooals nog onlangs in de paaschdagen van 1898, de
entree tijdelijk op 10 cents gesteld, ten behoeve van minder gegoeden, die van zulk
eene gelegenheid met graagte gebruik maken.
Bij 't binnentreden komt men in een vertrekje, waar men zijn naam schrijft, in het
boek der bezoekers, gelijk in 1892 ook onze koninginnen hebben
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gedaan. Hier hangt aan den wand eenig schilderwerk en prenten, waaronder een
gedrukt stuk, in lijst, dat staat aangeteekend als zeldzaam. Er moeten slechts twee
exemplaren van bestaan, beide te Leeuwarden aanwezig. Het stelt voor: ‘Groot
sten

tafereel van de afkondiging van den vrede van Munster te Leeuwarden op den 26
Mei 1648.’ Dit stuk heeft zeer geleden onder den tand des tijds. Maar er naast hangt
een nette nateekening er van, die bewondering verdient vooral ook om het keurig
in letterschrift nagebootste oudhollandsche drukwerk, rondom de teekening.
Men komt in een klein vertrek en een daaraangrenzend, waarin schilderijen hangen
en kasten met glazen deuren staan die eene groote verzameling kleedingstukken
bevatten, meest uit de 18e en het begin der 19e eeuw. De schilderijen, meest
portretten van onbekende personen, schijnen daar te zijn geplaatst om de
verschillende daarop voorkomende kleederdrachten - tusschen de jaren 1600 en
1800. Groot is vooral in de genoemde kasten de verscheidenheid in hoeden en
schoeisel, waaronder veel voorkomt, wat men thans smakeloos en onbevallig moet
vinden en tevens doet zien, dat ook in vroeger tijden de landlieden niet veel minder
pronkzuchtig waren dan thans.
Allerlei zaken, op vrijen en trouwen en geboorte betrekking hebbend, zijn
tentoongesteld in een vitrine in het eerste vertrek. Men ziet hier de knottedoeken,
gewoonlijk van fijn linnen en benaaid - of geborduurd - met figuren zinspelende op
liefde en trouw, met bijschriften er bij. Op een ervan b.v. leest men in het midden,
rondom een gestikten boom:
‘Schoen liefken jent (gunt?), ontvanc die gaven, die ick ju sint. Al is die gaven clin
(klein), Ghi vet vel vat (weet wel wat) ick mien. Jan Dircks’.
In zulk een doek geknoopt bood oudtijds een friesche minnaar zijn meisje het
trouwgeschenk aan, bestaande in uitgezochte geldstukken. Haalde zij den in den
doek op bijzondere wijze gelegden knoop nader toe, dan aanvaardde zij het geschenk
en het paar was verloofd. Verschillende schrijvers hebben elkander naverteld, dat
de vrijer daarbij dit formulier gebruikte: ‘Wotte, sa wotte, Dêr beste de knotte. Wotte
*)
't net dwaen, sa kinst him wer jaen. Maar dit kan ook wel een brokstuk uit een oud
volksrijmpje zijn. Ik had in mijn jeugd een bejaarden oom, die het als zoodanig
kende, zonder van het oude gebruik iets af te weten.
Meer aanzienlijken hadden trouwkistjes in den vorm van trommeltjes met gebogen
deksel, waarin juist tien dukatonnen op den kant konden staan. Gewoonlijk waren
deze kistjes van zilver, maar hier is er ook een te zien van ijzer, uit het begin der
16e eeuw, eenvoudig beschilderd en zeer zeldzaam. Er moet niet minder dan twee
honderd gulden voor betaald zijn. - Het trouwgeschenk, ook wel bestaande in gouden
munten, werd na het huwelijk met zorg bewaard en niet dan in den uitersten nood
uitgegeven.
Onder de fraai versierde kousenbanden, met rijmpjes er op gestikt, ook voor
bruidsgeschenken dienende, merkt men hier een paar op van blauwe zijde doorstikt
met goud en zilverdraad.

*)

Wilt ge, zoo wilt ge, daar hebt ge den knoop. Wilt ge het niet doen, zoo kunt ge hem
teruggeven.
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Brandewijnkoppen en geboortelepels herinneren ons aan de bruiloft en de
kraamkamer. Beiden zijn ze nog niet geheel in onbruik - trouwens ze behooren van
ouds ook bij mekaar. In vele families zijn van beide nog exemplaren uit vroeger tijd
bewaard gebleven, die bij voorkomende gelegenheden worden gebruikt. Een
brandewijnkop is gewoonlijk van gedreven zilver met een deksel er op - ze komen
echter meest zonder deksel voor - versierd met voorstellingen uit het landbouwbedrijf,
ook wel met zinnebeeldige figuren. Hier komt er een voor waarop een paar oude
volksspelen, het aaltrekken en het geblinddoekt afslaan van den kop van een eend,
zijn afgebeeld. Eene oude tinnen brandewijnskop trekt hier ook onze aandacht.
Deze is in 1895 gevonden in de thans gedempte binnengracht aan de Duifstreek
te Leeuwarden, en afkomstig van Doede van Siercksma, die in 1570 grietman van
Oostdongeradeel was en nog vroeger burgemeester van Leeuwarden.

Vrijen, trouwen, kraamkamer, enz.

De geboortelepel was een geschenk van een der grootouders of ander familie-lid
aan een jonggeborene. De naam van het kind met jaartal en datum zijner geboorte
werd er op gegraveerd. Ging op een bruiloft of kraamvisite de kop rond met
brandewijn en rozijnen, welke kost met lepels vol werd gebruikt, dan deden de
geboortelepels der jongelui of van het ouderpaar der jonggeborene daarbij dienst.
Op het boveneinde van den lepelsteel staat gewoonlijk een paard of een koe, een
mannetje met een zeis, een vrouwtje met melkemmers of zooiets. Oudtijds waren
er ook wel heiligenbeeldjes op.
In het tweede vertrek hangen aan den wand muziekinstrumenten - een drietal
exemplaren van de noordsche balk, een oud noordsch speeltuig, in het begin der
de

19 eeuw ook op IJsland nog bekend. De hier aanwezige, ruw bewerkte citervormige
houten doozen, zijn omstreeks het midden dezer eeuw hier en daar bij
dorpsbewoners gevonden. Zij moeten een vijftal metalen snaren -
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die hier ontbreken - hebben gehad, die werden getokkeld met een ganzepen. - Het
instrument moet oòk wel den vorm van een balk hebben gehad, maar was dan aan
het eene einde veel dunner dan aan het andere.
Afbeeldingen van harddraverijen en wedstrijden op schaatsen uit vroeger tijd zijn
hier tevens tentoongesteld, misschien ook al met het oog op de kleederdrachten.
Een harddraverij op schaatsen, om een gouden oorijzer, te Leeuwarden, in Februari
1805, waaraan werd deelgenomen door 160 vrouwen en meisjes, trekt zeker veler
sten

aandacht. - Eene der hier afgebeelde harddraverijen had plaats op den 24
Juni
1830, in tegenwoordigheid van koning Willem I, vergezeld door zijn zoon den
kroonprins - later Willem II - en zijn kleinzoon, later Willem III. Ik herinner me nog,
dat ik als 9-jarige knaap op die Leeuwarder kermis was, waar de koning bericht
ontving van het uitgebroken oproer te Brussel.
Een groote vitrine in het midden van het vertrek geeft een aantal voorwerpen te
aanschouwen, die te pas komen bij het tabakrooken: pijpen, tabakdoozen,
pijp-uithalers, kwispedoors, aansteekkomforen, tondeldoozen. Groot is de
verzameling zoogenaamde aardmannetjespijpjes, die vroeger veel in den grond
werden gevonden, vooral op het Bildt, waar voor een halve eeuw ook nog veel
schelpgruis en kleine schelpen in het bouwland voorkwamen. - De pijpendoozen
(étui's) herinneren aan den eersten tijd van het tabakrooken, maar waren in het
laatst der achttiende eeuw nog wel bij landlieden in gebruik. Zij waren dikwijls fraai
bewerkt met snijwerk en voorzien met koper- of zilverbeslag. Zij dienden niet alleen
om de voormalige aarden pijpjes ter lengte van 2 à 3 decim. er in te bergen en in
den zak te dragen, maar ook in onveiligen tijd als knods, vooral bij edellieden om
zich tegen een aanval op den weg te verdedigen. Men ziet hier een groote van hard
hout - kunstig besneden - waarmeê zeker wel een manslag kon gepleegd worden.
De tabakdoozen, meest van koper, maar ook wel van zilver, langwerpig of hoekig
rond, zijn dikwijls merkwaardig door het graveerwerk en de inscripties, waarmeê ze
zijn versierd. Bijbelsche en zinnebeeldige, maar ook wel wereldsche voorstellingen
komen in er rijke verscheidenheid op voor. Nog in 1897 is de verzameling
vermeerderd met een exemplaar - langwerpig van koper - met op het deksel de
voorstelling van Adam en Eva in het Paradijs, waaronder dit rijm, dat ook wel als
raadsel heeft dienst gedaan:
‘de grote Predekant die heefter 2 gebonden,
2 egterlijk getrout en bij de (beide) sonder sonde.
daer was noijt rijker paar nog slegter feest bestemt,
de bruijt was moeder nakt de bruijdegom sonder hemt.’

Op den bodem is gegraveerd Adam- en Eva's verdrijving uit het Paradijs met dit
onderschrift:
‘Versint eer gij begint dan hoefde niet t vlugte,
hat Adam dat gedaan daar sou geen mens om sugte.’

Op tabakdoozen uit het laatst der vorige eeuw ziet men dikwijls, dat rijmelaar en
graveur zich hebben laten inspireeren door de partijschap tusschen prinselui en
patriotten.
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Oorijzers.

In deze vitrine ziet men ook zilveren en tinnen lepels, meest met adellijke wapens.
Verder oude mesheften, sommigen fraai bewerkt, meest gevonden in terpen, ook
wel in de veenen of in vaarten. En vooral niet te vergeten: oorijzers. Hier verdienen
de oudste en eenvoudigste, al bestaan ze enkel uit een smal ijzer, meer de aandacht,
dan de negentiende-eeuwsche gouden modellen, zoo breed uitgeslagen dat het
geheele hoofd er mee is bedekt. Deze zijn hier trouwens ook niet tentoongesteld;
de friesche goudsmeden hebben ze nog wel voorhanden. Het oorspronkelijke
oorijzer, een halve om het achterhoofd sluitende en om de ooren gebogen ring,
diende om het hoofdhaar in orde te houden. Was het eerst van ijzer, later werd het
van koper gemaakt, nog later van zilver en eindelijk ook van goud. Nog in de eerste
de

helft der 19 eeuw droegen sommige bejaarde vrouwen heel kleine gouden oorijzers,
die niet zelden zwaarder waren dan de veel breeder uitgeslagene, die toen reeds
zeer talrijk voorkwamen. Het eigenlijke breedgouden oorijzer dagteekent zeker niet
de

veel vroeger, dan van het begin der 19 eeuw. Maar het had aanvankelijk veel
geringer omvang dan het later kreeg, vooral in de jaren tusschen 1840 en 1870,
toen de boeren, door buitengewonen voorspoed wel wat al te weelderig werden.
Het valschgouden oorijzer, van verguld koper, werd meer gedragen door
stadsjufvrouwen dan door boerinnen. Deze achtten dit eene schande, waartoe zij
niet dan uit nood overgingen en gaven dan niet zelden nog de voorkeur aan zilver.
Een paar mutsspelden, om er de kanten floddermuts aan te bevestigen, zijn bij 't
oorijzer onmisbaar. Gewoonlijk waren ze van goud, maar in den weelderigen tijd
hadden velen ze met juweelen knoppen of veeren. Vrouwen van den aanzienlijken
stand droegen bij het oorijzer - op het voorhoofd - de zoogenaamde juweelen boot.
Vrouwenportretten met dit versiersel zijn in het Museum te zien, benevens die van
andere oorijzerdraagsters.

Oorijzers.

Zooals meer gebeurt is ook het oorijzer door overdrijving ten val gebracht. Het
wordt thans nog gedragen door bejaarde vrouwen en zal alzoo na verloop van niet
vele jaren zoo goed als verdwenen zijn. Een meisje of jonge vrouw met een oorijzer
getooid, is thans nog juist geen zeldzaamheid, maar ook volstrekt geen alledaagsch
verschijnsel. - Aan verschillende vrouwenmutsen, alleen geschikt om met het oorijzer
te worden gedragen, ontbreekt het bij het hier tentoongestelde ook niet. De
zoogenaamde duitsche muts trekt bijzonder de aandacht door de daaraan bevestigde
kanten waaier, die, naar voren uitgespreid en opgehouden door een
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boog van ijzer- of koperdraad, het gelaat overschaduwde. Nog breeder naar voren
was de rand van den platten stroohoed, kaper genoemd, die ook overal elders werd
gedragen. - De floddermuts, ook sluiermuts genoemd, heeft de waaier of sluier thans veel kleiner dan vroeger - van achteren nederhangende.
De smalgerande hooge cilindervormige vrouwenhoed, van gevlochten stroo of
van bordpapier, met zwarte zijde overtrokken, werd nog tusschen 1820 en 1830 in
Friesland veelvuldig gedragen. Schimpend noemde men dezen hoed ‘brandemmer’,
wegens zijne gelijkvormigheid met de lederen emmers, voorheen tot de
brandbluschmiddelen behoorende.
Verder ziet men op verschillende wijze bewerkte zilveren knoopen, zooals de
mannen vroeger aan den zoogenaamden hemdrok droegen; groote zilveren
schoengespen voor mannen en vrouwen beide. - Eenige kunstig bewerkte

De Popta-schat.

houten voetstoven kunnen worden beschouwd als proeven van de houtsnijkunst
der friesche landlieden in vroeger tijd.
De derde zaal, de oranjezaal genoemd, geeft ons te aanschouwen de portretten
van vorsten en vorstinnen uit het huis van Oranje - benevens eenige andere
vorstelijke personen - van prins Willem de eerste af tot en met koning Willem de
derde. Koperen platen met graveer- en etswerk, waarbij twee van de hand van Jan
Luiken, portretten van meer of minder beroemde Friezen en Friezinnen, ook eenige
kunstwerken van Anna Maria Schuurman, zijn hier onder glas tentoongesteld. Verder
in eene afzonderlijke vitrine verschillende oude drinkhoornen, met en zonder
zilverbeslag en met inscripties in rijm en onrijm. In het midden dezer Oranjezaal
staat eene vitrine met de kostbaarste voorwerpen van het geheele Museum, twee
zilveren schotels, een paar kandelaars, bekers, kannen enz. Dit is ‘de schat van
Popta,’
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behoorende aan het Poptagasthuis te Marsum, bij Leeuwarden, en aan het Museum
in bruikleen afgestaan. De grootste dezer schotels is tevens de merkwaardigste
door het buitengewoon kunstig drijfwerk, dat er op is aangebracht, bestaande in
mythologische voorstellingen. Men zegt, dat een Amerikaan in opgetogen
bewondering voor dezen schotel een ton gouds heeft geboden en werkelijk is dit
kostbare stuk voor niet veel minder dan dit bedrag verzekerd. Nog meer
bezienswaardige voorwerpen vindt men hier, o.a. een verguld zilveren beker met
deksel, waarop jachtvoorstellingen en een maaltijd, met de wapens van Van Eijsinga
en Gratinga. Deze beker is aan het Museum in bruikleen afgestaan door Jhr. Mr.
F.J.J. van Eijsinga, te Leeuwarden. Zeker verdient het opmerking dat het kunstige
drijfwerk een paar honderd jaar geleden is vervaardigd te Leeuwarden, toen nog
veel meer dan thans een afgelegen landstad.
Behalve eenige afgietsels in gips - geschenken van het Rijk - ziet men hier ook
de zilveren globebeker, in 1607 geschonken aan de stad Franeker door de huurders
de

der landerijen op het Bildt, waarmêe genoemde stad in het begin der 16 eeuw
*)
werd begiftigd door hertog Hendrik van Saksen .
Een zilveren inktstel, kunstig bewerkt door den Leeuwarder graveur Keikes, voor
eenige jaren overleden, verdient ook de aandacht. Evenzeer een fraai kistje uit de
vorige eeuw, behoord hebbende aan de in deze eeuw ontbonden vereeniging ‘De
Vriendschap,’ bevattende een doos met eigenaardige sluiting en nog een paar
voorwerpen.
Deze zaal verlatende komt men langs een gang waarin portretten van oud-adellijke
personen en een paar wapenborden zijn opgehangen, in de keuken. Deze is op zijn
achttiende eeuwsch ingericht en groot is het aantal verschillende oude
keukengereedschappen dat men hier aantreft. Zeker blijft hieronder niet onopgemerkt
eene groote geelkoperen schotel, in 't Friesch petielle. Deze heeft een middellijn
van nagenoeg een meter met een decimeter diepte en is gevonden in een terp nabij
Sneek. Hij herinnert ons aan het oud-friesche spreekwoord: ‘Oan'e fryske petiele is
†)
de folle byt’ . Men vindt opgeteekend dat bij de gastmalen van den oud-frieschen
adel al de gerechten, gewoonlijk dertien of veertien in getal, bij elkander in een
grooten schotel werden gelegd en zoo opgedragen. Hiervoor zal ook gediend hebben
de naast genoemde koperen geplaatste vrij groote tinnen schotel, versierd met twee
adellijke wapens. Vele hier voorkomende kleinere voorwerpen, moeielijk allen op
te noemen, verdienen ook zeer de aandacht. Hier vindt men ook een aantal
mangelplanken, sommigen fraai bewerkt met kunstig snijwerk, meestal met
bijschriften, berijmd en onberijmd.
In den kelder op den hoek vindt men haardstanders van gegoten ijzer met allerlei
afbeeldingen in verheven werk. Verder bijzondere steenen, waaronder een
memoriesteen uit het kanselarijgebouw tegenover het Museum. Op den

*)
†)

Deze hertog, hoewel zijne regeering den Friezen slecht beviel, heeft zich verdienstelijk gemaakt
door de indijking van het Bildt, die hij met kracht bevorderde.
Aan den frieschen schotel is de volle beet.
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27 October 1574 werd zekere Carste Luithienz van Oosterwolde, die den grietman
van Ooststellingwerf met woorden en daden op erge wijze had beleedigd, veroordeeld
tot betaling van driehonderd gulden boete en tevens om op zijne knieën aan God
en de Justitie vergiffenis voor zijne misdaad af te smeeken. - Van des misdadigers
gestrekten arm met gebalde vuist werd een houten afbeelding gemaakt en aan den
wand der rechtzaal gehecht boven een gedenksteen waarop de vermelding dat
‘Deze fuyst ter ordonnantie van den Hove gestelt is tot memorie enz.’ - Merkwaardig
is ook een koperen grafzerk, misschien dekstuk van een graf, met het jaartal 1520,
voor eenige jaren in den grond gevonden op het Jacobiner kerkhof te Leeuwarden.

Grafsteen van Eppo.

In een keldertje hiernaast zijn een aantal voorwerpen van allerlei aard geborgen,
die nog gerangschikt moeten worden: kogels, oud aardewerk, steenen beelden,
oude uithangborden enz. In een aangrenzend vertrek zijn grafsteenen, eigenlijk
deksels van steenen lijkkisten tegen den muur opgesteld. Hier ziet men naast het
raam een roodzandsteenen kistdeksel, dat gevonden is te Rinsumageest ten westen
der kerk. De hierbij behoorende kist, door een boer gebruikt als drinkbak voor
kalveren, is verloren gegaan. Deze steen dagteekenend van 1341, is nog in goeden
staat. Er staat op afgebeeld een baardeloos jongeling met tamelijk lange lokken,
het hoofd gedekt met een krans of diadeem. In zijn rechterhand houdt hij eene
spiets, de linkerhand ligt op de borst. Aan een gordel om het middenlijf draagt hij
een tasch. Het latijnsche rondschrift, nog zeer goed leesbaar, heeft deze beteekenis:
‘Ziet, de gezellige jongeling Eppo is ons ontrukt. Hij had zijn nabestaanden lief,
volgens de geboden, zooals wel bekend is. Gij, die voorbijgaat, gedenkt zijner.
Athigard en Harica waren zijne ouders. Hessel was zijn broeder, Sidachus en Sicco
tweelingbroeders’.
Nog eenige dergelijke merkwaardige steenen zijn hier te zien en in een der kelders
steenen doodkisten met en zonder deksel, waarbij één met nog doods-
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beenderen er in. Deze is opgegraven uit het kerkhof te Koudum. Men ziet hier ook
een grafmonument van zwaar walvischbeen, fraai bewerkt met afbeeldingen van
scheepstimmermans-gereedschappen, waarbij grafschriften en het jaartal 1707. Verder steenen doopvonten - en een van hout, gevonden onder Haskerdijken. Deze
verdient de aandacht door zijne blijkbaar zeer hooge oudheid. - Zeer merkwaardig
is ook de geloftesteen, in 1888 in den grond gevonden onder Beetgum. Dit dorp lag
oudtijds aan de Middelzee. Het ligt dus in de rede, dat er wel visschers woonden.
Het latijnsche opschift van dezen uit den romeinschen tijd afkomstigen steen
beteekent dan ook: ‘Aan de Godin Hludana hebben de pachters der visscherij, wier
verantwoordelijk hoofd Quintus Valerius Secundus was, gaarne en naar verdienste
hunne gelofte betaald’. - Het bovenstuk van den steen is geschonden. Het zal, naar
men vermoedt, hebben voorgesteld het beeld van Hludana, waarschijnlijk de godin
der wateren en der visscherij. Het voetstuk, waarop de nog zeer goed leesbare
inscriptie, is gaaf.
Het prentenkabinet bevat een belangrijke verzameling teekeningen, prenten,
gravures, kaarten en portretten. Deze hangen aan de wanden; de prenten liggen
op lessenaars. De voorraad platen en teekeningen is zóó groot, dat op verre na niet
alles tegelijk kan worden tentoongesteld, men verwisselt ze nu en dan. Men vindt
hier afbeeldingen van dorpen in voormaligen toestand, verdwenen adellijke
landhuizen, merkwaardige gebouwen en nog meer. Veel belangrijks is hier ook voor
de studie van kleederdrachten van vroeger. Hiervoor mag vooral in aanmerking
komen eene tamelijk groote schilderij in olieverf, denkelijk eene copy, naar een veel
ouder stuk, voorstellende eene friescche maaltijd, omstreeks 1500, met dit
onderschrirft: ‘Dio fryesche taefel wyer alle tyden versyoen mey principaele riuchten
*)
op harre kerstendeggen hallingen of frioune spreckinne’. - Onder de hoofdgerechten
ziet men op deze schilderij een heele varkenskop - een ossekop kan 't ook zijn - op
†)
de patiele . Verder ziet men hier aan de wanden portretten van beroemde personen
als Eelco Liauckama, de in 1335 door zijn monniken verraderlijk vermoorde abt van
Lidlum. Deze schilderij draagt sporen van hoogen ouderdom. Een copy er van, door
Alma Tadema in zijn jeugd gemaakt, hangt er bij. Wigle van Aytta, de beroemde
staatsman aan het hof van Margaretha van Parma, afkomstig van het dorpje
Zwichum, niet ver van Leeuwarden, is afgebeeld levensgroot ten voeten uit, in
statiegewaad. Verder Karel Roorda, de grietman van Idaarderadeel (1635-1670),
die zich als een echte Standfries heeft doen kennen; de zeeheld Tjerk Hiddes; de
dichters Gijsbert Japiks, Willem van Haren, enz. enz.
Wij komen in de Hindelooper kamer. Eigenlijk is er een vóór- en achterkamer. In
de eerste zit de familie rondom de tafel, man en vrouw, een volwassen dochter en
een nog niet zeer groot kind bij een poppenwiegje. Het

*)
†)

De friesche tafel was ten alle tijde voorzien van de voornaamste gerechten op de christelijke
feest- en heiligendagen of vriendenbijeenkomsten.
Een zwijnskop in zijn geheel gebraden, was ook het hoofdgerecht bij de maaltijden der
edellieden op het kerstfeest in oud Engeland.
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De Hindelooper kamer.
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zijn levensgroote beelden, gekleed in oude Hindelooper dracht. Deze kleeren zijn
door Hindelooper naaisters gemaakt van echte stoffen, zooals er altijd voor werden
gebezigd. Evenzoo is alles, wat men in deze kamer ziet echt ouderwetsch, niet
nagemaakt, zoowel de betimmering der kamers als het bruine of beschilderde
meublement. - In de achterkamer ziet men veel schilderwerk op deuren, wanden
en schoorsteenmantel. Het bestaat uit bijbelsche en zinnebeeldige voorstellingen,
arabesken en bloemen, allen in denzelfden trant geschilderd met vele kleuren. De
muurtegeltjes, in Friesland steentjes genoemd, zijn gedeeltelijk wit, gedeeltelijk
blauw of bruin geschilderd met bijbelstukjes, dieren, bloemen of andere figuren.
Zeldzaam geworden oud Makkumer aardewerk, blauw en bruin beschilderd met
figuren en rijmspreuken, hangt hier te pronk met voorwerpen van ouderwetsch
porselein.
Hindeloopen, het thans armoedige, doode stadje aan de Zuiderzee, bloeide
de

vroeger door scheepvaart. Omstreeks het midden der 18 eeuw had het nagenoeg
tweeduizend inwoners, waaronder meer dan honderd grootschippers voor de
buitenlandsche vaart. Deze gingen in het voorjaar op reis en keerden tegen den
winter terug in hunne woonplaats. Allerlei fijne en fraaie kleedingstoffen brachten
ze uit vreemde landen mede, ook kostbaar porselein, gouden zilverwerken en andere
dure fraaiigheden. Vandaar dat de oude Hindelooper vrouwenkleeding zoo veelkleurig
is.
De schilderijzaal van het Museum van Oudheden behoort er eigenlijk niet bij. Men
ziet hier geen oudheden, ook niet veel, dat uitsluitend Friesch kan heeten. Het zijn
schilderijen van binnen- en buitenlandsche meesters, voor 't meerendeel aan het
Friesch Genootschap geschonken door wijlen den heer P.J. Suringar, te Leeuwarden.
In de zoogenaamde kerkekamer zijn voorwerpen geplaatst op kerk en school
betrekking hebbende, maar ook zaken van geheel anderen aard. Men ziet er oude
de

de

zilveren kerkebekers uit de 17 en 18 eeuw, fraai bewerkt en met inscripties. Een
zilveren schaal van 1639 vroeger dienende voor 't ontvangen van giften bij
gelegenheid van een huwelijk. Een houten beeldengroep, ‘Jezus tusschen de
krijgsknechten,’ afkomstig uit de voormalige Oldehoofdster kerk te Leeuwarden en
bij den beeldenstorm in 1566 voor vernieling bewaard gebleven. Een doopsgezind
kerkboek met zilveren sluiting en ringen om aan een ketting te worden gedragen.
Een blikken doosje waarin de portretten van Jean de Labadie en Anna Maria van
Schuurman door haar zelf op ivoor geschilderd. Twee pelgrimskannen, aan banden
om den hals gedragen op de kruistochten naar 't heilige land. Een fraai geschreven
getijboek met prachtige hoofdletters. Een koperen kan van 1175, in den vorm van
een leeuw. En nog al meer.
Onder de schoolzaken merkt men op verschillende A-B-boeken, oude
kinderprenten, een handplak, enz. Onder de zaken van anderen aard is merkwaardig
een beschilderd houten kistje met op het deksel een zon, waarin de letter H
(Hermana). Het bevat een paar ijzeren stempels met adellijke wapens, ook dat van
Hermana, een ijzeren passer, een zilveren mesje, een gebroken steenen
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stift en eindelijk een paar grijpvogelklauwen in houten steelen, met lint en zilverdraad
omwonden. Dit kistje werd bij het afbreken van Tjaarda-State te Rinsumageest, in
1834, gevonden in een der muren bemetseld. In een oud handschift van 1567 wordt
verhaald, dat door den H. Willebrord aan drie adellijke familiën drie klauwen van
een grijpvogel zijn geschonken, tot een teeken van vruchtbaarheid. De derde klauw
moet nog aanwezig zijn op het stadshuis te Franeker, onder de aldaar bestaande
verzameling van voorwerpen afkomstig van Anna Maria van Schuurman.
In hetzelfde vertrek ziet men in de tweede vitrine stempels en zegels der oude
de

friesche steden omstreeks het begin der 14 eeuw. Een zwanenboek bevattende
de merken van grondbezitters, gerechtigd tot het houden van zwanendriften. De
zilveren sleutel der stad Dokkum. De cassette van Jhr. Onno Zwier van Haren; enz.
enz. - Onder deze vitrine liggen strafwerktuigen: twee houten blokken om aan de
voeten te worden geslagen, waardoor de gevangene gebonden bleef aan de plaats;
twee paar zware schandsteenen met jukken, die slechte vrouwen om den hals
werden gelegd om er mee te pronk te staan. Verder het zwaard van Justitie der stad
Leeuwarden, waarmede in 1512 de edelen Gerbrand Mockema en Gemma van
Herjuwsma werden onthoofd, beschuldigd van landverraad. Eindelijk het zwaard
van Grooten Pier, de ruwe zeeheld, die in de jaren 1515 tot 1520 veel van zich deed
hooren. Dit oude zwaard heeft bij de lengte van 2.13 Meter een gewicht van ruim
6½ kilo.
Langs de wanden zijn voorwerpen van verschillenden aard opgesteld. Een ijzeren
harnas met stormhoed en degen afkomstig van Juwsma-State onder Wirdum; een
ijzeren helm afkomstig uit de kerk te Tjum. Een koperen hoorn ter hoogte van een
man, een zoogenaamde scheepsroeper, die kan worden uitgetrokken en
ingeschoven. Een houten altaarstuk uit de kerk te Warga, voorstellende Christus
aan het kruis, aangebeden door twee personen in lange mantels, - waaronder men
leest: ‘Dat Gij hier siet aanbiddet niet || Daer't U aenwijst, die looft en prijst. || 't Is
gemaeckt van 's menschen Hand || Tot Godes eer en 's Viants schaad.’ - Aan de
wanden hangen portretten, teekeningen en schilderijen, waaronder een groot
huis-altaarstuk, vermoedelijk afkomstig uit Heremahuis te Bolsward. Het stelt voor
in het midden een bijbelsch tafereel, rechts Frans Minnema, links zijne vrouw en
vier dochters, knielende en aanbiddende. Er boven staat: ‘Betroet God in allen.’ Er naast hangt een kleiner van 1589, met een gezicht op Jeruzalem; ook de hulde
der engelen en het bezoek der wijzen uit het Oosten. Een tafereel in olieverf,
voorstellende Abraham's offerande, is geschilderd in 1769 en afkomstig uit de kerk
te Suameer. Het randschrift, dat ik in mijne jeugd ook in een ‘Geestelijk Raadselboek’
vond, luidt:
*)

‘God wou het wel, maar de duivel begeerd het niet
Het wierde volbragt ende het geschiede niet.’

*)

Raadselb.: “God gaf een gebod en Hij meende 't niet.”
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Verder een fraaie penteekening in lijst en glas, zijnde een vers ter gedachtenis van
den frieschen stadhouder Willem IV; - het portret van den dichter en geschiedschrijver
Simon Stijl, - en vóór den schoorsteenmantel een buste in gips van den frieschen
kerkhervormer Menno Simons en eene teekening voorstellende het voormalige
Menno-Simons-kerkje te Witmarsum.
In een aangrenzend vertrek ziet men aan den wand portretten van personen in
ouderwetsche kleeding, een zeer groote schilderij, voorstellende een legeroptocht,
misschien omtrent het begin der achttiende eeuw. Dit is een wandbehangsel
afkomstig van Gosliga-State te Hallum. - Verder een vitrine met Amelander en
Hindelooper kleedingstukken en stalen van Hindelooper kleedingstoffen. - Ook nog
een groote kast met boeken - naar 't schijnt. Het zijn houten doozen in den vorm
van een gebonden boek met rugtitel. De ruggen zijn van verschillénde houtsoorten.
Men mag deze boeken niet inzien, maar komt toch te weten, dat iedere doos bevat,
bladeren, bloemen, vruchten enz. van den boom uit wiens hout de rug van het boek
gemaakt is. Oorspronkelijk is deze verzameling een geschenk van koning Lodewijk
Napoleon aan de academie te Franeker.
Op de gangen hangen alweer een aantal portretten en olieverfschilderijen van
zeer verschillenden ouderdom, maar bijzonder wordt hier de aandacht getrokken
door een groot wapenbord, uitvoerig bewerkt met kunstig snijwerk. Dit is van de
Admiraliteit van Harlingen en vertoont het wapen der zeven provinciën, met een
latijnsch onderschrift en omgeven door attributen en voorwerpen van zeevaart en
krijgswezen met nog een dertiental adellijke wapens van friesche families. Het
Collegie der Admiraliteit van Friesland, aanvankelijk te Dokkum, was sedert 1645
gevestigd te Harlingen.
Op de dwarsgang ziet men afbeeldingen van buitengewoon zware koebeesten,
zelfs van een dog, levensgroot, die 147 pond woog, 1759. - Zulke beeltenissen
werden vroeger opgehangen in de stadswaag te Leeuwarden. - Hier leest men nog
op een bord, dat kardinaal Fabius Gigi, pauselijk gezant tot de onderhandeling van
den Munsterschen vrede, ‘zich hierboven heeft vertoond om de Belkumer
Peerdemarkt te zien, in 1646, en niet lang daarna Paus is geworden als Alexander
VII.’ Aan het einde van deze gang staat een oude schoolmeestersstoel (bank en
tafel aaneen), met eenige zoogenaamde schrijfborden of schoolborden zooals de
schoolkinderen vroeger hadden tot berging hunner boeken en schriften.
Op twee bovenvertrekken zijn een verbazende menigte voorwerpen uit terpen
tentoongesteld. Deze verzameling wordt jaarlijks vermeerderd, want het afgraven
van terpen duurt nog steeds voort, en alles wat men hier ziet is merkwaardig door
hoogen ouderdom. Het zou moeielijk gaan van al die voor 't meerendeel kleine
voorwerpen een geregeld overzicht te geven - ook omdat zij hier - hoewel smaakvol
genoeg - eigenlijk nog niet zóó rubrieksgewijze gerangschikt zijn als wel wenschelijk
kan worden geacht. Sommige zaken echter verdienen bijzondere vermelding, zooals
een ruw bewerkt wagenrad van dennenhout, gevonden in 1838 op ongeveer 2 M.
diepte, nabij het
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dorp Nijega in Hemelumer Oldefaert. Andere gedeelten van een boerenwagen, op
dezelfde plaats gevonden, zijn verloren gegaan. Ook te Hijum is een wagenwiel
gevonden met een middellijn van ruim 1 M., geheel overeenkomende met dergelijke
raderen, gevonden in andere landen, waar de Romeinen oudtijds hebben geheerscht.
Een groote pot, een romeinsch vat of dolium, waarop met ingekraste letters te lezen
staat: Pondo libras CIV. - Vier beitels en een potscherf uit een steenen graf, in Maart
1849 gevonden in een bosch van het landgoed Rijs, in Gaasterland. Dit steenen
graf of hunebed is uitvoerig beschreven - met afbeelding - in dl. V en VI (1850 en
1853) van het tijdschrift De vrije Fries uitgegeven door het Fr. Genootsch. v. Gesch.,
Oudh. en Taalk. - Een ruw bewerkte vuursteenen beitel, gevonden te Donkerbroek,
2 M. diep in het veen, een dolk van vuursteen, uit het veen te Haule, een fluitje van
gebakken aarde uit den tijd van Lodewijk den

Steenen beer, urnen, enz.

Vrome, gevonden in de nabijheid van Staveren. - Uit de groote en zeer hooge terp
te Holwerd kwamen over de honderd voorwerpen te voorschijn, evenzoo uit die te
Hallum, waaronder vele artikelen van weelde en zeer oud zilverwerk. Te Bozum
vond men een versteend ganzenei, te Roordahuizum een kippenei. Boven den
ingang van het tweede vertrek is een steenen beer geplaatst, blijkbaar van zeer
hoogen ouderdom en misschien afkomstig uit den tijd der beerenvereering onder
de Germanen. Bijzondere aandacht verdient ook ‘de schat van Wieuwerd,’ gevonden
in eene terp aldaar in 1866 en bestaande uit eenige in gouddraad gevatte munten,
gouden ringen en andere versierselen. Slechts één hiervan is in Friesland gebleven,
het andere is terecht gekomen in het Museum te Leiden,
Op de bovenste verdieping onder de hanebalken vindt men aard- en steensoorten
en ertsen, die doen zien uit welke bestanddeelen de bodem van Friesland
hoofdzakelijk bestaat. Verder verscheidenheden, zooals steenkool uit

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

446
de Dokkumer Ee, houtskool uit het Tjeukemeer en uit het bovengenoemde hunebed
in Gaasterland. Ook vele beenderen van gewervelde dieren, waaronder merkwaardig
zijn de geweien van het damhert, de koppen en hoornen van den boschtaurus en
van het vierhoornig schaap; een reusachtig stuk walvischbeen en een gedeelte van
een bruinvisch, beide in den grond gevonden waar oudtijds de Middelzee was; een
walvischrib, bijna 2½ M. lang, te voorschijn gekomen bij 't graven der fondamenten
voor eene pastorie te Winsum; versteende zee-egels, in vuursteen, in leem en
hoogveen gevonden enz. enz.

Ingangpoort der porseleinzaal.

Men daalt weêr af naar den benedenvloer en komt nu op eene binnenplaats om
naar de porseleinzaal te gaan. Op deze plaats ziet men voorwerpen die aan lucht,
zonneschijn en regen kunnen worden blootgesteld zonder veel schade te lijden.
Het merkwaardigste is wel een geraamte gevonden in de terp te Lutkelollum bij
Franeker, uitgegraven met de klei waarop het lag, en zoo in de kist, die het nog
omvat, naar het Museum overgebracht. Op de kist ligt nu een glazen deksel en zoo
ziet men in de klei nog oneffenheden, flauwe indrukselen van een boomstam, die
uitgehold als lijkkist moet gediend hebben. Naast het geraamte, dat met opgetrokken
knieën begraven was, lag een geslepen steentje, dat om den hals van den
gestorvene schijnt gehangen te hebben en dan een amulet zal geweest zijn; aan
het voeteneinde ziet men een vierkantig graflampje van gebakken aarde, waarin
eenige ravenbeentjes. - Tegen den zijmuur op de binnenplaats staat de poort van
de in 1889 afgebroken kerk te Dedgum, en als ingangpoort der porseleinzaal is
benuttigd de rijk met beeldhouwwerk voorziene poort van het voormalige
Wiarda-State te Goutum, maar zoodanig gerestaureerd, dat het antieke er wel wat
af is. - Twee zittende steenen leeuwen ieder met een wapenschild, niet zonder
kunstwaarde, mogen niet onopgemerkt blijven. Onder meer ziet men

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

447
hier ook de zeer verouderde steenen beeldjes van Heraclyt en Democryt, die ik in
vroeger jaren meermalen zag op de steenen palen van het ijzeren inrijhek voor het
slot Groot Terhorne te Beetgum. De rijmpjes, die er onder staan gebeiteld, zijn reeds
meêgedeeld door Jeroen Jeroense, onder zijne koddige en ernstige opschriften.
De tweede afdeeling van het Museum bestaat uit de porseleinverzameling, het
munt- en penningkabinet, adellijke wapens en glaswerken.
Bij het binnentreden der porseleinzaal staat men opgetogen van verbazing. Ik
kan mij voorstellen, dat echte liefhebbers en kenners van oud porselein hier
onbeschrijfelijke oogenblikken van zalige geestverrukking zullen beleven. Intusschen
zijn het geen friesche oudheden die men hier ziet. Porselein is er zeker in Friesland
nooit gemaakt. Maar deze verzameling is hoogst belangrijk door de zeer rijke
verscheidenheid van buitengewone en zeldzaam voorkomende oude porseleinen
kunstwerken. En er is veel bij van friesche families afkomstig en daarin misschien
wel eeuwen aaneen berustende geweest. Onderscheidene voorwerpen, beschilderd
met adellijke wapens en onderschriften - op bestelling gemaakt natuurlijk - doen
zien hoe leelijk de chineesche of japansche kunstenaars zich konden vergissen
door hunne volkomene onbekendheid met de hollandsche taal. Een tweede
porseleinverzameling als deze bestaat in Nederland niet. Het is een legaat van
wijlen den heer Mr. A. Looxma Ypeij, te Rijperkerk, in 1892 overleden. Deze waardige
Fries had bovendien nog f 50.000 beschikbaar gesteld voor het aankoopen en in
orde brengen van gebouwen, waarin de porseleinschat naar behooren geplaatst
en tentoongesteld kon worden. En hieraan is op uitstekende wijze voldaan. - De
porseleinzaal is in 1895 geopend.
Ook het munt- en penningkabinet is bijzonder rijk. Het wordt in Nederland alleen
overtroffen door het rijks munt- en penningkabinet te 's-Gravenhage. Onberekenbaar
veel heeft het te danken aan den ijver en de zorg van Mr. Jacob Dirks, in November
1892 op 81-jarigen ouderdom te Leeuwarden overleden, toen hij gedurende veertig
jaren voorzitter van het Friesch Genootschap was geweest. Hij was niet alleen een
ijverig verzamelaar van munten en penningen, maar ook een grondig beoefenaar
der penningkunde. Zijn zeer welgelijkend portret versiert den wand van dit kabinet.
Behalve alle munten die vroeger en later in Nederland gangbaar zijn geweest,
vindt men hier veel uit den vreemde en uit verschillende tijdvakken, waaronder
zware en zeer oude gouden munten. Ook hier hebben de terpen belangrijke bijdragen
geleverd.
Te Terwispel, aan het einde der voormalige Middelzee, vond men in 1863 eene
verzameling van 163 zilveren munten, blijkbaar genoeg van heidenschen oorsprong,
met een Wodanshoofd aan de voorzijde. Te Hallum vond men, in 1866, 250 munten,
voor twee derden gelijk aan die van Terwispel. De overigen zijn veel fraaier bewerkt
en van dezelfde soort als de nagenoeg vierhonderd stuks die in 1868 te Franeker
zijn gevonden. Deze verzameling, waarbij ook

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

448
uit nog andere vondsten, die ik onvermeld laat, heeft eene onberekenbare waarde.
De heer J. Dirks heeft al die munten beschreven. De oudste dagteekenen van
tweehonderd jaar vóór onze jaartelling.
Historiepenningen, gildepenningen, spotpenningen, noodpenningen,
schutterspenningen, enz. enz. zijn ook in zoo grooten getale aanwezig, dat ze niet
allen tentoongesteld kunnen worden.
Ten slotte krijgt men nog geschilderde vensterglazen te zien, afkomstig uit oude
kerken, adellijke staten en andere gebouwen. Verder eenige adellijke wapens. En
eindelijk ouderwetsche voorwerpen van glaswerk, waaronder bijzonder gevormde
drinkglazen en bekers - en een wijnromer waarvoor eens honderd gulden betaald
moet zijn.
Ik ben het Museum slechts vluchtig doorgeloopen. Veel ben ik stilzwijgend
voorbijgegaan; van veel heb ik minder gezegd dan ik had kunnen doen - alles om
der kortheidswille. Moge het medegedeelde voldoende zijn om op dit hoogstbelangrijk
Museum de aandacht te vestigen van velen die het nog niet kennen.
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Ballade.
Door Hélène Lapidoth-Swarth.
Nooit was er zoo'n weelde van bloemen geweest,
In de needrige woon, als op Moedertjes feest.
Gôe-buren en vrienden en ieder verwant
Bloeide een wensch uit den boezem, een tuil in de hand.
Chrysanthemen van 't herfstseizoen,
Met eikeblaadren als vermiljoen.
Het kamerken werd een sproketuin
Van vlammend oranje, van oker en bruin.
Moedertje babbelde lief en druk,
Als kon zij gelooven aan nieuw geluk;
Als kon zij verdooven met veel gepraat
Het stâge leed van haar weduwstaat.
De kinderkens hadden zoo zoet gevleid,
Dáárom had zij een feestmaal toebereid.
Ze lachte zoo luchtig, ze voelde zoo loom,
Het leven leek haar een droeven droom.
En zag ze in den spiegel haar kleederen zwart,
Dan weende haar wee in haar weduwhart.
De kleinen verdrongen voor 't venster elkaar.
- ‘O zie,’ riep het jongsken, het jongste van 't paar,
‘Weer bloemen en mooie, zoo blank en, ik wed,
Voor Moeder!’ Hij klapte in de handjes van pret.
Maar bleek, rond haar englen, voor 't vensterraam,
Sloeg zij haar armen beschermend saam.
- ‘Geen welkom geschenk voor een feest waar dit:
Een grafkrans van rozen leliewit!’
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Traag, in den nevel, naar de andere zij,
Stapte de knaap met de krans voorbij.
Zij liet vallen 't gordijn langs de vensterruit
En sloot de scheemrende wereld uit.
Ze ontstak in de hanglamp de gele vlam,
Zag toe dat in 't haardvuur leven kwam.
En met nopende woorden en vroô gebaar,
Deed zij aanzitten de genoodenschaar.
Maar trots haard en lamp en gordijn en blind,
Doorkilde de kamer een ijzige wind.
Leek niet de kamer een doodentuin,
Vol najaarsbloemen rood en bruin?
Het bloemenbestrooide tafeldamast,
Als een blanke doodewade was 't.
Als tranen flonkerde 't hel kristal....
‘Wie onzer of er nu sterven zal?’
O daar rekt zich en strekt zich een bleeke hand,
Als die de Drie Woorden schreef op den wand.
Geen enkele gast heeft die hand gezien,
Maar de moeder, die snelt tot haar schat.... misschien
Wringt zij nog die worgende hand van zijn keel:
Een moeder is sterk en vermag zooveel.
***
Toen bloedde in de wolken het morgenrood,
Lag het kind van haar liefde en haar zorgen dood.
Toen rouwde in haar sluier de raven nacht,
Kwam de knaap van den vorigen avond en bracht,
Zonder naam die vroeg voor het geven dank,
Een grafkrans van rozen lelieblank.
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Pieter Corneliszoon Hooft.
Letterkundige Fantasie.
Door Norbert van Reuth.
I.
De Muiderkring.
Het was in Augustus 1644.
De Staatsche troepen onder Prins Frederik-Hendrik hadden het beleg geslagen
voor Sas-van-Gent. Een Spaansch heir onder Isemberg en Francisco de Melo rukte
op om de stad te ontzetten, en legerde zich te Riemen, op een kanonschot afstands
van der Staten macht. Volgens zijne gewoonte had Frederik-Hendrik zijne legerplaats
verschanst en door eene gracht omgeven. Doch op het naderen des vijands liet hij
nog eene tweede gracht delven, welke, zooals de eerste, tot op twaalf voet verbreed
werd.
Nadat aldus het leger aan den buitenkant tegen eene overrompeling gevrijwaard
was, werd er aan de binnenzijde een begin gemaakt met den arbeid aan de
loopgraven, en op den dijk, welke van Assenede naar 't Sas voert, eene batterij van
zes halve stukken geplaatst.
Onder de vurige schuts dezer monden poogden de Staatschen, na het veroveren
van de binnen den kring gelegen forten Blomble en St. Pieter, een werk te naderen,
dat de gracht van de contrescarp bestreek. De verdedigers weerden zich dapper,
en deden, toen zij in het nauw gebracht werden, met tweehonderd man een uitval,
waarbij zij met verlies werden teruggejaagd. D'Estrades leidde nu 's Prinsen troepen
tot den aanval, doch werd afgeslagen. Daar de belegerden inzagen, dat bij een
vernieuwden storm de stelling onhoudbaar zou zijn, besloten zij het werk te doen
verlaten. De Staatschen konden nu twee bruggen over de gracht slaan, en
bemachtigden een groot gedeelte van de contrescarp, doch niet dan na een hevig
gevecht, waarbij vele krijgers gekwetst werden, onder welke een kapitein der
timmerlieden die eene wond aan de hand kreeg, terwijl de Prins, zijn arm
vasthoudende, hem een punt aanwees, welks bezit van belang was voor de
Staatschen.
De belegerden hadden ondertusschen een nieuw werk op het glacis der
contrescarp opgeworpen, hetwelk d'Estrades na veel moeite veroverde. Coligni
maakte zich van eene dergelijke versterking meester, en thans waren de Staatschen
tot aan den kant der vestinggracht genaderd. Om over deze
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gracht te geraken, deed de Prins aan twee galerijen arbeiden. Doch gedurende die
werkzaamheden stak er op zekeren nacht, bij nieuwe maan en springvloed, zulk
een hevige storm uit het Noordwesten op, dat al de Staatsche werken onderliepen.
De Prins maakte des anderendaags, ofschoon hij tot over de knieën door het water
waden moest, de ronde door zijne kwartieren, en stak zijn ontmoedigd volk een hart
onder den riem. Na buitengewone krachtsinspanning was binnen vier dagen het
water afgeleid, en de veroorzaakte schade hersteld.
Hoewel in dezelfde week ééne der galerijen door de belegerden in het ongereede
werd geschoten, was daarvan den volgenden dag de toegang wederom geopend,
en bereidden de Staatschen zich voor op eene bestorming.
Toen begon de bezetting, te meer daar het leger te Riemen werkeloos bleef, het
geraden te achten met den Prins in onderhandeling te treden. Den vijfden September
gaf zij, na beding der gewoonlijke krijgseer, de stad over.
Constantijn Huigens, die in zijne hoedanigheid van geheimschrijver, den Prins
meestal op diens tochten vergezelde, was ook tegenwoordig bij dit beleg.
Of hij, de dichter, het naar zijnen smaak vond, den Prins bij diens
krijgsverrichtingen steeds op zijde te moeten zijn, wij zijn zoo vrij het te betwijfelen.
Doch één troost bleef hem. Onder den donder van het geschut, het knetteren van
het geweervuur, de wilde kreten van den aanval, het gejammer der gewonden:
wanneer de furiën des krijgs hun hoogtij vierden, kon hij kalm en rustig in zijne tent
zich aan den hem dierbaren letterarbeid wijden. En vandaar wellicht, dat er van het
grootsche, van het tragische in het leven zoo bijster weinig in Huigens' tentzittende
gedichten op te merken valt.
Wij vinden op één der eerste dagen van de maand September, nog vóór dat
Sas-van-Gent de sleutels zijner poorten had overhandigd, onzen dichter bezig een
brief te lezen, wiens inhoud een vergenoegden glimlach om zijne lippen te voorschijn
roept. Voor het oog zijns geestes rijst het slot van Muiden op met zijne groote
burchtzaal, het bloeiende gelaat van Heleonore Hellemans, de lieve trekken van
Tesselschade, de vroolijke gezichten van Hooft, van Van Baerle, van Graswinkel,
die allen in dit schrijven als uit éénen mond hem schijnen toe te roepen: ‘Kom, kom
toch uit de eenzaamheid uwer tent naar de groene dreven rondom het Muiderslot,
waar de vogels in het loover kweelen; naar de Zuiderzee, die ruischend hare golven
op het strand breekt; naar de vrienden, die verlangend naar u uitzien; kom Huigens,
kom!’
De brief luidde als volgt:

‘Aan den H. Ridder Huigens, Heer van Zuilichem.
Mijnheer,
Terwijl UEd.Gestr. daar dondert en bliksemt tegen 't Sas met grove
stukken van metaal, donderen en bliksemen wij hier met fijne stukken
van kristal tegen UEd.Gestr. achteloosheid in 't stuk van woordhouding
aan dit huis, dien d'eere van een bezoek beloofd was bij handteeken en
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zegel. D'een vermeet zich te bewijzen met den beker in de hand, dien hij
*)
†)
aanneemt daarop uit te vegen, dat de wind slechts anderhalf aas meer
§)
weegt dan UEdGest., d'ander wil staande houden met hetzelfde geweer,
dat UEd.Gestr. wel drie azen lichter is; de derde drijft, tot nadeel van
UEd.Gestr. dat het nog veel meer scheelt, en voegt er bij, nooit tot nog
**)
toe geloofd te hebben, dat er ijdel in de natuur was, dat hij nu, overtuigd
door ondervinding, het tegendeel bekennen moet, houdende UEd.Gestr.
voor 't ijdel. Elk wat verzacht door 't drinken van den nectar, ons
††)
geschonken in hare laatstuitgekomen Gedichten, bidt daarentusschen
voor UEd.Gestr. bekeering, en maakt beurtelings daarop, gelijk tevens
op hare behoudenis en den ondergang van 't Sas, een versch vat van
drie mutskens ledig. Ach mochte dat ledige wat helpen, om UEd.Gestr.
§§)
eens zoo ledig te maken, dat zij zich kwame te beleedigen tot voldoen
van hare beloften! - dat ware om op te vullen met vreugde.
Mijnheer,
UEdGestr. Dienaars en Dienaressen
LEONORA HELLEMANS.
TESSELSCHA ROEMERS.
GRASWINKEL.
P.C. HOOFT.
CASPAR BARLAEUS.’
Van den Huize te Muiden
30 Augustus 1644.
Welk eene gemaaktheid! En zoo is niet enkel deze, zoo zijn nagenoeg alle aan
geleerde of ‘poëetsche’ vrienden of vriendinnen gerichte brieven Hoofts. Brandt
***)
merkte indertijd terecht op: de brieven van den Drost rieken naar de lamp.
Die gemaaktheid, voor de eene helft voortspruitende uit de natuur van Hooft, was
voor de andere helft een gevolg van de zucht der letterkundig ontwikkelden van
dien tijd, om zich op verfijnde wijze uit te drukken.
†††)
Giambattista Marini of Marino en zijne volgelingen Achillini, Cassoni, Preti,
Bruni, de epigonen van de geweldigen onder de Italiaansche schrijvers; Dante,
Boccaccio, Ariosto, Tasso, Macchiavelli, hadden getracht het gemis van genie en
waar gevoel te bemantelen, door hunne geschriften te tooien met den smuk van
zin- en woordspelingen, gezochte vergelijkingen, opgeschroefde beeldspraak,
allegorische figuren, onnatuurlijke gevoelsontledingen. Zoetvloeiendheid, ziedaar
de twijfelachtige verdienste hunner werken. Hooft was in Italië

*)
†)
§)
**)
††)
§§)
***)
†††)

In èen teug te ledigen.
Het kleinste gewicht in het oude stelsel, het 32e van een engels.
Namelijk den beker.
Luchtledig.
De nieuwe uitgaaf zijner Ledige Uren.
Dat zij kwame tijd te vinden.
Of zooals G. Brandt zich woordelijk uitdrukte: ‘Eenige van des Heeren Hoofts brieven rieken
naar den olie van arbeid.’
Napels 1569-1625.
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*)

omstreeks 1600, en de invloed dier reis openbaarde zich aanstonds na zijne
thuiskomst in de meerdere zoetheid zijner gedichten; in den trant van zijn aan Tasso
en aan Guarini afgeluisterd herdersspel Granida.
Doch niet alleen in Italië, in geheel Europa scheen het vernuft het gevoel, de
gemaaktheid de natuur in de schaduw te stellen; men denke slechts aan de kostelijke
typen, welke Molière van de zoogenaamde toongevers der toenmalige Fransche
beschaving in zijne Précieuses Ridicules (1659) geeft. In Spanje was de dichter
Gongora de Argota in zijn ‘estile culto’: den verfijnden stijl, de baanbreker dezer
richting. Lope De Vega bespotte in een sonnet, dat geheel in nagebootsten ‘estile
culto’ geschreven is, den gongorischen onzin. De slotverzen van dit klinkdicht luiden:
- ‘Verstaat gij, mijn vriend, wat ik zeide!’ - ‘Waarom zou ik het niet verstaan?’ - ‘Ei,
gij jokt, mijn waarde, want ik, die het zeide, ik zelf versta het niet.’
In Engeland had Lilly den stoot gegeven aan de verkrachting van den natuurlijken
stijl. Zijn Eupheus is eene handleiding voor hen, die zich naar de spitsvondige wijze
der hovelingen wenschen te leeren uitdrukken; wat in Spanje de ‘estile culto’
genoemd werd, verkreeg in het Britsche Rijk den naam van ‘Euphuisme.’
Ook in ons land, waar eene oorspronkelijke letterkunde nooit gebloeid heeft. vond
die gekunsteldheid navolging. Huigens vertaalde niet alleen verschillende
ongenietbare verzen van den Engelschman, Dr. John Donne, Deken van St. Paul,
en prees ze als hemelval, maar ‘vernufteliseerde’ ook in zijne eigen gedichten. Hooft,
Tesselschade, Baeck, Reael, Mostaert, stonden hem trouw ter zijde. Wat Van Baerle
in deze richting vermocht, bewijst zijn bekende brief aan C. Huigens, over het
†)
afsterven zijner echtgenoote.
Eén voorbeeld, (het is een gedeelte van een gedicht van Donne, vertaald door
Huigens) één voorbeeld zal voldoende zijn om al die onnatuur aan de kaak te stellen:

De Vervoering.
Daar lag een bolle bank gezwollen onder 't groen,
Gelijk de kussens doen
Ten hoofde van een bed, en scheen zoo bol gerezen,
Om 't hoofdeneind te wezen
Van 't luie violet zijn hoofdjen over zij;
Daar zaten ik en zij;
Zij al mijn heil, ik 't haar; daar kleefden onze handen,
Gemetseld in de banden
Van balsem als cement, die uit die handen toog;
De stralen, die haar oog

*)
†)

Van 11 Juni 1598 - 8 Mei 1601 ‘alzoo uitgeweest drie jaren min 33 dagen.’ P. Cz. Hooft
(Reisheugenis).
Zie Geel: Het Proza.
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In 't mijne, die de mijn sterlinks in 't hare zonden,
Vergaarden, als gewonden,
En wederzijds getwernd tot eenen dobblen draad;
Het entende gelaat
Van die twee handen was het naast van ons vergaren,
En 't nauwste van ons paren.
Bij die vergadering en teelden wij niet meer
Als popjens ginds en weer,
Die d'een des anders oog onnoozelijk deê baren.
Wie heeft er zien vergaren
Twee legers, die het lot te zamen heeft gebracht,
In evenwicht van macht,
En in onzekerheid van wijken of vernielen?
Zoo hongen onze zielen,
Zoo tusschen haar en mij, d'een tegen d'ander aan,
Om voordeel uitgegaan.
De handel durende, dien die twee zielen dreven,
Lag zij en ik van leven
Lam-lijks-gelijk beroofd; elk lag gelijk hij lag,
Elk zweeg den heelen dag,
Als iemand, die de Min zoo fijn had doorgemalen,
Dat hij der zielen talen,
Heel geest en heel verstand geworden, heel verstond
*)
Ter rechter wijde stond... enz.

Had Vondel, door zijn genie zoo nauw aan de natuur verwant, het recht niet aan
zijne zijde, toen hij schertsend van den Muiderkring zong:
‘De Britsche Donn',
Die duistre zon,
Schijnt niet voor ieders oogen,’
Zeit Huigens ongelogen:
Die taalgeleerde Hagenaar,
†)
Die watertand naar kavejaar,
Naar snoftabak en smoken,
Die rauwe hersens koken;
Maar dit is ongemeene kost:
't Is een banketje voor den Drost,
En voor ons kameraadje
Het zoete Tesselschaadje.
O lieve Nymfje Tesselschaê!
Versta je 't niet, zoo sla er na,

*)
†)

C. Huigens Korenbloemen. Deel 1 en 2 (klass. Panth), bladz. 180 vlg.
Russische vischkuit, eene tranige lekkernij.
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Of laat het u bedieden:
*)
Want dit zijn hooger lieden
Dan 't Hooge Lied van Salomon,
Dat geen vernuft ooit vatten kon,
†)
Dat hooggeleerde Smouten,
Van langerhand gezouten.
Maar waarom of mijn oordeel laakt
§)
Hetgeen mijn saus, mijn Mostaert smaakt,
Die zich niet kan verzaden
Met zulleke saladen?
Nu mannen, eet u zelven moê,
Gebruikt er êek en peper toe;
Want wij dees lekkernijen
**)
U geenszins en benijen.

Doch keeren wij na deze uitweiding, waartoe het gemaakte in Hoofts brief aanleiding
gaf, tot onzen Constantijn terug. Hem klonk des Drostens uitnoodiging als hemelval
in de ooren; en weldra stond het besluit bij hem vast, aan het heusche verzoek
gevolg te geven.
Reeds elf dagen later zien wij hem, door de Weesperpoort, Amsterdam verlaten,
gezeten in eene met twee paarden bespannen karos, welke hem gaat voeren naar
††)
den stapel van moppen steens, welke zijne waarde vrienden herbergt; naar het
strand der eeuwig ruischende zee; naar de groene dreven van Midden en
Muiderberg; naar den boomgaard achter het slot met zijne beroemde pruimeboomen,
op wier sappige vruchten Huigens' mond zoo vaak te gast ging.
Constantijn wilde zijne vrienden verrassen, en had hun daarom op hunnen
uitnoodigingsbrief niets van zijne komst gemeld.
Doch het stond geschreven, dat de Drost, die in zijnen Gerard van Velzen de
Vecht in een schilderachtigen versregel het geheim der kracht van Alexander den
Grooten laat verklaren:

*)
†)

§)
**)

††)

Liederen.
Adriaan Smout ‘had eenige liederen over het Hooglied gedicht, en aan Tesselschade gegeven;
maar zij vond er den geestelijken zin met zulke vleeschelijke woorden uitgedrukt, dat ze zich
schaamde, zulke zangen voor eerlijke ooren te zingen.’ Oude aantk.
Mr. Daniël Mostaert, een der elf stads-secretarissen, jonger vriend en studiegenoot van
Vondel.
‘Vondel zelf heeft dit opmerkelijk hekeldichtje niet laten drukken, en misschien aan niemand
getoond.’ Aanteekeningen van J.A. Alb. Thijm in zijne, helaas, onvoltooid gebleven Vondel
uitgave: Deel III bladz. 38 en 39.
Hooft omschrijft in een dichtbrief aan Huigens het Muiderslot aldus:

Aan dien grooten groven romp,
Dien der menig schouwt voor plomp:
Aan dien stapel, ruw van moppen,
Dien de baren de ooren stoppen,
Baren van het Zuiderzout,
Dat daarop zijn spijt uitspouwt.
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‘Elk van zijn vrienden strekte een slagveer aan zijn wieken,’ het stond geschreven,
dat de Drost deze slagveer zijner wieken ontdekken zou. Wegens ambtsbezigheden
vertoefde Hooft bij den Weesper schout, op het oogenblik dat Huigens daar aanreed,
om voor zijn hoogen meester, den Prins Frederik Hendrik, orders over te brengen,
betreffende het herstellen van een verdedigingswerk in den omtrek van Weesp.
Nauwelijks had Hooft 's Prinsen secretaris zien vóórrijden, of hij verwijderde zich,
na den schout op de hoogte van het geval gesteld te hebben, haastig door eene
achterdeur des huizes, stapte naar de stadsherberg, besteeg daar zijn ros, en rende
in volle vaart naar het Muiderslot. De Drost zou verrassing tegenover verrassing
stellen.
Op Joan Lievens' portret van Huigens staat deze afgebeeld met den mantel zwierig
om de schouders geslagen, en den hals bedekt door een breeden, rijk uitgewerkten,
witte kanten kraag. Het gezicht is gevuld, de knevel kranig opgestreken, de neus
breed van vleugels en sterk van wortel. Doch terwijl het onderdeel van het gelaat
eene artistieke uitdrukking heeft, en er om de lippen een begin van een ondeugend
lachje speelt, dat aan de sneldichten des poëten herinnert, geeft het bovendeel van
het aangezicht, door den vroom-heiligen blik der oogen, door de hoog opgetrokken
wenkbrauwen, als van iemand, die in geestelijke vervoering verkeert, door de sluike,
puriteinsch-gewijze over het voorhoofd gestreken haren, een indruk van dweepzucht.
Busken Huet heeft in het Land van Rembrand, waar hij handelt over het geloof,
Huigens, met voorbijgaan van den femelaar Cats, doen optreden als de dichterlijke
vertegenwoordiger van het zeventiende-eeuwsche Calvinisme in de
Vereenigde-Provinciën. En dit naar waarheid. De heer van Zuilichem paste in de
lijst zijner eeuw eeuw en van zijn volk. Hij was te weinig een wijsgeer of een dichter,
te zeer een predikant. Wij voor ons zouden hem wel zoo dankbaar zijn, indien hij in
plaats van bekeeringsproeven op Tesselschade te nemen, werken van hooger
kunstgehalte had voortgebracht.
Doch keeren wij tot den reiziger Huigens terug, die Weesp reeds verlaten had,
en in zijne karos den weg naar Muiden opreed. Een vergenoegde lach speelde om
zijne lippen in het vooruitzicht der verrassing, welke hij zijne vrienden bereiden ging.
†)
Muiden was hij doorgereden, en hij hield stil voor de brug van den slot-voorburcht.
De zon scheen warm op dezen tienden Septemberdag, en deed het krijgshaftige
§)
Muiderslot met zijne kanteelingen, met zijne vier spitsgekapte zijtorens, met zijne
breede vierkante poortgang in een zee van stralen

*)
†)

§)

Veldheeren.
Voorheen had het slot een voorburg of voorpoort. Volgens Blaeu's kaart lag die op een afstand
van ongeveer 180 meter, in de richting van den tegenwoordigen toegang door den aarden
wal. De voorburg schijnt uit eene eenvoudige poort met palissaden bestaan te hebben, en
was evenals het slot geheel door water omringd.
Sedert 1784 is de Zuidelijke toren van dak, en thans ook van balklagen ontbloot. Volgens de
kaart van Blaeu had dit dak een zeer eigenaardigen spitsvorm.
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schitteren. Vreugde en lust ontloken in Huigens' borst bij het aanschouwen van dit
verblijf, waar de vlam zijns harten, de lieve Tesselschade, vertoefde.
*)
De wachter, die op den toren links van den hoofdingang, den zoogenaamden
Zuidertoren, zijne woning had, en den verrassing bereidenden, maar reeds verwacht
wordenden reiziger zag opdagen, spoedde zich naar buiten, opende hem de
palissadeering, leidde hem de slotbrug over, en door de hoofdpoort het burchtplein
op. Deze oudgediende des huizes had met gemaakte verwondering den Heer van
Zuilichem aangestaard, en uitgeroepen:
‘Heer Huigens, Heer Huigens! Ieder ander, zelfs den Prinse, Frederik-Hendrik,
zouden wij eerder verwacht hebben dan u!’
Maar Constantijn spoedde zich met zijne verrassingsplannen de trappen der stoep
op van het vooruispringende woning-gedeelte op het binnenplein, liep

Het Muiderslot in Hooft's tijd. Kopergravure van Claes Jansz. Visscher.

het in 1631 door Hooft gebouwde voorvertrek door, opende haastig de deur der
groote ridderzaal, waar de familie meestal met hare gasten vertoefde, trad met
gejaagden tred en lachend gelaat binnen... en bleef eensklaps stokstijf staan, de in
de zaal aanwezige personen aanstarende met wijd opengespalkte oogen en
verwonderd-vragenden blik.
Stel u een groote zaal voor, langwerpig vierkant, met hare korte zijden geheel de
breedte van het slot innemende, en waarvan de ééne lange zijde met vier ramen
van in lood gevatte ruitjes uitzicht geeft op de Zuiderzee, de andere lange zijde met
twee ramen op het slotplein, terwijl tegen de aan Huigens overstaande korte zijde
een groote, vierkante, ver-vooruitspringende

*)

Indien men namelijk met het aangezicht naar het slot gekeerd staat.
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schoorsteen prijkte, op twee kolommen rustende, waarboven zich een Dorisch
hoofdgestel met triglyphen bevindt. Daarin staat, met één van Hoofts
†)
lievelingsspreuken uit Lucanus te lezen: ‘Semper nocuit differre paratis.’
De vloer van de zaal is van Namenschen steen. De balken der zoldering werden
geschoord door korbeelen met sleutelstukken in peervorm, schroefbouten met
hoekigen kop, en als rozet uitgeslagen volgplaatjes.
Op eenigen afstand van den schoorsteen staat bij deze gelegenheid een orgel,
voor hetwelk Graswinkel, ons reeds bekend als mede onderteekenaar van den aan
Huigens gerichten uitnoodigingsbrief, heeft plaatsgenomen. In een halven kring om
het orgel hebben zich de andere onderteekenaars: Hooft, zijne huisvrouw Heleonora,
Barlaeus en Tesselschade, geschaard. De jonggehuwde zoon van Van Baerle met
zijne echtgenoote, die toevalligerwijze eenige dagen op het Muiderslot doorbrengen,
bevinden zich op een afstand van het viertal in de nabijheid van een der ramen,
welke op de Zuiderzee uitzicht geven.
Zoodra Huigens de deur der groote zaal geopend had, werd door Graswinkel op
het orgel een toonakkoord aangeslagen, en door de lieve weduwe Tesselschade
met hare bekoorlijke stem het bekende lied van Constantijn aangeheven:
Mouring, die de vrije schepen
Van de Zeven-landsche buurt,
Veertig jaren, onbegrepen,
Onbekropen heeft gestuurd;
Mouring, die ze door de baren
Van zoo menig tegentij,
Voor den wind heeft leeren varen,
Al en was 't maar wind op zij.

Heleonora met hare volle alt, Hooft met zijnen tenor, en Van Baerle met zijn breed
basgeluid, hieven als koor, na dit en elk volgend couplet, een klaagreferein over
den onvergetelijken Mouring aan, hetwelk bij de laatste strofe sloot met een
triomfkreet op zijn moedigen en bekwamen opvolger:
Fredrik-Hendrik, hem zij heil!
Johannes Albertus Ban, aartspriester te Haarlem, groot liefhebber en beoefenaar
der muziekkonste, vriend en correspondent van Huigens en Hooft, had nog vóór
zijn verscheiden, nu twee jaren geleden (1642), op verzoek van Tesselschade, dit
gedicht van Constantijn getoonzet. Doch eerst in de laatste dagen was het
ingestudeerd geworden, en heden gebruikt voor de ontvangst des dichters.

†)

Het uitstellen van dingen, die gereed zijn, heeft steeds geschaad.
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Bleef Huigens bij het binnentreden der zaal als een standbeeld staan, omdat het
eene ware verrassing voor hem genoemd mocht worden zijn geliefd gedicht in
schoone tonen, gezongen door liefelijke stemmen, te hooren weerklinken? Veel
droeg het er toe bij, de hoofdreden lag echter elders.
Sinds 1636 was onze Constantijn weduwnaar. Met Susanne van Baerle, wier
naam in deze bladzijden niet voor de laatste maal zal voorkomen, had hij negen
gelukkige huwelijksjaren doorleefd. Vurig bloed vloeide er echter nog steeds door
zijne aderen, en onze acht en veertiger voelde zijn hart wederom sneller slaan,
wanneer hij zich in de tegenwoordigheid bevond der weduwe
Crombalch-Tesselschade, die, nog niet getroffen door het ongeval, hetwelk haar in
1646 in eene smidse te Amsterdam, door eene vonk het linkeroog deed verliezen,
in onverwoestbare schoonheid harer najaarsdagen bloeide.
Wanneer hij ver van haar was, rees hare beeltenis voor zijne oogen, en greep hij
naar de dichtpen om haar te verheerlijken.
Of Tesselschade zijne gevoelens deelde? Bij hem smolt minnaar met dweper
samen. Hij stelde zich voor èn hare liefde te verwerven èn haar van hare Roomsche
dwaalpaden te leiden op den weg van het Calvinisme. Dit nu, veronderstellen wij,
stuitte de schoone weduwe, die daarenboven in den Heer van Zuilichem wel den
vriend, niet den minnaar wilde erkennen, bepaald tegen de borst.
Doch wel moest het hart van den warmbloedigen Huygens in lichtelaaie
ontvlammen, toen hij de schoone weduwe daar zag staan, rijzig van gestalte, in een
nauwsluitend donkergrijs zijden kleed, waarop van den geplooiden kraag aan den
hals tot aan het einde van de puntkeurs, eene rij gouden knoopjes vonkelde, terwijl
de weelderige boezem met elken ademtocht omhoog rees, en de strakke omhulling
van het gewaad dreigde te verbreken. Heur weelderig haar was nog even goudblond
als in de jaren harer jeugd, hare groote bruine oogen staarden hem onder den indruk
van het gezongen lied zielvol aan, hare frissche roode lippen, waartusschen de
laatste tonen van den zang waren weggestorven, noodden tot een kus.
Als verrasser was hij de zaal binnengestormd, - thans stond hij, de verraste, daar
als versteend. Alle snaren van zijn ontvankelijk kunstenaarsgemoed waren in trilling
gebracht. Een zucht ontsnapte hem, en zijn borst zwoegde van het overstroomend
gevoel van liefde...
Het lied was volzongen. De Drost trad op Constantijn toe, drukte hem hartelijk
lachend de hand, en zeide, op de zangersgroep wijzende: ‘Verrassing hebben wij
tegenover verrassing gesteld!’

II.
Hooft, onze dichter-Don Juan.
Indien de voorgaande vluchtige schets, weergegeven mocht hebben, hoe de
Muiderkring leefde en genoot, dan heeft de lezer tegelijkertijd een beeld aan-
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schouwd van den levenslust en den frisschen moed onzer voorouders in den jare
1644. Het vaderland, zeventig jaren vroeger, in zulken benarden toestand
verkeerend, en uitgemoord door den Spaanschen vijand, had zich vrij gestreden,
de gehate Dons van zijn erf verdreven, en aan zijne zich steeds uitbreidende grenzen
den strijd om de onafhankelijkheid voortgezet. Indien de Zuidelijke Nederlanden
met dezelfde manmoedigheid en taaie wilskracht den kamp volgehouden, en zich
niet in de slavenkluisters des Spaanschen Dwingelands hadden laten smeden,
reeds lang zou dan de vrijheidszon over al de Nederlanden opgegaan zijn. En welk
een bloeiend rijk zou zich in dat geval aan de stranden der Noordzee uitgestrekt
hebben. Twee eeuwen lang sliep het Zuiden den doodslaap, om eerst in de
negentiende eeuw, maar dan ook met eene werkkracht, beschamend voor het
Noorden, zich aan den arbeid te zetten. Welk een bloeiend rijk, wij herhalen het,
zouden die vereenigde Nederlanden geweest zijn, één in gevoelens en denkbeelden,
één in nationaliteit, spraak en zeden, één in ongetemden vrijheidszin, één in
broederlijke vaderlandsgezindheid: de parel van Europa! Nimmer zou dan, zooals
in 1830 door den drang der omstandigheden gebeurd is, dat rijk uit elkaar gespat
zijn. Helaas, de hand van het Noodlot heeft zwaar op de Nederlanden gerust, en
steeds beploegde in 1644, volgens Tollens' teekenachtige uitdrukking ‘de kneuzende
oorlogsvracht nog Vlaandrens beemden.’
De vaderen der lieden, waarmede wij op het Muiderslot kennis maakten, hadden
vijftig jaren geleden aan de spits gestaan van de bestrijders der tirannie, have en
leven, raad en daad voor het vaderland ten beste gegeven.
Thans stroomde der burgeren bloed niet meer door de straten hunner steden,
noch verfde de rivieren en meren van hun grondgebied rood; thans stegen van
brandstapel en pijnbank hunne wanhoopskreten niet meer ten hemel: de vijand was
van het vaderlijk erf verdreven.
Eene in onze slappe tijden niet genoeg te waardeeren veerkracht had door het
veroveren der Oost-Indiën, de Zeven-Provinciën tot den grooten handelsstaat van
Europa gemaakt. Waar vroeger de aanvalskreten de lucht verscheurden, en op den
vijand losgeslagen werd, heerschte thans in 1644 vrede en rust, en klonken geen
wilde geuzenliederen meer, maar door de kunst gekuischte zangen, zooals wij die
hoorden op het Muiderslot, de verblijfplaats bij uitstek van de ontwaakte Muze der
Nederlanden. Wij legden den nadruk op Muze, omdat de schilderkunst, welke thans
met recht de glorie van Nederland genoemd wordt, en hare roemrijkste
vertegenwoordiger: Rembrandt, met Shakespeare de grootste kunstenaar, ooit door
het Germaansche ras voortgebracht, - omdat de vaderlandsche schilderkunst in
dezen kring geen waardeering vond. Slechts de muziek, in zoover zij met de
dichtkunst in verband stond, zag zich in het Drostelijk gezelschap geëerd. Ook voor
den grootsten onzer dichters: Vondel, den eenige, bij wien in zijne reien als de
Kerstode, den Zang op de Huwelijkstrouw, de natuur als een forsche, door regens
aangezwollen stroom de dijken der gemaaktheid doorbreekt, waren de poorten van
den Muiderburcht gesloten geworden. Wat wij dus op het Muiderslot aantreffen, is
kunst van
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den derden rang, maar dit erkend en aangenomen, fijne, uitgewerkte kunst, zooals
we weldra gelegenheid zullen hebben op te merken.
Doch welke godheid was het (zoo zou de heldendichter zingen), die voortdurend
leven in dezen kunstkring bracht en hield? Want vooral in modegezelschappen, en
de Muiderkring behoorde er met nadruk toe, ontbreekt nimmer eene bewegende
kracht. Was het Hooft met zijne renaissance-theorieën? Zijn aandeel in de leiding
mag voorzeker niet onbelangrijk geacht worden. Maar kunnen wij Huigens' invloed
geringer schatten? Of dien van Van Baerle? Neen, de groote leidende kracht, en
waarop de Drost bouwde en in alle omstandigheden bouwen kon, lag besloten in
eene Godin: Hoofts flinke, ronde, ferme huisvrouw Heleonora Hellemans, en in haar
gul, Vlaamsch onthaal. Laat ons toch vooral de aangename ligging van het
Muiderslot, de geurige pruimen uit den boomgaard, den wijn, parelend in de bekers,
*)
welke met één veeg geleegd werden, de bekoorlijkheden van Heleonora Hellemans,
Tesselschade, Francisca Duarte niet over het hoofd zien. La bonne chère en de
gezellige omgang wogen tegen de kunst op, of beter gezegd, werden op Hoofts
voorgang, er mede in balans gehouden.
De Drost had in Heleonora de ware kasteleinesse voor den Muiderburcht
gevonden. Steeds heeft een gelukkig gesternte, waar het de vrouwen gold, onzen
dichter bestraald. Hooft is de Don Juan onzer schrijvers, maar zooals het behoort
een echt Nederlandsche Don Juan, eenige malen minder vurig van temperament
en ondernemend dan de Spaansche. Wij struikelen als het ware over de schoonen,
waarmede hij heeft omgegaan, en omgegaan in eer en deugd. Wie echter in
verboden liefde slechts poëzie ziet, en dientengevolge veronderstelt, dat Hooft met
zijne schoonen op zijn Aarlanderveensch zal verkeerd hebben, loopt gevaar zich
te vergissen. Het kunstenaarsvuur, dat des Drosten boezem blaakte, verspreidde
ook zijnen invloed rondom hem, en verwarmde degenen, welke met den uitstekenden
man verkeerden. Bilderdijks verliefdheden dragen in vergelijking met die van den
Drossaard een sterk-sprekend plebejisch karakter. Bilderdijk ranselde zijne
echtgenoote, en vorderde slavinnen-werk van Mevrouw Catharina Wilhelmina
†)
Schrwickhardt. Hooft heeft in al zijne verliefdheden, en in zijne beide huwelijken
de vrouw tot zich opgeheven, en haar als hartenbeheerschter op het voetstuk eener
vorstin geplaatst. Reeds in ééne zijner eerste dichtproeven geeft hij uiting aan deze
ridderlijke gevoelens, welke hij zijn leven lang trouw is gebleven:
Elk prijz' zijn lief, waar hij ze gis,
Zijn luk ik niet benije,
Die ik bemin geboren is
Tot 's werelds heerschappije.

*)
†)

Zie aangehaalden brief van Hooft c.s. aan Huigens, Hoofdstuk I.
Lees zijn gedicht Het Echtgeluk (1799)
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Mijn geest van een gemeen verstand
Hem niet en laat bekoren,
Degene, die mijn harte brandt
't Is een prinses geboren.
Haar edel en haar hoog gemoed
Vertoont hem in haar wezen,
't Geen haar ontzaglijk minnen doet,
Dat doet haar lieflijk vreezen.

III.
Heleonora Hellemans.
Ook ik was in Arkadië! Maar helaas in een van alle dichterlijk leven ontzwaveld
Arkadië.
Somber en dreigend rijzen, wanneer wij den Muiderburcht naderen, zijne vier
hoektorens voor ons op; zij geven in hunne grimmige fierheid een indruk van de
krijgshaftige tijden, waarin het slot gebouwd werd. Treedt echter de eerwaardige
muren van het oude kasteel niet binnen, zoo gij geen onherstelbaren slag aan uwe
hooggespannen verwachtingen wilt toegebracht zien. Gij hebt gehoord, gij hebt
gelezen, en indien gij beminnaars der vaderlandsche letteren zijt, gij hebt gedroomd
van den Muiderkring, van de lieve Tesselscha, van de verliefde Van Baerle, van de
zangrijke Francisca Duarte, van den hoffelijken Drost, van het gezellige slot door
Heleonora Hellemans gedurende de zomermaanden tot een koesternestje der
Hollandsche Muze gemaakt.
Gij weet, dat het kasteel is bewaard gebleven, met het doel om als gedenkstuk
te dienen van vervlogen tijden, dat het elken dag op de klassieke uren - tien tot vier
- tegen eene fooi te bezichtigen is; gij tijgt op een goeden morgen, niet meer te voet
van Weesp uit, maar van Amsterdam per stoomtram ter bedevaart naar het slot, en
vindt daar, de vertrekken doorloopende, waaraan zulke heilige herinneringen
verbonden zijn: kale muren, vervelooze deuren, holle zalen, waarin de voetstappen
dreunend weerklinken, twee, drie oude schilderijen, en ironie boven ironie, een
ouden stoel, van welken de overlevering zegt, dat Hooft daarin gezeten heeft, en
waarvoor volgens mededeeling van den geleider - ik had reeds twee malen van de
drie het voorrecht eene geleidster te treffen, maar geen Beatrice van Dante - een
Engelschman twintig pond geboden heeft. O Heilige onnoozelheid! Welke
Engelschman kent onzen Hooft en zijnen stoel!
Neen, roepen wij den hyperbolischen Helmers in verontwaardiging na:
Verschoppen wij het aaklig heden!!
Deze eeuw van schande en wee ontvlucht!
'k Herleef in 't glorierijk verleden;
Ik adem ruimer, vrijer lucht.
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'k Zweef aan uw zij, vergoden vaderen!
Mij stroomt ook 't heilig bloed door de aderen,
Dat ge eenmaal voor uw land vergoot;
Ik schud twee eeuwen van mijn lenden!!!

Ga vrij uw gang, edele bard, want indien ge nog leefdet, zoudt gij eene halve eeuw
meer van uwe lendenen moeten schudden. Ondertusschen brengen wij het volgende
te berde:
o

1 . Gevraagd een Nederlandsche Croesus, die op zich neemt de noodige fondsen
beschikbaar te stellen, voor herstelling niet alleen van het uitwendige, maar ook en
vooral van het inwendige van het Muiderslot, ten einde dit eerbiedwaardig overblijfsel
in de gesteldheid te brengen, zooals het was, wat aangaat het buitengedeelte, de
kelders, den gevangentoren, tijdens het bestuur van Floris V, wat aangaat de eerste
verdieping, tijdens den bloeitijd van den Muiderkring.
o

2 . Gevraagd kunstenaars: beeldhouwers, schilders, bouwmeesters, die niet voor
een hongerloon, maar tegen billijke, klinkende erkenning hunner verdiensten, zich
bereid verklaren het Muiderslot in den aangegeven schilderachtigen toestand te
brengen, zoodat het een monument onzer glorie blijke, en niet eene ruïne, waaruit
ons graflucht te gemoet waait.
Doch in aanmerking nemende den geringen kunstzin en het gebrek aan
offervaardigheid der rijke Nederlanders, wanneer het er op aankomt het altaar der
Muzen te gedenken, zullen wij ons niet langer in liefelijke droombeelden, vermeiden,
maar een blik werpen op de vrouw, aan wie de Muiderkring een groot deel van
zijnen bloei te danken heeft gehad.
Heleonora Hellemans was de dochter van den Antwerpschen kolonel Arnoud
Hellemans en van Susanne van Zurck. Zij werd in 1595 te Hamburg geboren. In
eerste huwelijk verbonden geweest aan den welgestelden koopman Jan Baptist
Bartelotti van den Heuvel tot Beichlingen, uit welke vereeniging drie dochters sproten,
Susanna, Maria en Constantia, waarvan de middelste waarschijnlijk reeds vroegtijdig
overleed, leerde zij, de twee en dertigjarige weduwe, in 1627, terwijl zij hare
Zevenbergsche eenzaamheid verlaten had, en bij bloedverwanten of kennissen den
zomer in Amsterdam doorbracht, Pieter Corneliszoon Hooft kennen.
Ruim drie jaren waren er verloopen, sedert de Drost zijne eerste eegade Christina
van Erp, en twee kinderen, een drie- en een veelbelovend twaalfjarig knaapje,
grafwaarts had gebracht. Alleen en eenzaam was de berooide vader achtergebleven.
*)
Een ‘nare nacht van benauwde drie jaren,’ zooals hij het later zelf uitdrukte, was
op hem neder gedaald. Daar zag, daar sprak hij Heleonora Hellemans.
Zij kwam, zij zag, zij overwon. Plotseling ging voor den Drost de langgemiste zon
op, en was het heldere dag geworden. Vele vademen diep was

*)

Hoofts Gedichten. Uitgave Leendertz. Deel I. bladz. 295.
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hij al dadelijk bekoord. Ook hij scheen indruk op de weduwe gemaakt te hebben;
hem werd hoop gegeven; met het vuur van den hartstocht eens zes en veertigers,
vaak verterender dan het jongelingsvuur, maakte hij haar het hof, en werd in genade
aangenomen, met een gunstig antwoord gevleid, doch een paar dagen later, toen
hij inplaats van het ja eene afzegging ontving, gewelddadig uit den hemel zijner
hoop gestort. ‘UE. heeft op Maandag den negenden Augustus laatstleden geliefd
mij te begenadigen met den naam van liefste; en niet onbedachtelijk, gelijk UE. des
anderendaags goed vond dat te duiden, maar met rijp overleg. Want tot meermalen
gevraagd zijnde of ik dan UE. liefste was, deed UE. mij de eere van te zeggen: Gij
zijt het; verklarende dat UE. genegenheid mijwaarts vermeerderd was. Ja, 't geliefde
UE. als eenigszins verwonnen van goedgunstigheid, die schoone oogen met liefelijker
licht dan ooit over mij te ontsteken, UE. lieve lippen te gunnen aan de mijne, en UE.
aangename kake op de mijne zoo vriendelijk te vlijen, met een zeggen: Ach, mijnheer
Hooft, ik wensch u zooveel goeds! Dat meer is, UE. kwam zoo verre, dat ze mij
toestond, ik mochte het woord liefste door UE. gesproken, aanvaarden voor de
eerste letter van het woordje ja... Eindelijk zegt UE. mij, met eene aardig-minnelijke
wakkerheid: Morgen zal ik u aan- of afzeggen. Met een hart dus opgestookt met
minne, dus opgevuld met hope, keer ik 's anderendaags wederom, en vind UE.
*)
gemoed meer verstokt, UE. gelaat meer vervreemd dan ooit mijn leven.’
Eene vriendin of kennis van Heleonora, welke zelve op Hooft verliefd was, moet
door hare inblazingen, dat de Drost een vrijdenker was, de weduwe tot dit afzeggen
gedreven hebben. Bidden, smeeken noch klagen baatte hem. ‘In wind van zuchten,
†)
die ik loos, mij laatstmaal dacht uw hart hart bevroos’ dichtte hij haar toe. Hij trachtte
zich tegen den alles overheerschenden invloed, welken deze vrouw op hem oefende,
te verzetten. Hij zocht gelegenheid om in haar te ‘bespiên een kleen gebrek, dat
§)
(hem) tot verkoeling strekk.’ Te vergeefs; hij kon slechts uitmuntende
hoedanigheden in haar ontdekken. Ten einde raad, en afgefoold door de beroeringen
van zijnen hartstocht, wendde hij zich schriftelijk tot Heleonora's voorlijke dochter
**)
Susanna, met verzoek een ingesloten brief aan hare intusschen naar Zevenbergen
teruggekeerde moeder te willen overhandigen, en haar smeekende, indien deze
hem niet antwoorden kon noch wilde, dan zelve hem bericht te doen geworden. Met
alle overtuiging, welke in hem was, trachtte hij in dit hartstochtelijk-hoffelijk schrijven
Heleonora van zijne liefde, welke hem op den rand van het graf gebracht had, te
overtuigen: ‘'t Geen dat ik lange gevreesd heb en UE. (helaas!) altijd in den wind
geslagen, daar is het nu toe gekomen. Want het gaat zeker, dat ik mij in staat vinde
van niet te kunnen gaan tot UE. woonplaats toe, zonder mijn leven

*)
†)
§)
**)

Brief 178. Uitgave Van Vloten.
Gedichten. Uitgave Leendertz. Deel I bladz. 291: Aan Mevrouw.
Gedichten. Uitgave Leendertz. Deel 1 bladz. 290: Gebrek in Lief gezocht.
Geboren in 1613, dus toen veertien jaren oud.
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te wagen, en onzeker of ik het behouden zal, zoo ik schoon mijn rust houde; d'
oorzaak daarvan is een kwale gesproten uit de kwellingen, die 't UE. beliefd heeft
mijne liefde toe te leggen t' haren loon moedwilliglijk; nochtans en heb ik mij in deze
diepten van droefheid niet geworpen, maar kortswijl, gezelschap en allerlei onderhoud
gezocht om mijne zinnen te verleiden en hun door de vergetelheid, als een
slaapdrank, dit wee ongevoelijk te maken. Vindende alles te vergeefs en mij met
den dood op de lippen, verre van de ooren, die haar nabij zijnde zoo luttel gehoors
gaven, zoo komt mijn pen, nadat ze mijn uiterste wille ontworpen heeft, op dit papier
mijn uiterste gebeden voor UE. uitstorten; opdat, indien UE. gemoed mij eeuwiglijk
moet gesloten zijn, ik mij ten minste gekweten hebbe tegens mij zelven, en niets
verzuimd van 't geen, dat dienen kan tot de behoudenisse mijns levens... Ach open
toch (UE. oogen voor de waarheid), en met eenen UE. harte aan deze mijne reden
*)
die gezult zijn in mijn tranen en onderteekend met mijn bloed. Tranen gestort uit
deernis, die ik heb, zoo met UE. en de verdooldheid van UE. zinnen, als met mij
zelven, bloed ten beste van UE. tot zijnen laatsten druppel toe. Zoo UE. eenig
gevoelen heeft van liefde of hartelijkheid, ik bid en bezweer dezelve, door al wat
haar lief is of ter harte gaat: lijdt niet, dat de kus, die ik op 't laatste van UE. ontving,
zij geweest een kus om mij ter dood te leveren, gelijk die van Judas zijnen meester;
maar hebt liever UE. beloften en gemoed te kwijten, met het behouden van zoodanig
een dienaar, dan 't zelve te bezwaren met moorddadigheid tegen UE. toezegginge;
en zendt mij bij deze bodinne het woord van genezinge, of wel eener opwekkinge
van den dood. Want ik zie niet dat er anders iets menschelijks machtig is om mijnen
†)
sterfdag te stuiten.’
In hopen en vreezen bracht Hooft, het antwoord op dit schrijven afwachtende, de
dagen door. Zou alles hem nu op eenmaal ontvallen: eene vurig beminde vrouw,
die als trouwe gezellin op het Muiderslot èn door haren bevalligen omgang, èn door
haren rijkdom, van dit oord de geliefkoosde verzamelplaats voor de geestelijk
ontwikkelden in de Noord-Nederlanden kon maken, - zijn geluk, zijne gezondheid,
ja wellicht zijn leven? Neen, Amor zij dank, zijne zuchten werden verhoord! Drie
sten

maanden na haren onverhoedschen terugtocht, den 30
November 1627, trad
Helenora Hellemans met Pieter Corneliszoon Hooft in het huwelijk.
Tot heden heeft men steeds, daar er noch van Mevrouw Bartelotti-Hellemans
noch van Mevrouw Hooft-Hellemans afbeeldingen schenen te bestaan, op goed
geloof, volgens de verzekeringen van Hooft in zijne gedichten, aangenomen, dat
Heleonora op haar twee en dertigste jaar eene bevallige vrouw was. Doch in hoever
mocht dit waarheid heeten, daar alle dames, die ooit door den Drost het hof gemaakt,
en aan welke verzen opgedragen werden, volgens hem toonbeelden van schoonheid,
ja Hollandsche Venussen waren.

*)
†)

Tranen zoowel als bloed wijzen zich nog heden ten duidelijkste uit. Aanteekening Van Vloten.
Brief 178. Uitgave Van Vloten.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

467
Ons geloof in deze soort van verzekeringen is steeds betrekkelijk, tenzij
bewijsstukken van het beweerde voorhanden zijn.
En nu schijnt eene goedgunstige godheid en de bemoeiingen van den Heer J.H.W.
Unger ons in het bezit gesteld te hebben van Heleonora's beeltenis. De Heer Unger,
de bewerker der uitgave: A.W. Sijthoff, van Joost van den Vondels werken, voor de
leus gegrondvest op de editie van Mr. J. van Lennep, maar daarom niet minder
verdienstelijk, teekent in het Vijfde Deel daarvan, bladzijde 121, aan; ‘Henry Havard
*)
deelde in zijne opgave der portretten, door Michiel Mierevelt geschilderd, mede,
dat deze ook den ridder P.C. Hooft en zijne vrouw Leonora Helmans op het doek
had gebracht. Hij ontleende die opgave aan den Catalogus der verkooping van de
schilderijen van Jan Gildemeester, 13 Juni 1800 te Amsterdam gehouden. Waar zij
gebleven waren, wist hij niet te melden. Onder de door hem vermelde portretten
van onbekenden, werd mijn aandacht gevestigd op dat van een vrouw, dat geteekend
was: “Aetatis 34. Anno 1629. M. Mierevelt,” en waarvan een reproductie door de
†)
§)
etsnaald van Flaming zijn studie opluisterde. Daar uit Hoofts Brieven bekend is,
dat hij en zijne vrouw zich in 't najaar van 1629 door Mierevelt hebben laten
“conterfeyten,” werd door mij gegist, of het onbekende vrouwenportret ook dat van
Leonora Hellemans kan zijn.
Hoofts vrouw was in 1595 geboren en dus in 1629 vier en dertig jaren oud. Bij
vergelijking met dat van Hooft, gegraveerd door J. Houbraken naar Mierevelts
schilderij, bleek al ras, dat de ordonnantie geheel dezelfde was, en dat beide
portretten geheel van dezelfde afmetingen en dus blijkbaar pendanten zijn.
De tegenover deze bladzijde geplaatste reproducties naar beide portretten toonen
dit nader m.i. op overtuigende wijze aan.’
Er is dus geen twijfel meer aan, of de reproductie in Ungers uitgave geeft ons de
beeltenis van Heleonora Hellemans te aanschouwen. En die afbeelding met aandacht
gade slaande, stemmen wij toe, dat alles wat Hooft en de leden van den Muiderkring
te harer eer gezegd hebben, aannemelijk is. Het portret van Hooft duidt den
kunstenaar aan. De opgestreken knevel en de op Spaansche wijze gepunte kinbaard
geven zwier aan het langwerpig gelaat. Het historisch pruikje van Anna Roemer
Visscher (1631) dekt zijn voorkruin, doch laat het breede voorhoofd in de hoogte
zeer ver vrij, hetgeen aan het ietwat lang-smalle gelaat eene gelukkige ronding
geeft, welke op eene latere schilderij van Sandrart ten zeerste wordt gemist. In zijne
heldere bruine oogen speelt, volgens Brandts gelukkige uitdrukking, de wakkerheid
van zijnen geest. Zooals wij weten was Hooft een lang, slank man. Op eene schilderij,
welke zich tegenwoordig in den Noordertoren van het Muiderslot bevindt, kan men
zien, dat hij bijna een hoofd boven Vondel uitstak. Uit de afbeeldingen, welke Unger
geeft, blijkt nu, dat Heleonora Hellemans Hoofts lengte had, voor

*)
†)
§)

L'Art et les artistes Hollandais I. bladz. 67.
Het portret behoort tot de collectie van den baron Léon de Bussières te Parijs.
Hoofts brieven I. bladz. 441 en 370.
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eene vrouw eene buitengewone. Zij was de echte afslag van het Brabantsche
vrouwen-type, vijf voet hoog, en breed naar evenredigheid, geene vorstelijke maar
eene kolossale gestalte, met zwellenden boezem, breede heupen, armen als
kinderdijen, wangen van melk en bloed, in één woord een toonbeeld van gezondheid
*)
en levenslust en molligheid. De donkerbruine kijkers, zoo onophoudelijk door den
Drost in zijne gedichten geroemd, en ook door Vondel in zijne ‘schoonoogde Leonoor’
verheerlijkt, zien vrank en vrij de wereld in, en de frissche, volle lippen nooden tot
een kus, hooren we slechts naar Hooft:
Ach mijn geest, ach, mijn geestje ging glippen,
Zoo de lieve, de lavende lippen
't Zelleve niet, in het drogende roosten,
Voort, met het vocht van een kusjen, en troostten.

Portret van P.C. Hooft, naar de schilderij van M. Mierevelt, gegraveerd door J. Haubraken.

In alle opzichten was zij de gewenschte vrouw voor eenen Hooft. Wanneer hij
vermoeid van de studie, en het schrijven van het ‘harnasduitsch’ zijner Nederlandsche
Historiën, uit zijn zeskantig studeer-torentje in den boomgaard kwam, fleurde zij
haren man op door een gullen lach en een stralend gelaat, en maakte zij hem den
huiselijken kring aangenaam, evenzeer als den feestkring aan de vele bezoekers,
die van heinde en verre op het hooge huis te Muiden verschenen. Zij is in het geheel
geen blauwkous, maar zuiver natuur. Literarische ontwikkeling ontbrak haar, ofschoon
ze smaak bezat. ‘(Uwe) uitspraak,’ schrijft Hooft aan Tesselschade over haar
dicht-antwoord aan de Amsterdamsche Akademie, ‘heeft niet alleen mij welgevallen,
maar mijne liefste Heleonora zoo wel

*)

O vierig bruin kristal, wat stort er vloed van vonken
En hagelt op mijn hart, wanneer 't u lust te lonken.
Uitgaven Leendert bladz. 301.
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gesmaakt, dat ze door die lekkernije tot hare eerste liefde ter poëzie bekoord zijnde,
ernstelijk op mij verzocht heeft, ik zoude dat gedicht toch uitschrijven; 't welk 't eerst
*)
is, dat ze mij zulks in alle haar leven gevergd heeft.’
Voor de muziek schijnt zij aanleg gehad, en nu en dan de citer bespeeld te hebben.
Gunstig steken, afgezien van de spelfouten, hare ronde in een Antwerpschen tongval
gestelde brieven tegen de gekunstelde van Hooft, Huigens, Van Baerle,
†)
Tesselschade en Susanne van Baerle af.
Wij kunnen ons voorstellen, hoe zij hare vriendinnen en vrienden met een
innemenden lach om de schoone volle lippen, en met stralende oogen onder een
Vlaamsch ‘Ah wel,’ en een ‘zulle!’ de gastvrije zaal van het Muiderslot binnenleidde.
Hooft heeft in deze vrouw, door de tegenstelling welke zijn karakter en temperament
met het hare vormde, eene gelukkige aanvulling voor de leegte zijns harten
gevonden; door haar en met haar zijn zijne najaarsdagen geworden tot een vroolijk
aanzitten aan 's levens disch.

Portret van Eleonora Hellemans, naar de schilderij van M. Mierevelt, geëtst door Flamens.

(Slot volgt).

*)

†)

Brief 232 van 10 April 1630. Uitgave Van Vloten. Busken Huet schrijft in zijne Literarische
Fantasieen deze aanhaling aldus gewijzigd af: ‘Dat ze door die lekkernije tot hare eerste liefde
ter Poëzie bekeerd zijnde.’ Dit levert nog al verschil op. Ook is het gedicht van Hooft, dat Huet
vervolgens aanhaalt: ‘Mevrouw als met papier’ enz. niet gericht aan Heleonora maar aan
hare voorgangster in Hoofts liefde: Susanna van Baerle.
Een klein voorbeeld: ‘Mijn lieffen vriendt, Ick en kan niet laetten UE. te laetten weetten mijn
geluckige overcoemste. Van der Peer (Van der Perre, haar schoonzoon, gehuwd met de ons
bekende Susanna) is met mij hier ghecoemmen, en wij gienghe op maendach smoerghe ten
elf ueren van de Vaert, en waeren saevons ten 5 ueren al hier te Rotterdam; alwaer ick in
mijn dochters huys coemmende, voendt haer niet tuys; waeren te gaest’ enz. Rotterdam 3
Januari 1645. Brief 896. Uitgave Van Vloten.
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Buitenlandsch overzicht.
sten

Den 31
Maart begon de Figaro, onverwacht, met de openbaarmaking van de
verhooren, door de strafkamer van het Fransche Hof van cassatie afgenomen ter
voorbereiding van de definitieve beantwoording der aanvraag van mevrouw Dreyfus
tot revisie van het in December 1894 gewezen vonnis, waarbij kapitein Dreyfus
veroordeeld was tot levenslange eenzame opsluiting in een versterkte plaats.
Het leek bijna een April-grap, deze publicatie. Nadat een gelegenheidswet het
aanhangig geding aan de strafkamer had onttrokken en aan het Hof in zijn geheel,
een college van 49 raadsheeren, had toevertrouwd, waren de reeds afgenomen
verhooren onder het strengste toezicht ter landsdrukkerij gedrukt. Er waren tachtig
exemplaren gemaakt, van twee deelen elk. De vormen en proefafdrukken waren
vernietigd. De exemplaren waren genummerd en elk der raadsheeren had er een
gekregen; verder eenige ministers, het Openbaar Ministerie, de verdediger. Wat er
overbleef, een vijf-en-twintigtal, was in het ministerie onder zegel opgeborgen.
Hoe had het handige boulevard-blad zich dit reusachtig succes weten te
verzekeren?
Het raadsel is nog niet opgelost. In de rechterlijke kringen schijnt men niet te
moeten zoeken. Men is zoover gegaan de ministers Delcassé en de Freycinet van
de onbescheidenheid - beter van schending van een ambtsgeheim - te verdenken.
Maar dat vermoeden moest, om verschillende redenen, opgegeven worden. Ernstig
gezocht is er trouwens niet. De regeering heeft het voorbeeld gegeven door geen
gerechtelijk onderzoek te bevelen. In zwakke halfheid heeft zij bevolen een vervolging
tegen de Figaro in te stellen, die in eerste instantie op een veroordeeling tot frs. 500
is uitgeloopen. Vijfhonderd franken! Alsof de Figaro, behalve de reclame, met haar
stoutheid niet honderden malen die som als winst had binnengehaald.
Men zag het verbazingwekkend schouwspel, dat den dag na de veroordeeling
en sindsdien dagelijks de openbaarmaking werd voortgezet, alsof er van een vonnis
geen sprake was. Over inbeslagneming van het blad, dag aan dag, zoolang tot de
publicatie ophield, schijnt het ministerie zelfs niet gedacht te hebben en toch had
dit het logische en directe gevolg eener veroordeeling moeten zijn. Zeker, de
openbare meening zou zich tegen zoo strenge maatregelen hebben verzet. Men
mag in Frankrijk zulke stoute pers-stukjes wel en zelfs de bladen, die tegen de
Figaro vijandig over staan, begonnen met een compliment aan den confrater wegens
het journalistiek succes. Het kabinet Dupuy, volgens de openhartige, of
onbeschaamde, verklaring van zijn minister van justitie in de Kamer, slaaf van de
publieke opinie, zou dus met strengheid niet ver gekomen zijn. Maar waarom zich
een nederlaag bereid door het
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instellen eener vervolging, die in het gunstigste geval kon eindigen met de oplegging
van een boete, die voor het blad ongeveer zoo weinig beteekent als de zegelkosten
eener quitantie? Is dit de straf, die in Frankrijk staat op het toedienen van een
kaakslag aan het gouvernement? Een kaakslag, het woord is niet te sterk, want ik
vraag u of een daad als die van de Figaro mogelijk zou zijn in een land, waar de
regeering gevreesd, neen geëerbiedigd wordt.
Het kabinet heeft een bij uitstek ongunstige April-maand gehad. Op grond eener
wet van het keizerrijk, welker afschaffing door ieder nieuw ministerie een eisch des
tijds wordt genoemd en ter welker vervanging Dupuy zelf een nieuwe wet op de
vereenigingen op zijn program heeft gesteld, begint deze regeering een vervolging
tegen de verschillend gezinde, overal in Frankrijk opgeschoten Bonden, welke wel
bijkans allen als leden omvatten, die zich met de publieke zaak bemoeien. Zij daagt
een schaar van beroemde mannen, geleerden als Duclaux en Grimaux en anderzijds
Académiciens als Coppée en Lemaître voor den correctioneelen rechter. De
‘beklaagden’ zien zich, na een vleiend requisitoir van het Openbaar Ministerie, tot
boeten van zestien franken veroordeeld.... met opschorting der uitvoering van het
vonnis! En gelijk de Figaro in hetzelfde nummer, waarin zij het verslag harer
veroordeeling plaatst, een nieuw geheim verhoor van de enquête publiceert, zoo
houden de Bonden daags na hun vonnis druk bezochte vergaderingen, waarin een
beweging wordt op touw gezet tot afschaffing van de wet, op grond waarvan ze
veroordeeld zijn.
Dit volk heeft de regeering die het verdient. En deze regeering verdient, wat haar
wordt aangedaan. De vrienden der waarheid zullen trouwens wel de laatsten zijn
om de Figaro haar brutaliteit kwalijk te nemen. Zij zullen veeleer meenen, dat het
blad daardoor zijn misselijke houding weer een weinig goedmaakt van December
1897, toen het na de brieven van Esterhazy gepubliceerd en de Dreyfus-beweging
een goed eind op weg geholpen te hebben, plotseling staan bleef en omkeerde,
omdat de publieke opinie niet mee wou. Natuurlijk kan de stoute daad van nu
evenmin aan belangelooze menschlievendheid toegeschreven worden als vroeger
het plaatsen der brieven van den Uhlaan; maar, hoe en waarom dan ook, de Figaro
doet thans een goed werk, geheel liggende in de lijn van een informatie-blad. Wat
in een land, waar de regeering een gerechtvaardigd vertrouwen geniet,
afkeurenswaardig zou mogen heeten, is prijselijk dáár, waar men niet eens de
zekerheid bezat dat de beloofde officieele openbaarmaking van het dossier
onverminkt zou geschieden. En ook, de waarheid wordt nu in veel ruimer kring
verspreid dan het geval zou geweest zijn zoo het enquête-dossier in twee dikke
deelen op een goeden dag verkrijgbaar was gesteld. Ondanks den lagen prijs,
waartegen men zich die boeken door de zorgen van het Comité ‘tot verspreiding
der waarheid’ zou hebben kunnen aanschaffen, zou het getal lezers toch zeker
aanmerkelijk kleiner geweest zijn dan nu de inhoud ervan dag aan dag, bij betrekkelijk
kleine gedeelten, in millioenen exemplaren van de Figaro en al de bladen die haar
nadrukken, de heele wereld rondgaat.
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Ik wil een zwakke poging doen om de enorme stof, die de Figaro in deze maand
gebracht heeft, in een kort overzicht samen te vatten. De dag waarop ik dit schrijf
is 23 April en ik beschik op dit oogenblik over de sinds 24 dagen gepubliceerde
verhooren tot en met die van de schriftkundigen in het Dreyfus-proces. De
openbaarmaking is dus nog wel niet afgeloopen, maar van de belangrijkste heeft
men toch kennis genomen.
Er is vooreerst de groep van generaals, ministers van oorlog, opperofficieren van
den generalen staf, in een woord de état-major van de schuld van Dreyfus.
Van de vijf ministers van oorlog sinds 1894 heeft eigenlijk alleen Cavaignac een
poging gedaan om de schuld met argumenten te bewijzen en te verklaren. De
anderen hebben zich bepaald tot een verhaal van wat er in 1894 en daarna gebeurd
is - een verhaal, waarvan bijna alle bijzonderheden reeds bekend waren - en er de
verzekering aan toe te voegen, dat zij ‘de overtuiging’ of ‘de zekerheid’ hadden of
dat zij ‘op hun eer en geweten bezwoeren,’ dat het vonnis wettig en rechtvaardig
gewezen was. Wij kunnen dit stil voorbijgaan. Voor Hollandsche lezers te betoogen,
dat een generaal of een minister niet wegens die hoedanigheid alleen en tegen alle
evidentie in meer geloof verdient dan een andere burger, man van eer en goede
reputatie - het is gelukkig noodeloos werk. Het loont de moeite wel deze heeren
met elkander in tegenspraak te brengen; het eischt van iemand die de zaak van
den beginne af aan goed gevolgd heeft, niet eens bijzondere inspanning. Maar het
zou mij te dezer plaatse te ver voeren. Ik wil alleen maar even vragen, wat er van
die machtspreuk van de generaals Mercier, Billot, Zurlinden, Chanoine: ‘op mijn eer
en geweten, hij is wettig en rechtvaardig veroordeeld’ overblijft in het aanzicht van
die waarheid, welke zij allen voor het Hof hebben trachten weg te moffelen, maar
die niemand, dreyfusard of niet, op het huidig oogenblik meer loochent: dat er in
strijd met de wet geheime stukken aan den krijgsraad van '94 in raadkamer zijn
overgelegd, waarvan de beklaagde en zijn verdediger onkundig zijn gelaten. Het
bijna overbodig gerechtelijk bewijs hiervan zal straks geleverd worden, als
Freystaetter en Gallet en wellicht andere van Dreyfus' rechters, wien, hoezeer zij
te goeder trouw veroordeelden, het geweten na het sedert voorgevallene geen rust
laat, het geheim der raadkamer aan 's lands hoogste rechtspraak zullen komen
openbaren.
Zelfs Cavaignac en zijn langwijlig betoog kan ik met dat van de generaals de
Boisdeffre en Gonse ter zijde laten om mij te bepalen tot de eigenaardige figuur van
generaal Roget. Want deze is de spreekbuis der ministers en opperofficieren. Hij
is niet bij de zaak Dreyfus in haar duisteren oorsprong betrokken geweest. Hij is de
man die voor ‘de eer van het leger’ de opdracht ontvangen heeft, om, u i t g a a n d e
v a n d e s c h u l d v a n D r e y f u s , zooveel mogelijk bewijzen, aanwijzingen,
vermoedens, bijeen te zamelen, welke strekken konden om die schuld aannemelijk
te maken. Dat hem daarbij de ruimste faciliteiten geboden zijn, behoeft geen betoog.
Voor hem bestond geen geheim of ultra-geheim dossier, terwijl hij zich, waar het
verklarin-
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g e n van personen betrof, ook blijkbaar ontslagen heeft gerekend van de verplichting
om na te gaan in hoeverre deze overeenkomstig de waarheid waren. Wie maar een
uniform aan had en aan de schuld van Dreyfus geloofde, was in zijn oogen
betrouwbaar; het fraaist wordt dit wel aangetoond, doordat men in zijn uiteenzetting
als zoovele argumenten de beweringen van den falsaris Henry terugvindt, die het
ontoereikende dossier Dreyfus op de bekende wijze heeft ‘aangevuld.’
Schering en inslag van Roget's bewijsvoering is het borderel, dat vroeger in de
redevoering van Cavaignac, toen de zelfmoord van Henry de nietigheid der overige
‘bewijzen’ nog niet had aangetoond, als een bijna waardeloos stuk ter zijde was
gelaten. Ik laat den tekst van dat beruchte stuk hier nog eens volgen:
Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse
cependant, Monsieur, quelques renseignements intéressants.
o

1 . une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière dont s'est
conduite cette pièce.
o

2 . une note sur les troupes de couverture (quelques modifications seront
apportées par le nouveau plan).
o

3 . une note sur une modification aux formations de l'artillerie.
o

4 . une note relative à Madagascar.
o

5 . le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne (14 mars 1894)
Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis
l'avoir à ma disposition que très peu de jours. Le ministre de la guerre en
a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont
responsables, chaque officier détenteur doit remettre le sien après les
manoeuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le
tenir à ma disposition après, je le prendrai. A moins que vous ne vouliez
que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie.
Je vais partir en manoeuvres.
Het stuk is, naar beweerd wordt, in de snippermand van kolonel Von
Schwartzkoppen, in het hotel der Duitsche ambassade te Parijs, gevonden. Of dit
waar is, valt niet te controleeren. Het is aan het ministerie gebracht door een agent,
wiens naam tot de geheimen der nationale verdediging behoort en door niemand
is genoemd. Men duidt hem aan als ‘la voie
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ordinaire’. Hij heeft het volgens de algemeene lezing - welke evenwel door Joseph
Reinach hardnekkig bestreden wordt - in handen van Henry afgeleverd. De gelijkenis
van het schrift met dat van Dreyfus heeft op het spoor van dezen ongelukkige geleid.
e
Het systeem van Roget is nu aan te toonen: 1 dat het schrift dat van Dreyfus is.
Hiertegen kan worden aangevoerd, dat van de vijf in 1894 geraadpleegde experts
een, Gobert, altijd heeft volgehouden, dat het schrift niet van Dreyfus was; een,
Pelletier, in 1894 verklaard heeft dat het wel van Dreyfus kòn zijn, maar thans zegt,
dat het van Esterhazy is; een, Charavay, die het in 1894 aan Dreyfus toeschreef,
van meening is veranderd en zegt, dat het meer op dat van Esterhazy gelijkt; terwijl
slechts twee het aan Dreyfus blijven toekennen, van wie de een, Bertillon, blijkbaar
een monomaan is en de ander, Teyssonnières, een zeer onbetrouwbaar persoon.
e
2 dat de stukken, in het borderel genoemd, door niemand anders kunnen geleverd
zijn dan door Dreyfus, wegens de eigenaardige positie, waarin deze zich bevond
als ‘stagiaire’, achtereenvolgens aan al de bureau's van den generalen staf. Deze
bewijsvoering is door leeken natuurlijk niet te beoordeelen. Zij kunnen zulke betoogen
slechts voor kennisgeving aannemen, tegelijk met die van andere deskundigen, als
de majoor der artillerie Hartmann, kapitein Moch en zoovele militairen, die hebben
trachten aan te toonen, dat Esterhazy in staat is geweest, zoo goed als Dreyfus,
zich de genoemde stukken te verschaffen en dat de taal van het borderel
onaannemelijk maakt, dat het door een artillerie-officier zou zijn geschreven.
Daartegenover stelt het departement van oorlog, welks hoofd, de minister de
Freycinet, zoo goed als zijn voorgangers zich tot taak gesteld schijnt te hebben het
vonnis van 1894 als een kostbaar eereteeken van het leger te verdedigen, dan weer
een nota van den directeur der artillerie generaal Deloye, terwijl de dreyfusards
aankomen met getuigenissen van personen, van wie Esterhazy in 1894 eenige der
in het borderel genoemde stukken in gebruik of te leen heeft gehad.
Verder legt generaal Roget er zich op toe overste Picquart zooveel mogelijk zwart
te maken. Ik zal hierop niet ingaan, maar slechts vermelden, dat een aantal getuigen,
waaronder niemand minder dan de gepensioneerde generaal, markies de Gallifet,
niets dan lof voor den vervolgden overste hebben en daarvan voor het Hof getuigenis
aflegden, en voorts, dat al de opperofficieren, die hem nu als één man te lijf gaan,
zich vroeger in de vleiendste bewoordingen over hem en zijn toekomst plachten uit
te laten. De handelwijze, door hen tegenover Picquart gevolgd, sinds het oogenblik
dat deze Dreyfus bleek te willen rehabiliteeren, is zoo verregaand gemeen, dat men,
zelfs al moest die veronderstelling wegens den adel van zijn karakter niet dadelijk
verre weggeworpen worden, eruit af mag leiden, dat de aanklacht, waaronder hij
nog altijd zucht (vervalsching van het petit-bleu, dat hem op het spoor van Esterhazy
bracht en het bewijs van diens betrekkingen met de Duitsche ambassade is) niet
meer dan een schakel is in den keten, waaraan men dezen vriend der waarheid
heeft willen vastkluisteren. Vervalschingen, in de bureau's
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van den generalen staf zelf op dat petit-bleu beproefd, maar gelukkig door de
scherpzinnigheid van Picquart en Mr. Labori aan het licht gebracht, toonen trouwens
dat men gepoogd heeft te zijnen nadeele van dit bewijs een valsch stuk te maken.
Tegenover generaal Roget staat dus Picquart, de aanstichter der beweging ten
gunste van Dreyfus' rehabilitatie. Hij stelt in het licht, dat het proces van 1894 door
de begane onwettigheid met nietigheid is geslagen; dat geen der stukken van het
geheime dossier op Dreyfus betrekking heeft en dat het borderel zijn werk niet kan
zijn. Voorts, dat Esterhazy de pleger van het verraad is en daarbij naar alle
waarschijnlijkheid door Henry is geholpen, hetgeen bevestigd wordt door een
getuigenis van den rechter van instructie Bertulus, in wiens kabinet de ontrouwe
officier een oogenblik zijn zelfbeheersching verloor. Eindelijk maakt Picquart het
volkomen duidelijk aan hoeveel laagheid, valschheid, rechtsverkrachting hij zelf
blootgesteld is geweest, sinds het bleek dat hij zijn edel doel trots alle machten der
wereld wilde bereiken, hetgeen de verregaande zwakheid zijner tegenstanders
bewijst, wien niets belette hem van de schuld van Dreyfus te overtuigen, indien dit
mogelijk geweest ware; immers, geheimen de nationale verdediging betreffende,
bestonden voor Picquart als chef van den veiligheidsdienst niet. Dit glashelder en
volmaakt eerlijk betoog durft een blad als de Gaulois een suicide en cinquante
colonnes (du Figaro) noemen.
Een betrekkelijk nieuwe vondst van de anti-dreyfusards is de ‘bekentenis’, die
Dreyfus zou afgelegd hebben aan een kapitein der gendarmerie, Lebrun-Renaud,
met wien hij in een vertrekje heeft zitten wachten op het verschrikkelijk oogenblik
zijner degradatie. De hooge onwaarschijnlijkheid van het doen eener bekentenis
op zulk een tijdstip - enkele minuten voordat hij zijn onschuld op het parade-veld
uitschreeuwde - springt in het oog. Maar hoe te verhinderen, dat een menigte
menschen, die wel zoo willen, een kapitein gelooven, als deze op zijn eerewoord
enkele losse uitdrukkingen van den veroordeelde bekend maakt, waaraan de zin
eener bekentenis kan worden gegeven? Wel komt een reeks van getuigen, kennissen
en huisvrienden van Lebrun-Renaud, verklaren dat zij den kapitein dadelijk of kort
na de degradatie hebben gesproken en dat deze zeer openhartig was met het
mededeelen van bijzonderheden, maar van een bekentenis - het voornaamste niet heeft gerept: wèl hebben de oud-President der Republiek en de premier Dupuy
getuigd, dat hij, op het Elysée ontboden den dag na de degradatie, hun van geen
bekentenis heeft gesproken; maar een aantal officieren staan gereed met
herinneringen en drie jaar na dato opgeschreven gesprekken, waaruit moet blijken,
dat de kapitein aanstonds de verdachte woorden van den ‘verrader’ heeft
overgebracht en daarna bevel ontvangen er niemand iets van te zeggen.
Eindelijk heeft men een aanwijzing van Dreyfus' schuldbewustzijn willen putten
uit... de brieven, die hij van het Duivelseiland aan zijn vrouw heeft geschreven en
de kalmte, waarmede hij de tijding der ontvankelijkverklaring
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van de aanvraag tot revisie ontving. De brieven zijn te eentonig! Er staat altijd
hetzelfde in: Ik ben onschuldig. Hij argumenteert niet. Hij vermijdt het vat op zich te
geven.
Tot dit schandelijk werk heeft zich de hoofdcipier, door minister Lebon aangesteld
om Dreyfus in ijzeren boeien te slaan en binnen een nauwe palissadeering op te
sluiten, de gouverneur der Iles-du-Salut, geleend. Zijn rapport is een staaltje van
middeleeuwsche barbaarschheid. En zoo dom. Argumenteeren? maar waarover?
De rampzalige weet niets; het facsimile van het borderel, dat in zijn vest genaaid
was, heeft men hem zelfs afgenomen; van het geheime dossier heeft hij zoo min
iets gehoord als van het proces Zola en generaal de Boisdeffre houdt hij voor den
man, van wien zijn redding te wachten is. Zijn onschuld bewijzen, zijn vijanden tot
zwijgen brengen? Maar men kan hem even goed vragen een beschrijving te geven
van zijn geboorte!
De openbaar gemaakte verhooren werpen nog menige lichtstraal op de omgeving
der duistere Dreyfus-zaak. De diplomatieke moeilijkheden, welke zij Frankrijk
bezorgden - de Duitsche ambassadeur deed zelfs in opdracht van zijn keizer een
gansch ongewonen stap bij den President der Republiek - verhaalt Casimir-Perier,
voor het eerst een tip oplichtend van den sluier, die de oorzaken van zijn plotseling
aftreden bedekt. Hoe Italië en zijn ambassade alle betrekkingen tot Dreyfus van het
eerste begin geloochend hebben en hoe ook Schwartzkoppen en zijn regeering van
zijn bestaan voor het eerst kennis hebben gekregen door zijn gevangenneming verklaren de ambtenaar van buitenlandsche zaken Paléologue en de oud-minister
van justitie, een van Dreyfus' moedigste voorvechters, de senator Trarieux. Gonse,
Lauth, Junck, Gribelin, de bende die tegen Picquart heeft saamgespannen en in de
duisternis gewerkt om Dreyfus' dossier te ‘versterken’, liegen tegen elkaar in en
worden door de vragen der raadsheeren als in hun laatsten schuilhoek gedrongen
tot een: Ik herinner het mij niet meer. Geheime agenten, concierges, lichtekooien,
heel de entourage van Esterhazy, komen klappen over den onheilspellenden Uhlaan,
die van Londen uit zijn artikels, half waarheid half leugen, aan de Parijsche bladen
zendt en knarsetandend wraak broedt tegen de leiders van beide kampen. Zijn boos
geweten is voor zijn vroegere chefs de eenige waarborg, dat hij niet alles zal zeggen,
wat hij weet.
Intusschen blijft Parijs bijna onverschillig. Het leest in zijn kranten het bittere
Dreyfus-verhaal iederen dag als een niet-eindigend feuilleton. Als er Einde onder
geschreven wordt, zal het niet warm worden, wat ook het einde zij. Misschien is van
‘de provincie’ iets meer te verwachten. De Pressensé heeft een tocht door de
zuidelijke departementen gemaakt en het leek de tocht van een prediker. Duizenden
en duizenden hebben hem aangehoord en toegejuicht. Wie weet? misschien komen
zij in beweging, als straks het ongeloofelijke mocht gebeuren en het hooge Hof,
politiek stellend boven justitie, de revisie mocht verwerpen. Want dat Dreyfus zijn
droeve dagen op het tropische eiland zal eindigen - het is na al de dingen van deze
weken niet meer mogelijk.
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Om een eiland in den Grooten Oceaan, station tusschen Westelijk Noord-Amerika
en Oost-Azië, is Europa in deze maand bijna in opschudding geraakt. Het
condominium van Duitschland, Engeland en de Unie over Samoa heeft, als een
onverdeelde boedel, twist verwekt onder de gemeenschappelijke bezitters. Een
Amerikaansche en een Engelsche admiraal hebben gezamenlijk een weerloos land
gebombardeerd; er is schade toegebracht aan Duitsche onderdanen en goederen
en het Rijk heeft zich de schending van het Berlijnsche tractaat, die het zich in loco
moest laten welgevallen, sterk aangetrokken. Het leeft met de Vereenigde Staten
toch al op vrij gespannen voet en met de vriendschap met het Vereenigde Koninkrijk,
wil 't ondanks den besten wil van Duitsche zijde maar niet vlotten.
Het geval is niettemin met een sisser afgeloopen. Duitschland heeft voldoening
gekregen; een gezamenlijke commissie zal het bestuur over het eiland op zich
nemen en de door twisten verdeelde bevolking trachten te bedaren. Het
Samoa-tractaat zal worden herzien. De groote moeielijkheid: het gemeenschappelijk
beheer, zal echter bestendigd blijven. Duitschland wil begrijpelijlijkerwijs zijn
overwegende belangen op het eiland niet prijsgeven en voor Amerika is dit kostbare
station van temeer beteekenis, nu het zich de Filippijnen heeft geannexeerd... en
bezig is ze te veroveren op een volk, dat vrij wil zijn.
De republiek van Washington en van Lincoln heeft de rol van Spanje overgenomen.
Straks zal zij haar troepen van vrijwilligers door staande legers moeten vervangen.
Een gemakkelijke oorlogsroem heeft de herinnering aan haar eigen vrijheidskrijg
beneveld.
Aan het slot van dit overzicht een telegram. Een bericht van de verst strekkende
beteekenis: van hooge ethnologische, internationale, cultuur- en wereldhistorische
waarde. Men kan er uren over filosofeeren, zonder de diepte ervan te peilen noch
de gevolgen te overzien. Er zijn boeken over vol te schrijven. Het is een keerpunt
in de geschiedenis. Ik scherts niet; men oefene er zijn hersens maar eens op. Het
luidt:
‘Het Chineesche lid van den wetgevenden raad der Straits Settlements heeft
vandaag zijn staart afgeknipt. Veel Chineezen zullen zijn voorbeeld volgen.’
23 April.
P.V.D.
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Van de redactie.
Over Nederland.
Wij hebben niet te klagen over gebrek aan belangstelling in ons vaderland. Veel
vestigt op ons de aandacht: Kroningsfeesten, Rembrandt-tentoonstelling,
Vredecongres.... In Fransche, Engelsche en Duitsche tijdschriften vindt men, nu en
dan, en hoe langer hoe meer, artikeltjes over Nederland, geïllustreerd of
ongeïllustreerd. Over Nederlandsche kunst en letteren wordt ook aardig wat
opgenomen in buitenlandsche periodieken. Van tijd tot tijd, verschijnen in den
vreemde vertalingen van Nederlandsche romans of novellen of verzen zelfs. En
dàn komen er nog boeken over ons vaderland uit. Ik heb er twee naast mij liggen:
een Fransch en een Engelsch, die even moeten worden besproken. Maar, allereerst,
moet ik de aandacht vestigen op een tijdschrift, waarvan ons vier nummers
toegezonden zijn: de eerste vier. Het heet Germania. Op den omslag zien we, niet
das stolze weib, naar men zou verwachten, maar een wapenheraut met den leeuw
van Vlaanderen op borst en klaroen. In zijn vaandel lezen wij de woorden HOU ENDE
TROUW. Een verdrietige koning der dieren ligt aan zijn voeten. Nog zijn op den
omslag aangebracht de wapens van West- en Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen
en Limburg. En toch is 'tgeen propagandatijdschrift voor de Vlaamsche beweging.
Het doel der Redactie is Vlaanderen met Duitschland en Duitschland met Vlaanderen
bekend te maken. De Vlamingen hooren veel te veel van Frankrijk en veel te weinig
van Duitschland; de Duitschers weten niet genoeg van Vlaanderen.
‘In Duitschland nochtans begint men meer en meer belang te stellen in onzen
(Vlaamschen) taalstrijd, die wezenlijk voor gansch het Germaansche ras als een
gewichtig vraagstuk voorkomt.’ Het doet ons genoegen dit te vernemen.
‘De Vlamingen, van hunnen kant, die tegenwoordig als 't ware van den stroom
der Germaansche beschaving zijn afgesneden, kunnen er slechts bij winnen, indien
zij wat beter vertrouwd worden met hetgeen op alle gebied verricht wordt door het
volk, dat heden onbetwistbaar aan de spits staat van alle Germaansche stammen.’
Misschien zouden de Vlamingen via Noord-Nederland al aardig wat kunnen
vernemen omtrent de Duitschers. Maar de Redactie meent ‘dat er behoefte is aan
een tijdschrift, hetwelk in de eerste plaats de Duitschers over Vlaamsch-België en
de Vlamingen over Duitschland behoorlijk zou inlichten.’ Dan volgt de betuiging dat
de Redactie geen annexatie der Nederlanden door Duitschland wil. Wel zal ze door
eene practische proefneming (zijn er ook theoretische?) bewijzen dat ‘onze
moederspraak toch voldoende is om ons met het buitenland, namelijk met
Duitschland, in betrekking te stellen, aangezien wij staande houden, dat beschaafde
Duitschers en Nederlanders, wanneer ieder zijne taal bezigt, elkander toch zeer
goed
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kunnen verstaan. Zoo iets is meer dan eens gebleken op vergaderingen, waar
sprekers uit beide landen beurtelings het woord namen.’
Inderdaad is die proefneming belangwekkend. Ge begrijpt nu echter nog niet
waarom ook Nederlanders (Noord-Nederlanders moet ik zeggen) als medewerkers
genoemd zijn op den omslag. Ik veronderstel dat ook hier te lande schrijvers
gevonden worden, die, van het nut eener dergelijke proefneming overtuigd, hun
woordje willen meêspreken om te zien of men het in Duitschland zal kunnen verstaan.
De hoofdzaak is, volgens de Redactie zelf, Duitschland en Vlaanderen zoo na
mogelijk tot elkander te brengen. Voor zoover het aanleeren van het Nederlandsch
door de Duitschers daartoe nuttig is, kunnen ook Noord-Nederlanders meêdoen.
Overigens hebben zij met de proefneming weinig te maken. Toch begint een
Duitscher (Otto Mühlbrecht) over Holland und seine Bewohner uit te pakken. Maar
hij doet het zóó, dat een Noord-Nederlander en de Redactie van Germania ernstig
verzet aanteekenen. Als uitslag eener practische proefneming geeft dit inderdaad
veel te denken en te vragen. Ook over de schoonheid van Nederlandsch en Duitsch
heeft men het al dadelijk aan den stok. De heer Mühlbrecht vindt dat het
Nederlandsch leelijk klinkt en voor gezang sich wenig oder gar nicht eignet. De
Redactie wijst op dansen-tanzen, slapen-schlafen, wortelende-wurzelnde en
schluchzte zwar en noodigt den schrijver uit te Antwerpen de Vlaamsche opera
eens te bezoeken.
Ik vermoed dat indien de Duitschers en Nederlanders elkaar in Germania ronduit
zeggen hoe ze over elkaar denken, de toast-toon van het eerste artikel in de eerste
aflevering hoe langer hoe zeldzamer- en de polemiektoon van later hoe langer hoe
minder zeldzaam worden zal. 't Is trouwens overbekend dat men elkaar beter al
vechtende dan al toastende leert kennen. Laat ons hopen dat, zij het dan door
middel van polemiek, in Germania Vlamingen en Nederlanders en Duitschers
elkander de waarheid mogen zeggen. Onder die voorwaarde heeft het tijdschrift
misschien recht van bestaan.
Wat nu ons, Noord-Nederlanders, aangaat, ik geloof niet dat wij door zulk een
speciaal maandschrift nieuws omtrent Duitschland kunnen leeren en, daar ik
voorloopig nog twijfel aan de belangstelling van het beschaafde Duitschland in
Germania, kan ik evenmin gelooven dat wij ons daardoor aan de Duitschers bekend
kunnen maken. De belangstelling is buiten Germania om gewekt en zou blijven
bestaan, ook al mocht Germania eens, onverhoopt, komen te vallen op het veld van
eer.
Jammer, dat dr. H.C. Muller zoo'n oppervlakkig praatje houdt over onze moderne,
Noord-Nederlandsche Letterkunde. Het is verward ook, want hij bespreekt door
elkander de geschiktheid der allermodernste werken voor vertaling in het Duitsch
en hun waarde op zichzelf. Om te laten zien, wat dr. Muller's proza waard is, knip
ik een paar zinnetjes uit: ‘Zulk een cyklus als de Mathilde-cyklus van Perk staat
eenig in de wereldlitteratuur, en vele sonnetten van Kloos, evenals zijn
Adoratie-cyclus, sluiten zich waardig daarbij aan. De andere genoemde poëten (sic)
hebben ook goed werk geleverd (och, kom?)
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ofschooon in mijn oog zelden superieur. Het geniaalste is wellicht de Mei van
Gorter....’ Geniaal, genialer, het geniaalste is, volgens dr. Muller, nog niet eens
superieur. Wat moet dan die Mathilde- en wat moet dan die Adoratie-cyclus wel niet
wezen!!
Als de Duitschers nu, door Nederlanders zelf, zóó ingelicht worden zal het er mooi
gaan uitzien. De heele moderne literatuur van Nederland (‘als die in de toekomst
werkelijk belangrijk zal worden’ schrijft dr. H.C.M.) in twee pagina's gekenschetst
(?) door iemand, die ten onzent niet een gezaghebbend criticus voor moderne
Nederlandsche letterkunde mag heeten - heusch, dat kan er niet mee door.
En dan - hij, die de verzen van den ook door mij (door heel Jong Holland van
heden, trouwens) hooggewaardeerden Perk als ‘eenig in de wereldlitteratuur’ gaat
kenschetsen en daarbij noemt de Adoratie-cyclus (niet eens voltooid toen Germania
no. 4 verscheen!) vervalt in dien jammerlijken toastentoon, die een tijdschrift ten val
brengen moet. Zoo aan het nagerecht van een taal-letter-tooneel-congres-eetmaal
zijn dergelijke waardeeringen wel eens aardig; bij andere gelegenheden moet men
ze zien binnen te houden.
***
De boeken, waarop ik boven doelde, zijn Les Petits - La Hollande door Demesvar
Delorme (de la République d'Haïti) en Holland and the Hollanders door David S.
Meldrum. De heer Delorme noemt ons land Petite Terre, grande nation en vertelt
onze historie aan zijn landgenooten, opdat zij ons eemaal zouden evenaren. Ook
deze schrijver maakt misbruik van den toastentoon. We worden verlegen bij zóóveel
lof als hij ook met betrekking tot het heden voor ons over heeft en zouden hem
gaarne vragen naar 't adres, tegen onzen vacantietijd, om naar buiten te gaan in
die ‘forêts toujours bruissantes et pleines de frémissante poésie’, waarvan hij zoo
hoog opgeeft.
Ook zeer welwillend, maar in minder steigerende taal, spreekt de heer Meldrum
over ons. Zijn boek is geïllustreerd met reproducties naar schilderijen en teekeningen
van Nederlandsche kunstenaars en naar photografiën. De schrijver is wat wij ‘leuk’
noemen en heeft veel gezien. Nu en dan, treft ons een wel aardige opmerking en
wij constateeren met genoegen dat het keurig uitgegeven werkje van ernstig opgevat
onderzoek getuigt.
To many friends in Holland, luidt de opdracht. Welnu, de heer David S. Meldrum
zal wel geen zijner vrienden verdriet hebben gedaan door zijn boek en er zich zeker
nieuwe hebben verworven. Gewaardeerd moet ook nog worden, dat deze
vreemdeling, die blijkbaar ook wat Nederlandsch verstaat en hier vele relatiën heeft,
geen oordeel uitspreekt over dingen, die maar hoogst enkele vreemdelingen
beoordeelen kunnen. Nu is het boek wel eenigszins onkompleet, doch dat is minder
erg dan dat het van oppervlakkige oordeelvellingen zou wemelen.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
In den Maalstroom des Levens, door Wm. de Bruyn. Amsterdam, N.J.
Boon. (zonder jaartal.)
Neemt aan, dames en heeren, dat het leven een maalstroom is of dat er, in de
‘levenszee’ maalstroomen zijn. Dan kunt ge een romanmaker toestaan de gekste
dingen te vertellen; want, of men in een maalstroom geraakt op een schip zonder
roer, op een schip met een roer of op een roer zonder schip, of te wel heelemaal
op niemendal, men gaat toch naar de haaien, nietwaar? Derhalve, heeft bedoelde
romanmaker geen rekening te houden met waarschijnlijkheid, psychologische
waarheid en wat dies meer zij. Hij smijt zijn figuren in den maalstroom en dan gaan
ze draaien en draaien, tot ze in de diepte wegzinken.
Aldus heeft de heer W. de Bruyn gedaan.
De moeder van Martha, die nooit haar vader had gekend en niets van hem wist,
de moeder van Martha heeft zich verdronken ‘ter wille van haar gedrag, omdat 't
een gemeen wijf was.’ Martha was een stil meisje, ‘haar onderwijzeressen begrepen
haar niet en toch was zij altijd nummer één van de klasse. Ze was stil en toch
schrikkelijk bij de hand.’ Treurig blijft ze achter. Na de begrafenis, ‘bleef ze langen
*)
tijd onbeweegelijk zitten.’ En ‘zooals ze daar lag met haar ravenzwarte haren,
verwilderd geslingerd om het bleek witte gelaat.... geleek ze een engel.’
Een medelijdende buurvrouw neemt haar bij zich in huis. ‘Deze was doodarm
maar had een goed hart.’ Martha gaat weer naar school. Nu is de onderwijzeres
‘geëlectriseerd door het eigenaardige, lieve kopje.’ Als de andere meisjes Martha
plagen, zegt de geëlectriseerde onderwijzeres: ‘Je moet het arme kind aan haar lot
overlaten, lief tegen haar zijn en goed’ Dat het moeilijk gaat iemand aan zijn lot over
te laten en toch lief en goed tegen zulk een persoon te wezen, zien de kindertjes
gelukkig niet in. De auteur ook niet.
Een buur van de buurvrouw is snelteekenaar en Duitscher. Hij maakt kennis met
Martha, snelteekent haar portret en neemt haar mee naar Duitschland. ‘'s Nachts
droomde ze van dat heerlijke land en ze zong het den ouden mof na: Deutschland,
Deutschland über alles.’ Zij wil met den ouden man gaan ‘ver van vrouw Bartels,
het saaie doove mensch, dat leefde voor haar waschgoed en voor haar klanten’ (en
dat haar van den hongerdood had gered - doch dit vergat Martha.) Het meisje zingt
als een nachtegaal, natuurlijk. Zij heeft in ‘het Keizerrijk’ veel succes in tingeltangels,
doch blijft deugdzaam. ‘Elken avond was de theaterzaal stampend vol... Op 't tooneel
was ze in haar jonge schoonheid onbetaalbaar’ (sic) van wege haar ‘prachtige teinte
en schitterende oogen. De jonge Keulenaars raakten in extase en wanneer het
scherm viel om haar lieflijke verschijning aan het publiek te onttrekken, viel er een
onstuimige regen van rozen, en crysanthenums, en meiklokjes op het tooneel.’
Officieren zijn er, ‘die met gloeiende harten het onweerstaanbare zangeresje
toejuichten.’
Wie was de Duitscher, die haar in eer en deugd meenam?

*)

De cursiveering is overal van ons.
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Hij heette Paul Lindal (niet te verwarren met Paul Lindau) en ‘de man had een
droeven levensloop achter zich. Nog duidde zijn kaarsrechte houding en zijne manier
van optreden aan, dat hij vroeger eene betere positie in de maatschappij had bekleed
dan thans’. De man was bediende op een bankierskantoor en had lang weerstand
geboden aan den lust om eens goed wat te stelen. ‘De patroons besteedden
duizenden aan allerlei nonsens’. Toch ‘bood hij weêrstand aan die demonische
ingevingen door den booze gedaan’. Eindelijk stal hij toch en ‘in zijn overijling ontzag
hij het leven niet’ van een klerk, die hem ‘gesnapt had, waardoor ook een moord
zijn geweten bezwaarde. De politie nam hem in arrest. Daar was een stem van
weemoed in zijn hart’.
Dan gezeur over gevangenen, die beter zijn dan een ‘welopgevoed gentleman
(die) 'n meisje verleidt’ enz. De schrijver gaat rustig door: ‘Paul, die voor de eerste
maal gestruikeld was (misbruik van vertrouwen en moord!)... twijfelde aan de
rechtvaardigheid van het Opperwezen’ (omdat hij in de gevangenis zat). Toen hij
ontslagen was, vond hij zijn vrouw niet. Die was weggeloopen.
Nu maken we kennis (Derde hoofdstuk) met August Kröner en Nini Nibelung (!!).
‘Een zacht-rood licht bescheen de zuilengang van de villa, en ook de balustrades
van de terassen... een onzichtbare waterval verried zichzelf door een zacht geborrel...
de ondergaande zon wierp op dit landschap het teedere purper uit hare schuine
stralen...’ enz. August Kröner en Nininibelung zijn verloofd, mooi, jong, rijk. August
‘was een groot denker geworden, die veel dacht en schreef over het socialisme.’
Hij vergelijkt dan ook (pag. 31) ideeën, ‘die noodig zijn tot de uitvoering van een
levensstudie’ bij... ‘spinnennesten, die aan een struik hangen’. De gelukkige,
socialistische verloofde wordt verliefd op Martha, de zangeres, die hij hoort in Keulen
ter gelegenheid van een congres. Hij verleidt haar en zal vader worden. ‘Het Noodlot
was over hem geveld... Arme, ongelukkige August... hij voelde dat er een schrikkelijk
drama moest volgen en zag Nini-Ni-belung “zich badend in verdriet... Die lijdenskelk
viel hem zoo zwaar”. Hij heeft met Nini ook reeds gehad een verwijtend gesprek,
dat een Tantalus-pijniging gelijk was’. Een dokter uit Nederland, oud vriend van
hem, komt en zegt ‘vertel me alles, en schenk een glas port in’, waarop de arme
August antwoordt ‘help you self. En nu zal ik je deelgenoot maken van mijn verdriet’
(pag. 63). Stein, ook een socialist, die met August Kroner voor wereldvrede redeneert
op congressen, zegt natuurlijk: trouw met het verleide meisje en neem van
Ni-ni-Ni-belung afscheid. ‘August had beloofd zijn raad op te volgen, maar Nini
opeens de bons te geven... neen, neen, dan maar de andere van zich stooten’. En
het belangwekkende socialistische wereldvrede-individu trouwt met het rijke meisje
uit de zuilengang-en-borrelende-waterval-villa. Daarna gaat hij tot Martha en de
schrijver roept uit: ‘O, wat een schrikkelijke tocht naar Golgotha’ (!) Nu vraag ik u,
of die man, ik bedoel De Bruyn, als hij wist wat hij schreef, niet een ellendeling
wezen zou? kien smeerpoes, die, na een onschuldig meisje verleid en een rijke
bruid gemeen bedrogen te hebben, zijn betrekking tot het arme verlaten schepseltje
gaat afbreken, te vergelijken bij Jezus op weg naar Golgotha of hem ook maar die
heiligschennende woorden in den mond te geven - zou dat niet verachtelijk zijn, als
't niet in verregaande onnoozelheid gezegd ware? August beduidt Martha dat de
scheiding noodzakelijk is. ‘Ik heb maandenlang gebukt gegaan onder het zware
lijden, onder het lijden dat ik anderen zou moeten doen lijden’ - (onderwijl trouwt hij
de rijke Nini-Ni-belung) en dan zegt de vuilik ‘het moet, kindje, het moet’. Martha
wil hem toch behouden. August
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denkt: ‘neen, neen, dat kan niet geschieden, dan is de onrust niet voorbij’ en hij gaat
heen. ‘Goddank, dat die zaak nu achter den rug was, en dat hij zich geheel aan zijn
Nini kon overgeven, zonder den aanklagenden angst van vroeger’. Aan zijn vriend,
dokter Stein, schrijft hij ‘'t was een bedevaarttocht (naar Martha). Vóór dien tijd was
ze een goed meisje, nu is zij een kwaadaardige vrouw. Ik ben bang dat ik later weer
met haar in aanraking kom’ en aan 't slot van zijn brief ‘ik zal elken avond bidden
voor de arme Martha dat ze gelukkig mag worden’.
Verder, komt de schilder Karel Wijsman in den roman. Die is pas van Italië
teruggekeerd. Het bevalt hem niet in Nederland ‘in zich gevoelde hij een zwijgende
ongesteldheid. Eerst had hij zijn best gedaan om de schilderachtige pracht van Italië
te vergeten... (maar) hij zag met teederen spijt die paden in de omgeving van Nizza
(!!)
Deze Karel Wijsman wordt pleegvader van een circus-jongentje. Martha en Paul
Lindal merken dat zij dochter en vader zijn, waarop Paul uitroept ‘nu doet het mij
dubbel leed dat je indertijd zoo schandelijk door dien August Kröner bedrogen bent’.
Martha is Cocotte geworden, heeft haar kind gegeven of laten geven aan een
circus-directeur, dat kind is verminkt en door Wijsman aangenomen. Het wordt een
schilder van belang, nadat het door zijn pleegvader Wijsman is meegenomen naar
Italië ‘waar in tuinen van oranjeboomen, schoone edelvrouwen wandelen bij de
tonen van het orkest der mandolines’. Edmund stelt, na Wijsmans dood, in Keulen
een ‘Signora’ ten toon. Hij is geïnspireerd, toen hij reeds ‘welgesteld man, zonder
eenig geldgebrek’ was tijdig door een zingende dame in een gondel bekoord, ‘een
goddelijk schoone vrouw. Een nauwsluitend met goud geborduurd overkleed deed
haar sierlijke vormen uitkomen... haar tooverachtig uiterlijk, de zachte glans van
hare oogen, haar glimlach, die speelde om die granaatroode lippen, was
onbeschrijfelijk. De signora nam de guitaar, die naast haar lag in de hand... en met
een bekorende wegslepende stem begon ze te zingen. Waar de Oleander kruinen
schittren in den avondgloed... etc. Edmund “greep naar zijn cither” en improviseerde:
Waar gij gaat zal ik u volgen...’ Dan zegt de schrijver ‘Hij had avances willen maken,
doch het mocht hem niet gelukken, want over het algemeen hebben de Franschen
een manie tot analyzeeren, en hun ijdelheid en logica (!!) verbieden hen om verliefd
te zijn...’ En de signora wàs een Fransche dame! Maar; gelijk is gezegd, zij
inspireerde hem.
De hangcommissie te Keulen had het stuk van Edmund Rocun, (elders Racin
geheeten) per abuis niet tegen den wand geplaatst. ‘Toen zij, n.m.l., de leden,
(“natuurlijk de voornaamste meesters van het palet”) in de verschillende zalen de
schilderijen en teekeningen hadden opgehangen, een arbeid die dagen hoofdbrekens
gekost had, om te zorgen dat het eene werk het andere niet doodsloeg, toen zagen
zij dat de Signora vergeten was’ (pag 154) en ze gaven het stuk ‘een plaatsje op
een ezel in het midden van een der zalen’. Een mooi meisje komt het doek zien en
- geraakt in verrukking. De schrijver merkt op: ‘'t is zonderling, maar er kunnen
oogenblikken zijn dat één blik, één gelaatsuitdrukking zegt, meer dan duizenden
woorden, dan een ellenlange redevoering’. Nu, en ze worden verliefd op mekaar.
Het meisje is rijk. Ze heet Emmy Kröner. Pa en ma waren eerst niet voor een huwelijk
‘omdat er zoo weinig bekend was van de afkomst van Edmund Racun. Maar wat
deed dit er eigenlijk toe. 't Was 'n knappe jongen, hij had fortuin en was goedig van
karakter... Nu was bij een gevierd schilder en werd tevens geluk gewenscht met
zijn schitterend engagement’.
Maar.... dr. Stein bederft alles. Hij vertelt dat Edmund Racun of Racin de
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zoon is van Martha en dus de zoon van Kröner, die is de vader van Emmy. Aldus
komt er niemendal van 't huwelijk. En Martha zelf stond op trouwen met een officier,
toen deze vernam dat zij een kind had, hetwelk zoek was en dat haar vader, Paul
Lindal, diefstal en moord had gepleegd.
Kröner schiet zich dood. Edmund Racun vliegt zijn moeder, Martha, in de
armen.........
Wij zullen maar niet zeggen wat In den Maalstroom des Levens voor een roman
is.

Een Lente, door Edouard Röpcke, Amsterdam, Cohen Zonen (z.j.).
Dit is een bundeltje met drie verhaaltjes, waarvan de laatste twee zeer onbeduidend
zijn. Naar den titel van het eerste is het boekje genoemd. Daarin vernemen wij 't
een en ander omtrent een jongen man, vroeger rijk volontair bij een bankier te Berlijn,
later, met zijn vader in onmin levend, nadat deze is hertrouwd, arm journalist, ook
te Berlijn.
Rudolf van Leuven gevoelt zich vrijwel gelukkig in zijn bekrompen omstandigheden.
Dan ontmoet hij Wera Wjarnesky, een Russin, met wie hij in zijn rijke dagen nogal
eens uit geweest is. Het blijkt dat zij van hem houdt en blijft houden, na bekend
gemaakt te zijn met de omstandigheden, waarin hij sedert een ziekte en geldverliezen
leeft. Zij gaan als broeder en zuster met elkaâr om, tot Rudolf het het meisje ten vrij
huwelijk vraagt. Zij is de dochter van een Russisch koopman die, na faillissement,
zijn vaderland heeft verlaten om zich in Duitschland te vestigen. Wera neemt de
vrije-huwelijks-uitnoodiging aan. De Wilde Ehe wordt gezegend, ‘het nieuwe jaar
bracht Otto een zoon - Otto Wjarnesky’. De man heeft dus niet eens het kind erkend!
Hiermeê is 't verhaaltje uit. De schrijver had 158 pagina's noodig om van dit
magere gegeven, naar zijn oordeel, iets te maken. Doch dat ‘iets’ is niet veel. Wel
vernemen we dat zijn vader sterft, zonder dat Otto afscheid van hem heeft kunnen
nemen, dat hij dan naar Holland gaat en wat rijker terug komt - na nog een oude
liefde in den trein ontmoet te hebben: een vrouwtje voor wie hij gelukkig niets meer
voelt, maar deze en nog wat bijzonderheden staan slechts in verwijderd verband
tot het hoofd-onderwerp. Van het vrije huwelijk tusschen Nederlander en Russin
vernemen we nòch wat geruststellends, nòch wat onrustbarends.
De heer Edouard Röpcke schrijft vlot met, hier en daar, leelijke zinnetjes tusschen
kleurloos proza. B. v. ‘Voor hem scheen de tijd voorbij, waarin het jeugdige bloed
opbruist tot extases - een onduidelijken chaos - (wij cursiveeren hier en verder) een
combinatie van zich verongelijkt gevoelen, haat en vergevensgezindheid doortrok
in één oogenblik zijn geheele lichaam en scheen zich in zijn als toegeknepen keel
te concentreeren - donkere schaduwen duwden zich tot een vormloozen contour....
Het vrije paar gaat naar Italië: ‘onder den geprononceerd-blauwen, zuidelijken
hemel, waartegen het groen der exotische (?) planten zoo krachtig afstak, waar het
gebergte met een zuivere lijn zich afteekende tegen het kobalt-blauw - hier werd
Otto ten volle overtuigd, dat alleen de Natuur en ook de Kunst, geheel afgescheiden
van de woelige, cynische maatschappij, de grootste en eenige vertrouwelingen van
den mensch zijn, van hen ten minste, wier gemoed nog voor impressies, nog voor
emoties vatbaar is. En hij gevoelde toen weer die (?) innige minachting voor het
banale - voor die (?) maatschappij’.
De heeren Wm de Bruyn en Edouard Röpcke schijnen dus te willen dat men ze
in Italië zoeke: inspiratie voor Signoras en minachting voor de maatschappij.
F.L.
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Eduard Karsen.
Door Caroline Beeloo.

Het is een eigenaardig verschijnsel in de kunst onzer eeuw, die algeheele
verbroedering van artisten die éénzelfde sentiment in verschillende uitingen vertolken
en elkaar wederzijds zoo gansch begrijpen en waardeeren. Terwijl in vorige tijdvakken
de artisten groepen vormden, die over 't algemeen zoo goed als geheel gescheiden
van elkander leefden, heeft er sedert het tijdperk
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der romantiek een wisseling van denkbeelden en idealen plaats tusschen de
verschillende kunstenaars, een gemeenschapsleven, dat zeer zeker van onmetelijken
invloed moet wezen op de voortbrengselen van onzen tijd. De groote kracht die van
de romantische school is uitgegaan, de heerlijkste stap voorwaarts, die ze volbracht
heeft is dan ook te hebben gegeven aan alle schoone kunsten één machtig ideaal,
één subliemen eeredienst, één enkel doel: zij ook, de kunst, de reine, de hooge, de
fiere, ‘une femme inconnue, ni chaque fois, ni tout à faite a même, ni tout à fait une
autre!’....
En zoo is het door Lessing bestreden woord van Bodmer, den bekenden
voorvechter der Zwitsersche school, waarheid geworden: ‘Die Poesie ist eine Malerei
mit Worten, die Malerei ist eine Poesie mit Farben.’

Buurt bij Amsterdam.

De eerste volgelingen van Hugo en de zijnen waren niet de letterkundigen;
integendeel waren juist dezen het die begonnen met zich het sterkst tegen de nieuwe
ideeën te verzetten in koppige vasthoudendheid aan de geheiligde vormen der
klassieke litteratuur; schilders, componisten, zelfs beeldhouwers waren het die zich
om den meester schaarden, ontbrand in vurig enthousiasme, begeerig zich naar
alle kanten vrij uit te storten, alle grillen, alle veranderlijke vormen der gedachte
weer te geven, op gevaar af van den smaak van het publiek te kwetsen en
convenances en gevestigde regels omver te werpen in woesten, toomeloozen haat
tegen ‘le profane vulgaire.’
Men denke slechts aan den ongelukkigen en genialen Hector Berlioz, die
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in zijn ‘damnation de Faust’ wist te leggen, juist wat aan Gounod's Faust ontbreekt
en dien zoo vèr beneden de grootsche conceptie van Goethe doet staan: het
somber-mysterievolle, de wanhoop van het menschelijk weten

Nieuwe kerk.

tegenover het raadsel dat het leven omsluiert, afgewisseld door vage verlangens
en zoet-melancholieke droomerijen en eindelijk, de geest doodelijk vermoeid afdalend
om zich te werpen in de armen der materie.
Sommigen spreken van verwarring, van déviatie, van chaotisch overgangs-
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tijdperk, aldus bestempelend de heerlijke evolutie die de kunst onzer dagen volbracht
heeft: het weergeven in reinen kustvorm van iedere menschelijke aandoening, van
iedere zielstrilling van de meest teere en meest fijne nuancen van het menschelijk
voelen en weten, van het hoog-mooie ‘homo sum’, niet herleid tot eenige
conventioneele uitingen van droefheid en vreugde, maar in zijn volle, rijke ontplooiing
wat een modern kunstenaar, vergelijkende onze eeuw met voorafgaande tijdperken,
in vervoering deed uitroepen: ‘Qu'il fait bon vivre dans un temps comme celui-ci!’
Dit woord zweefde mij ook op de lippen in dankbare ontroering, toen ik mij alleen
bevond, omringd van Karsen's schilderijen, en mijn enthousiasme vlamde hoog.
Het was mij als ware ik binnengetreden, onverhoeds, in een sanctuaire der moderne
kunst, want Karsen heeft weten vast te houden, als een Paul Verlaine, als een
Maeterlinck, den meest fugitieve, de meest etherisch-teere impressies onzer zoo
complexe ziel, in verband met de omringende voorwerpen, van daar dat zijn werk
zal wezen van het grootste belang voor de nakomelingschap, die zal distilleeren uit
de onmetelijke nalatenschap onzer eeuw, wat haar bovenal karakteriseert, wat haar
speciale bijdrage is in den opeengehoopten schat der tijden.
Hij weet het wel, de trotsche kunstenaar, dat niet ieder zijn werk zal voelen en
verstaan, dat hij geeft zijn beste zijn aan een heel kleine minderheid, en te schuwer
hij zich terugtrekt in een onbereikbare ‘tour d' ivoire’ voor de grofbesnaarde menigte,
met te meer abandon en kinderlijk vertrouwen geeft hij zich aan hen die met hem
samentrillen in heel stille émotie.
En allereerst, laat ik hem aan u voorstellen zooals ik hem onlangs mocht gadeslaan
in verschillende salons waar hij mij wel had willen introduceeren ter bezichtiging
van eenige schilderijen waarop ik straks zal terugkomen. Wat mij bizonder in hem
frappeerde, was de zacht-kalme ernst en bescheidenheid van zijn optreden. Nog
zie ik hem daar staan, tegen een fauteuil geleund, nu eens even glimlachend de
taquineries van een alleraardigst jong vrouwtje beantwoordend, dán sprekend over
het goddelijk vuur, brandend in onpeilbare gemoedsdiepte, heerlijke bron van
machtige genietingen en ondenkbare smarten, maar zich uitend steeds in weemoed
- want op den bodem van de hoogste extase trilt de druppel van onuitsprekelijk leed
dien zij altijd bevat en die druppel alléén kan hem inspireeren. En hij haat het met
*)
bijna wilden haat wat zij noemen réalisme , want wat is réalisme anders, dan de
steen die op uw weg ligt en waartegen gij uw voet stoot, dan de harde, scherpe
omtrekken die niets zijn op zichzelf, niets, zoolang de omvattelijke zieleadem ze
niet beroert, dan het licht, het volle, het klare, het verblindende daglicht, dat pijn
doet...
En bijna fluisterend wordt zijn stem en diezelfde wonder transparante nevel die
als een droom zijn gansche werk omhult, omsluiert zijn blik terwijl hij

*)

Vol bewondering voor het hooge réalisme van den genialen J. Maris, van een Courbet, een
Zola, hebben wij hier slechts op 't oog die koele, droge, ongevoelige, hoewel soms handige
penseelisten, die de natuur neerhalen tot de bekrompen burgerlijkheid van hun eigen ziel.
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staart, lang en liefdevol naar zijn licht, het ‘opgespaarde’ zooals hij het noemt, glorend
in verre verte in de schilderijen vóór ons; want dàt is de glans van wat wàs, die hij
in zich heeft omgedragen, stil en pieus, en niet meer ziet in 't kille leven.

Stadsgezicht.

Karsen heeft nooit naar de natuur kunnen werken. Dit is zijn zwakheid voor wie
hem niet verstaan, zijn groote aantrekkelijkheid voor wie hem begrijpen. Hij maakt
slechts enkele krabbels en, soms eerst weken daarna, als hij zijn visioen als 't ware
een proces van purificatie diep in zijn binnenste heeft doen ondergaan, kan hij
beginnen het uit te werken. Maar dan geeft hij ook ‘l'essence des choses’ en zou
aan 't einde dergelijk werk niet méér en veel hooger waarheid bevatten dan dat van
hen die zich tot taak stellen de werkelijkheid zoo objectief mogelijk te reproduceeren.
Een zeer fijn auteur, slechts bekend bij een élite van schrijvers en kunstenaars,
heeft gezegd: L'homme n'est jamais plus vraiment homme que dans l'état divin,’ en
hij wil daarmee zeggen, wanneer hooge en edele gevoelens zijn ziel doen zwellen
en zijn geest gloeit zich uit te storten in een zegenenden dauw van weldaden, over
de arme lijdenswereld, en denkt men daarbij niet onwillekeurig aan Musset's
verzuchting in l'Espoir en Dieu: ‘Passer comme un troupeau, les yeux fixés à terre
et renier le reste, c'est cesser d'être homme.’
Zou het dan ook niet waar wezen, que l'idéal est plus vrai que le réel? Want wat
is het anders wat wij dien naam geven dan het eeuwige oogenblik der
vergankelijkheid, haar type, haar raison d'être en bijgevolg haar meest juiste en
meest eenvoudige uitdrukking?
En daarom is Karsen's werk mij zoo héél lief geworden, daarom stemt het goed
en zacht, daarom spreekt het tot wie voelen in zich wat Sully Prudhomme noemde
‘le tourment divin’, want niemand meer dan Karsen heeft geleden onder de vreeselijke
contradictie van het menschbestaan, niemand meer dan
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hij heeft gezocht naar den naam van den ‘Etranger sublime’ die in hem weeklaagt
om zijn verloren vaderland, niemand heeft als hij de natuur hooren fluisteren haar
geheimzinnige woorden in frileusen lenteschemer, ondergaan als hij ‘l'ensorcellement
de la nuit’, vandaar dat zij alle hebben, zijne schilderijen, alle zonder onderscheid,
dien verren, bleeken droomglans, komend van een andere wereld, die palpitation
lumineuse, dien frisson d'infini, die hij alleen kan verkrijgen door zijn sobere, breede,
zacht gevoileerde factuur en innig teeren toon.
Men ziet het wel, niets is vreemder aan deze opvatting dan de realistische,

Avond bij Amsterdam. Geëxposeerd bij de firma E.J. van Wisselingh & Co.

die in de kunst slechts ziet een spiegel, nauwkeurig het beeld weerkaatsend, doch
aan andere krachten overlatend op den mensch te ageeren. Is het echter niet vóór
alles haar roeping, hem te openbaren zijn eigen natuur en hem te doen gevoelen,
diep en plechtig, wat er in die natuur voor innig en eeuwig leven sluimert? Aldus is
de Kunst niet van het leven gescheiden, maar de puurste essence, het hart zelf van
het leven.
Karsen houdt niet van den zomer; zijn liefste momenten om indrukken op te nemen
zijn het voorjaar en de herfst en dan verkiest hij bovenal het heerlijk stille schemeruur
als de omtrekken der dingen zich zacht harmonisch ronden, de laatste lichtwolkjes
zich in lange, horizontale strepen uitbreiden aan den
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hoogen avondhemel en ‘les mille voix de l'énorme mystère’ om hem fluisteren. Of
wel den vroegen morgen, vóór zonsopgang als de gansche natuur beeft van zalige
verwachting....
Nooit zomerweelde en middaggloeien, want de middag weet en weten doet pijn....

In Noord-Holland. Geëxposeerd bij de firma E.J. van Wisselingh & Co.

En weer rijst het mij voor den geest, dat éénig, diep gevoeld doek, eigendom van
den heer Mr. Kranenburg, zoo fijn, zoo broos, zoo onstoffelijk, dat men het zich
slechts denken kan tegen den doorzichtigen kristalwand van een feeënpaleis. Niets
dan een zoogenaamd Noord-Hollandsch huisje met spitstoeloopend dak in
somberroode tint, het onderste gedeelte der muren
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loodblauw en voor het eenzame huisje een stil zachtblauw getint droomwater.
Boomen in een waas, transparant als dat welk bij 't eerste morgengloren over de
Italiaansche meren zweeft, omschaduwen licht het huisje. En dàn die grijze
droomlucht er boven, niet somber, niet dreigend, alles kalm en sereen, maar zoo
weemoedig berustend, een ‘vision étrange et si lointaine, qu'on la croirait éclose au
bord d'un coeur mourant.’ Links een boerenvrouw in onbewust peinzende houding
te midden van haar kippen die gretig het graan oppikken dat zij uit haar handen laat
glijden in volkomen absent zijn van haar doen, wat zoo uitstekend past bij de
stemming van het geheele stukje.

Huisje in Noord-Holland. Geëxposeerd bij de firma E.J. van Wisselingh & Co.

Het huisje staat vlak op den voorgrond, zonder ‘uitkijk,’ maar een teerheid van
tinten, onbeschrijfelijk.
Een rijke gamma van grijs, gereleveerd door het rood der muren, transparant
grijsgroen der boomen, fluweelig grijsgroen van het grasveld, weerspiegeld in het
wondere blauwgrijze water.
Dàn, een andere boerenwoning in vollen zomerdos; bloeiende rozen en
zonnebloemen en weer dat wazige droomgroen der boomen, - ditmaal met
verschroeide bruine bladeren gemengd, - dat het huisje voileert en het als 't ware
raden laat er doorheen. Weer een eenzame vrouw, op de bank voor het huis gezeten,
starend in de wijde verte.
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‘Elles restent ainsi tout le jour sur un banc,
Heureuses, sans penser peut-être et sans rien dire,
Adressant un béat et mystique sourire
Au doux soleil qui dore au loin le vieux clocher.’

Oud huis.

Weer die sombere innigheid. Geen schitterende zonnevolheid. Zelfs het rood van
het dakje, het rood der rozen en het geel der zonnebloemen opschietend als bleeke
vlammen uit de zwarte aarde, is als doortrokken van die zware melancolie van
eenzaamheid, van l'inutilité de la vie et de l'effort, waarover straks een onweer zal
varen in doffe, ijdele angstkerming....
Karsen overtreft zichzelf in zulke onderwerpen, die hij met blijkbare voorliefde
behandelt, maar toch is hij in gansch andere visioenen ook zeer superieur.
Ik herinner mij o.a. met bizonder genoegen een klein schilderijtje, speciaal
eigendom van Mevrouw A.S. van Wezel. Twee ranke scheepjes, spookachtig
voortglijdend achter elkaar over een somber water met een mooie, dreigende
stormlucht daarboven, een huiverige atmosfeer van wreed, hopeloos mysterie, als
die waarin men zich voorstelt de eeuwige vlucht van den Vliegenden Hollander,
rusteloos voortgejaagd over de wijde, nachtelijke watervlakte. Een werk van toorn
en opstand, zooals er in deze periode van Karsen's kunst slechts weinig voorkomen.
Een benijdenswaardige, uitgelezen collectie is die van den heer van Wezel te
Amsterdam. Men vindt daar een salon, geheel ‘gewijd’ aan dezen kunstenaar, en
met de grootste welwillendheid vergezelt het vriendelijk gastvrouwtje u naar het
‘Karsenkabinet’ zooals zij glimlachend haar kostbare bezitting noemt.
Er bevindt zich o.a. een allerbekoorlijkst Amsterdamsch grachtje, dat mij
onmiddellijk deed denken aan een dier vele kleine Venetiaansche kanaaltjes
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die tot mijn beste en mooiste herinneringen behooren. Het water van een diep,
intens blauw zooals het daar ginds meestal is en men het slechts een enkele maal
kan waarnemen in ‘het Venetië van het Noorden.’ Aan weerskanten huisjes met
roode daken waarop een heerlijke ‘patine du temps.’

Oude huizen in Amsterdam. Geëxposeerd bij de firma E.J. van Wisselingh & Co.

Tegen den achtergrond rechts een boomgroep. In 't geheel een groote liefde, een
groote pieteit, waardoor het dadelijk de aandacht trekt en vasthoudt.
Een gracieus groepje huisjes, kleinere en grootere, uit de omgeving van
Amsterdam, los daar neer gegooid, in hoogst smaakvolle wanorde, maakt ook een
heel bizonderen indruk, en tegelijk dacht ik terug aan die andere
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Amsterdamsche huizen, drie naast elkaar, die hij heeft opgebouwd met prachtige
klaarheid en waarvan wij de fijnste détails in ongeëvenaarde afwerking bewonderen.
†)
Behalve de stille boerenwoningen en dan die eigenaardige Enkhuizer huisjes,
welke hij schildert alleen uit diep gevoeld regret dat zij langzamerhand heengaan
en verdwijnen, meenemend een klein brokje van onze volksziel en van het onbewuste
volksleven, eeuwen door intact gebleven in die enkele van de nabijheid van groote
centra verstoken plaatsjes, zijn het de eenzame grachten die hem impressioneeren,
tusschen licht en donker, met de hoogopgaande huizen en de gewelfde bruggen
wier breede ronde bogen telkens een

Dorpsbuurt.

doorkijkje geven op het sombere water waarin zich de huizen van den oever
reflecteeren, en aldus nog slanker schijnen.
Meermalen heeft hij dan ook deze onderwerpen weergegegeven, nu eens met
hier en daar een svelte lantaarnpaal, zijn klein, mat lichtvonkje in den top, dan weer
de woningen, schemerend door vreemde wonderboomen in vriendelijken weemoed.
In heel fijnen toon gezet is zijn Begijnhof met de sombere boomen, wier
bladerlooze takken alle gebogen ter neer hangen; een onzeggelijke weelde van
grijs. Hij heeft er water bij geschilderd, hoewel 't er niet meer is, want

*)
†)

Firma Van Wisselingh.
Collectie van den heer Van Wezel.
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Karsen, altijd zichzelf, bekommert er zich immers niet om, te reproduceeren, in
nauwkeurig portret, de zoo menigmaal klein en plat opgevatte waarheid van het
reëele.
Een landschap zonder huizen is een zeldzaamheid bij hem, toch is de herinnering
zeer levendig bij mij gebleven aan een breed, diep water, omzoomd door fluweelig
donker gras en verderop boomen en struikgewas. Op den voorgrond een
hoogopgaande boom met wijduitgespreide takken, die als gebroken schijnen, wat
verder aan den overkant nog een slanke boomstam, in bochtige lijn opwaarts
schietend en strengelend zijn takken hoog boven de aarde door die van den anderen;
een mengeling van somber grijs en blauw en groen met weer dat wondere opklaren
in wijde verte...

Hooischelf.

Karsen heeft een mate van originaliteit zooals men maar zelden bij jonge schilders
aantreft. Om zich hiervan rekenschap te geven is het zeer eigenaardig kennis te
*)
maken met zijn fantastisch stukje van het Harzgebergte.
Niemand dan hij zou zóó een berglandschap weergeven, en toch kan geen ander
ons een volkomener indruk brengen van dit zoo bij uitstek vruchtbaar oord in
sprookjes en legenden en waar de eeuwenoude overlevering reeds het tooneel
vestigde van den vroeger zoo zeer gevreesden Walpurgisnacht. Op den voorgrond
een sombere weg in vreemd-rossigen gloed waarachter zich in geheimzinnig duister
de bergen afteekenen. Een eigenaardig suggestieve bekoring ligt er in deze inspiratie
van een gevleugelde fantaisie, een

*)

Collectie van den heer Mr. Kranenburg.
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macht van poésie, gepaard aan een juistheid en délicatesse van visie, die dit
schilderij tot iets gansch bizonders maken.
En overdenkende hoe hij immer de ziel weet te vatten van wat zijn penseel beroert,
kwam het in mij op welke heerlijke brokjes oud-Italië Karsen voor ons zou kunnen
doen herleven, als hij eenmaal zijn vooroordeel tegen dat land van ‘te veel zon en
te veel zomer’ zal hebben overwonnen. En wanneer hij dan bij schemeravond te
Florence over den ponte vecchio geleund naar den blonden Arno staart, in die
atmosfeer waar grootsche schimmen zweven, dan zal een wondere ontroering over
hem komen en hoog kunstgenot zal hij geven aan hen die Italië liefhebben en
verstaan... Maar tot dat oogenblik zal hij blijven, de schilder bij uitnemendheid der
Noordhollandsche huisjes en en van Amsterdamsche grachtgezichten, machtig en
groot door onnavolgbare stemmings-teerheid.
Karsen is in de volheid van zijn talent. Veel is er dus nog van hem te verwachten,
maar méér licht zal er nooit in zijn werk komen, evenmin als in zijn ziel.
Doch is het niet reeds een groote heerlijkheid bij al ons zoeken en mistasten en
wanhopen, die verre, vrome schemering van iets lieflijk teers en reins, van een ‘terre
promise, qui rendrait la vie aux âmes mortes?’ En de zachttroostende woorden van
Paul Bourget, gelezen eens, zwart op wit: ‘Pourquoi le mot de cette enigme de la
vie, indéchiffrable par la raison, de l'aveu même de cette raison, ne serait-il pas un
mot sauveur, un mot qui réparerait l' universelle détresse d' ici-bas?’, in blanke
lichttrillingen zien we ze oprijzen in de verte, het gansche ‘oeuvre’ van Karsen één
ernstig gedicht, wijdend, door alle momentane storingen heen, in diepsten
zielsafgrond, een straal van onsterfelijk hopen.
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Het bankje.
Door C. van Nievelt.
Zij hadden gekrakeeld, dien morgen.
Waarom? Waarover?
Mijn God, wie vraagt zoo iets? Wie weet zoo iets? - Om eene ellendigheid was
het, over een woord.
Het kan eene gewoonte zijn geworden, eene dagelijksche onhebbelijkheid, - en
dan verliest het zijnen prikkel; dan wordt het als eene knarsende rasp, die de huid
schaaft, zonder te wonden, - eene ergerlijkheid, een schampere hoon op het huwelijk,
een langzaam doodmartelen van de liefde. Maar ook tusschen de besten en meest
liefhebbenden, die elkanders goedheid koesteren en elkanders zwakheden leerden
verdragen, wil het komen, nu en dan. Eene ontstemdheid, een éven maar zichzelf
niet zijn, eene nerveuse overspanning, eene zure gisting in het bloed, eene vluchtige
opwelling van wrevel of levensmoêheid, - en daar is het. Er slaat eene booze vonk
over - en eene booze vonk terug; er valt een onrechtvaardig woord - en een
onrechtvaardiger woord kaatst het wéder. Want niet het hart is op de lippen, noch
het verstand, maar alleen de gekrenkte eigenliefde, - en die houdt zich niet in, die
spaart niet, nu zij eindelijk hare beurt eens krijgt. Hak om hak, stoot om stoot, vóór
men zelf eigenlijk weet hoe het geschiedde. Men begrijpt het niet. Waaróm dit nu
toch? Waaróm dit nu zoo opeens? En waaróver?.... Het trekt voorbij als eene korte
donderbui. Maar geen zonnestraal met tonen van schalmeien wil er zoo spoedig
op volgen. Het druilt en grolt en duistert na. Het laat in het leven een der booze en
donkere dagen achter - boozer dan een dag van saâm doorleden onheil, donkerder
dan een dag van saâm gedragen leed.
***
Zij hadden dien morgen gekrakeeld.
Het was zoo zelden tusschen hen - vooral sinds zij ouder waren geworden en
hunne hartstochtelijkheid zich had getemperd, hunne liefde zich geklaard, gelijk na
een schoonen maar onstuimigen dag, met wolken, zon en wind, de helderheid van
een gestilden avondhemel.
Zoo zelden. Maar juist dáárom nu te onverhoedscher, te schokkender, te
smartelijker en - te onbegrijpelijker. Zij zaten samen aan het ontbijt, als gisteren en
eergisteren. De thee, het broodje, de kleurlooze, onbeduidende gezegden - en toen
de courant met hare nieuwtjes, voorgelezen en gecommenteerd, het tweede kopje,
de sigaar, het praatje over het eten, de kinderen,
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het werk, de collegas, de keukenmeid, de honderd banaliteiten die het samenleven
zoo klein, zoo eentonig, zoo innig en zoo goedig maken, - als gisteren en eergisteren.
En toen, in plaats van den groet, en het lachje, en den handdruk bij het gaan van
elk aan zijne bezigheid, als gisteren en eergisteren, - toen, opeens nu, dát - dát dát! Eene vraag - een verwijt - een uitval - een riposteeren - woord over woord,
onzin over onzin, bitterheid over bitterheid - en een driftig wegloopen zonder afscheid,
met een branden van boosheid, ja, in zijn besef van rechthebben en van
verongelijkt-zijn, van - God vergeve 't hem! - van haat in oogen en hart!
Waarom dit heden? Niet gisteren, niet eergisteren, in jaren al niet meer - maar
heden, daareven, binnen vijf minuten tijds, zoo onvoorziens als een donderkeil uit
blauwe lucht!Waaróm? Waaróver? - ***
Hij smeet zijne sigaar tegen de straat. Zijne lippen kleefden op elkaâr; in zijne keel
zwol iets aan; in zijne hersens boorde iets. Ergernis. Louter ergernis.
Die vrouwen! Dat huwelijk! Wat een instelling! Ezel die hij was geweest, om zich
aldus in het gareel te laten spannen! - Pah! Daar reden er weêr eenigen in koetsen
naar het stadhuis, om zich - de stommelingen! - met zotte plechtigheid den strik om
den hals te laten leggen en de gelofte te doen van een levenslang knechtschap, tot
den prijs van - van een paar kussen en - - - och kom, 't was het noemen niet waard,
en voor het ras ontvloden muisje van zinnenweelde traden in de echtelijke woning
olifanten van ontzegging en van zorg! - Vrij had hij moeten blijven, als zoovele
anderen, die - - ah, goeden morgen, Hupman! - - als bijvoorbeeld die daar, wien de
blos der vergenoegdheid van een altoosdurend jongeheerschap nog gloorde op de
vijftigjarige kaken! Vrij, om naar alle kanten voller te kunnen leven - beter te kunnen
werken en ruimer te kunnen genieten! - Trouwen - wat een dwaasheid! Zich binden
en offeren in alles; van alles afstand doen - van eigen smaak, eigen zin, eigen
meening, eigen beweging - en zich dien toestand dan nog te moeten laten toerekenen
als geluk! - Ja, men kon 't redelijk goed treffen. Hij zelf had 't, alles bijeengenomen,
buitengewoon goed getroffen. Een prijs uit de loterij! 't Was alles in die vele jaren
goed, zéér goed gegaan. Maar met wat een oppassendheid dan ook zijnerzijds met wat een concessies en een zelfbedwang! En desniettemin, aan zulke botsingen,
als die van daareven, stond men nu tóch nog bloot! Aan zulke schuringen, die
iemands zenuwen verstoorden, iemand onbekwaam maakten tot zijn werk, ja waarachtig - iemand er toe zouden kunnen brengen zichzelf het leven te benemen!
- Vervloekt!
***
Hij had een paar uren vroeger dan anders zijn kantoor verlaten. Hij kon niet denken,
niet werken. Voortdurend maalde hem door het hoofd dat
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‘waaróm’ en ‘waaróver.’ Voortdurend knaagde aan hem het besef van verongelijking.
Hij riep zich al de woorden tebinnen, die er gevallen waren, en herhaalde ze in den
toon waarin zij waren gesproken. Hij nam ze op, en bekeek en beluisterde ze, en
woog ze op zijne hand, - en al vaster werd in hem de overtuiging, dat hij alleen recht
en zij alleen onrecht had gehad. Dan weêr wurmde hij over de vraag, hoe zij straks,
als hij op etenstijd thuiskwam, tegenover elkander zitten en wat zij tegen elkander
zeggen zouden? - Zou het een pruilend, mokkend zwijgen moeten blijven, dagen
achtereen, daar noch hij voor haar, noch zij voor hem ongelijk zou willen bekennen?
- Jaren geleden - hij herinnerde het zich nog met pijnlijke levendigheid, zooals men
bij naderend rauw weder eene oude wonde wêer voelt steken - jaren geleden, toen
het leven hun nog lang toescheen en hun beider jonge trots hen in stijfhoofdigheid
een waarmerk deed zien van karakter, was het eens zóó tusschen hen geweest;
en toen was het goed voor hem, dat de Godheid hare hand wendt zoomin naar onze
verwenschingen als naar onze gebeden.
***
Hij liep er uit - de stad uit, het veld in, den kant op naar het woud. Hij kon niet werken;
hij moest beweging hebben, alleen zijn
Het vlijmde hem ditmaal toch erger dan ooit - door de ongewoonte misschien.
Het beklemde, het griefde en bedroefde hem, dat zich nu tóch nog herhaald had
wat hij meende dat voorgoed in een jonger en driftiger verleden lag, wat nimmer in
dit afloopende leven tusschen hem en haar weêr komen zou: eene hardheid, eene
afstooting.
Aan wie de schuld?
Aan haar, aan haar. Hij vatte in de vuist de nietige aanleiding tot den twist - en
zij had ongelijk. Elke onpartijdige zou zoo rechten. Maar zelfs al ware haar ongelijk
minder tastbaar geweest, paste dan aan haar als vrouw niet de mildheid, de
inschikkelijkheid, het zachte woord dat de gramschap afwendt? - Hij herriep en woog
nogmaals al hare uitdrukkingen. Hoe had zij zoo heftig tegen hem kunnen zijn? Neen, zij hield niet meer van hem - anders zou zij zóó iets niet tegen hem hebben
kunnen zeggen. Zij had hem niet meer lief, neen! - Had zij hem wel ooit waarachtig
liefgehad - bemind, weet ge, met dat ouderwetsche woord - bemind? Of was hij
altoos maar een dragelijke bijlooper voor haar geweest - eerst een niet verwerpelijke
vrijer, daarna een goede en oppassende man en kostwinner, en thans, nu zij beiden
begonnen te grijzen, nog slechts een oud gewoonheidsmeubel? - Als zij stierf - God, neen, hij kon de gedachte niet uitdenken; hij kon de vreeselijke leegte om hem
heen niet overzien; hij kon de verlatenheid van zijn verscheurde zijn niet overleven.
Maar als hij stierf, zou zij hem dan smartelijk missen, diep en troostloos over hem
treuren, haar eigen leven verscheurd voelen, gelijk hij het zijne zoo zij hem verliet?
- Hoe - - hij zou het niet doen, want zoo iets lag niet in zijn temperament, maar hoe,
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indien hij nu eens zichzelf weg maakte? - Hoe zou zij de boodschap ontvangen,
hoe zich over den schok heenzetten, zich misschien verlicht voelen, zich opnieuw
inrichten, hem jaren en jaren overleven, hem langzaam vergeten, ten slotte nog,
zònder hem, een gemoedelijk en vergenoegd grootmoedertje worden? - Gunde hij haar dit dan niet?Ja zeker, ja zeker! Hij gunde haar, ook zònder hem, geluk en vrede. Maar dat zij
zònder hem nog gelukkig zou kunnen zijn, terwijl hij zonder haar de wereld nog
slechts zou zien door een nevel van tranen, - dit was toch niet eerlijk gedeeld - dit
was toch niet hart om hart en ziel om ziel, gelijk het tusschen hen behoorde te
wezen. De liefde moet van beide kanten komen - en zij - Neen neen, zij had hem niet meer lief - anders zou zij hem zóó niet hebben kunnen
grieven.
***
Dus, al meer bedroefd dan toornig, zijn wrok alreeds versmolten in innerlijke tranen,
wandelde hij den landweg op tusschen de akkers.
Het was een zonnige namiddag in September. Blauw de hemel, geel de
stoppelvelden, bladstil de boomen langs den weg, wier loover zich reeds met
herfsttinten begon te kleuren. Eene zacht glanzende, stil lachende liefelijkheid, een mijmerig zoet herdenken van den schoonen zomer, die voorbij was, - een blij
zich koesteren van de moede aarde in zonneschijn en vrede, in warmte en geluk,
- het laatste misschien vóór den storm, den winter, het sterven.
Het laatste? - het laatste misschien? Sterven, scheiden, niet meer bij elkander
zijn? Scheiden, - hij van haar en zij van hem - met dat scherpe woord tusschen hen
beiden, waarmede zij hem had gegriefd?
Ja, maar ook met dat andere woord, dat hij haar had teruggegeven, en waarmede
hij, in zijne drift, zijne onbezonnenheid, haar een doorn in het hart gestoken had!...
En op hem aan stormden nu, met geeselslagen, al zijne eigen toornige woorden
bij dien dwazen, redeloozen twist. En eene golf van zelfverwijt overstelpte hem
eensklaps en drukte hem neder; en een wreede angst verwrong zijne borst; en eene
onuitsprekelijke deernis verteederde zijn binnenste...
Hij, hij, - wat had hij zèlf tot haar gezegd? Wat had hij zèlf haar verweten? - Was
dát zijne mannelijke wijsheid, dat hij zichzelf niet beheerschte en haar niet ontzag?
Was dát zijne veeljarige liefde, dat hij haar niet spaarde en haar niets vergaf? - Hoe
had hij, of zij dan recht of onrecht had, haar zóó iets durven toevoegen - haar, de
wederhelft van al zijn doen en voelen, de trillende snaar van al zijn lief en leed, haar, de zwakkere, die op hem steunde en naar hem opzag, - haar, de trouwe, die
hij zoo liefhad, zoo liefhad, éénig en eeuwig, om al wat zij hem had gegeven en
hem was geweest - haar lijf, haar zorg, haar toon, haar lach, hare opbeuring, hare
lieve oogen, hare goede, helpende hand! - Hoe? Hoe?... En als hij straks
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thuiskwam en haar gestorven vond, hare lippen gesloten, hare oogen star, hare
handen koud - en tússchen hen, hem afwerend en terugwijzend, wegvagend al de
liefdeteekenen van zóóveel jaren, verpletterend en onherroepelijk, die woorden van
heden morgen - die driftige, zinnelooze, verdoemelijke woorden van wrevel en
verwijt?
***
Zijn dwalen had hem in het woud gevoerd. Vanzelf hadden zijne voeten het pad
gekozen, dat hij met haar placht te gaan, en dat hij gisteren nog met haar gegaan
was - en duizendmaal tevoren, door jaren van werk en zorg en gezelligheid - jonge
jaren, oudere jaren, in zomer- en in wintertij.
Het was, al zoolang zij elkaar kenden, hunne lievelingswandeling. Eene laan van
zwaar geboomte liep tegen eene heuvelglooiing op en eindigde op den kam der
hoogte, waar eene steenen bank stond, die den rustenden gelegenheid bood tot
het genieten van een maatloos vergezicht. Wijd heen, de kronkelingen eener
zeewaarts stroomende rivier volgend, doolde hier de blik over eene onbegrensd
wegdeinende, door geen heuvelen meer afgebroken vlakte, en verloor zich aan den
gezichteinder. Daar echter een gezichteinder iets relatiefs is, bepaald door het
vermogen der visie, zoo reikte de blik van den een hier veel verder dan de blik van
den ander. De meesten, op dit bankje neergevallen, zagen slechts de stad, op
geringen afstand daar beneden. Anderen, scherper van gezicht en van zoeken,
onderscheidden de op den vloed aankomende schepen en in het rond de torentjes
der dorpen, uren gaans verwijderd. Enkelen, turend over alles heen, doordringend
het waas aan den horizont en de wolkenbank daar boven, aanschouwden duidelijk
de onzichtbare zee - en de landen daar aan de overzijde - en de wijdere verte nog
daar àchter en daar òver, die uitvloeit in de eeuwigheid.
Tot deze enkelen nu behoorden zij beiden, die hier samen hadden gezeten en
getuurd, duizendmaal sinds zij elkander kenden - stil meestal, samen denkend de
gedachten van leven en van dood.
***
Hij ging, langzaam opwaarts, nog altoos van dien bangen weemoed beklemd, door
die knagende zelfaanklacht gepijnigd. Dat schrikbeeld, dat zij nu kon gestorven zijn,
met een boozen blik van hem tot afscheid, een toornig woord van hem tot laatsten
groet, - het wilde niet van hem wijken. Het hing zich hem om den nek, zijne schreden
belemmerend; het deed hem als in waanzin zich naar het hoofd grijpen. Hij wist dat
het een waanzin was; maar toch kon hij zich niet er aan ontworstelen, het niet van
zich afschudden. Het had macht over hem verkregen in deze eenzaamheid - op
dezen stillen woudweg, dien hij nu voor 't eerst alléén, zònder haar betrad. Het siste
hem toe:
‘Weduwnaar, weduwnaar, zóó wandelt gij voortaan verlaten, gram herdenkend
de dagen van weleer, u ten doode tobbend over uw verloren geluk! Heden is de
laatste zomerdag - gisteren was de laatste maal van uw samen-
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gaan. Het is gedaan, gelijk àlles eenmaal gedaan moet wezen. Weduwnaar, wandel
hier alléén voortaan! Zit morgen alléén op het bankje daarboven!’ - Hij hoorde deze stem als uit het roerlooze loover boven zijn hoofd tot hem
sprekende. Hij drukte zich beide handen tegen de borst; hij kreunde van wee en
hijgde naar adem, doorlijdend in dit woeden van een waan reeds de pijnen der
werkelijkheid.... En daar zag hij omhoog, en zag aan het hooge einde der laan den
zonneschijn als eene lichtende poort, en de kleine bank scherp afgeteekend tegen
het blijde blauw des hemels. Het was alsof een boog van donkeren ernst daar de
gansche groene zonnigheid van zijn leven omlijstte.... En, starend nog, doortinteld
van eene onverklaarbare verbeidenis, zag hij in die poort van gouden licht eene
gestalte schrijden en zich nederzetten op de bank. De gang, de houding, de figuur,
de kleeding, eene zekere handbeweging - - er was er maar ééne zoo - - en die - Almachtige! Zij - zij zelf kon het niet wezen! - Zij was immers thuis. Zij dwaalde
nooit alleen zoo ver de stad uit. Zij kon het niet in den zin gekregen hebben om op
dit uur, op deze plek, zich eenzaam te gaan vermeien. En dus - - die daar, zoo
roerloos in het hooge licht gezeten, de handen gevouwen, het aangezicht bestraald
door de dalende zon, de oogen turende in het wijde westen - Ja ja! Zijne wroeging, zijn angst en beklemming waren dan toch geen waan
geweest. De stem van uit het loover had waarheid gefluisterd. Het ontzettende was
geschied. En zóó - ja, zóó moest haar geest hem nu verschijnen, hier hem wachten,
om hem vergiffenis te schenken, om hem te zeggen dat zij hem nog liefhad, om
hem te verlossen, om hem mede ontzield aan hare voeten te laten nederzinken. Het hoofd ontbloot, aan alle leden trillend, knakknieënd, en toch verlangend,
naderde hij haar. En dan, opeens, schoot het in zijn hart geperste bloed terug naar
zijne wangen, en eene vlammende vreugde verbijsterde hem gelijk zoo pas de
huiverende ontzetting. Want zij daar op de bank had met eene snelle beweging het
hoofd naar hem toegewend en riep tot hem, verrast, onthutst, niet als een geest,
maar zoo echt menschelijk, zoo lief gewoon:
‘Wat? - jij hier?’
De verrassing, de blijde ommekeer verstomde hem.
‘Anna -!’ stamelde hij, met vreemden blik, als nog maar half geloovend: ‘Ben jij
't?’
‘Ik - ja. Schrok je van mij?’
‘Neen - maar....’
Nu vermeesterde hij zich. Er sloeg weder iets in hem om. Er was nog een rest
van trotsigheid in hem. Hij wilde haar zijn berouw, zijne ontroering, zijne jubelende
vreugde niet zoo terstond laten merken.
‘Neen - maar - ik dacht dat je thuis was.’
‘En ik - ik dacht dat jij op je kantoor was.’
‘Och - ik had, bij 't mooie weer, behoefte aan eene wandeling.’
‘Wel - ik óók.’
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‘Hoe toevallig!’
‘Hoe aardig!’
‘En dat we allebei juist naar hier gingen!’
‘Niets natuurlijker! Naar ons bankje - - ons bankje immers?’
‘Ja ja - ons bankje.’
Hij ging naast haar zitten en nam hare hand.
‘Anna,’ sprak hij, met trillende stem, nadat zij beiden eene poos gezwegen hadden,
- ‘Anna, ik dacht een oogenblik dat - dat ik je verloren had.’
Zij zag hem aan, met vochtig oog, glimlachend.
‘En nu heb je mij wêer gevonden, niet waar? Hier, waar ons vergezicht is - waar
wij over al de kleine dingen heenkijken.’
‘Ons vergezicht, ja! Dat is ons leven.’
‘Ons leven, mijn jongen - ons heele leven.’
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Tot een doel.
Door Th.J. Thijssen.
I.
Stil lag-ie in z'n stoel te suffen; hij wist niet waarover; en hij wòu niet weten waarover.
Maar in-ééns zag-ie helder zijn leven tot nu.
Zijn kleine, aardige broêr lag ziek in bed, héél ziek, en ging dood, langzaam dood.
En dat treurige, bleeke gezichtje weende stil tegen de moeder, die maar zuchtte en
fluisterde. En dan greep het koortsige handje naar haar harde vingers, die leelijk
waren en ruw van het werken, en streelde zwakjes de nadige werkhanden.
Onverschillig kwam z'n zuster binnen, en smeet ruw de pakjes poeder neer en
snauwde vinnig: ‘Za'k eindelijk 'es op straat magge?’ Ze ging weg, smàkkend de
deur toe achter haar dunne rokken.
Dan huilde moeder en zoende het zieke ventje op het heete mondje, dat flauw
terugkuste.
Hèm pròpte dan het eten in den mond; en als-ie op straat, naar zijn baas gaande,
Ant spelen zag, spèlen, als was alles gewoon thuis, dan kreeg-ie lust om 'r te trappen
en bij d'r haren te trekken over de steenen; om 'r dood te trappen, met z'n grove
laarzen, dood, dat ze niet meer bewoog. Dan rilde hij van haat, en toch liep-ie
gewoon voorbij, naar z'n baas, om er geld te verdienen. Daar zàt-ie dan kalm, en
soms zong-ie waarachtig méé òòk.
Toen was ook z'n moeder dood gegaan.
Z'n moeder.
O! nòg zag hij haar; leelijk, met een dor lichaam en houterige armen was ze; maar
zoo zag hij haar niet. Zacht zag hij haar en altijd treurig; krimpend onder de
vinnigheden van Ant, en altijd kussend het kleine ventje; en tegen hem altijd: ‘goeie
Kees.’
O! Hij wilde haar weer bij zich hebben en haar zoenen het witte gezicht; z'n armen
òm haar knellend en mèt haar weenend om de kleine Kobus en om de kattige Ant.
Hij wilde stil naast haar zitten, dicht naast haar; en droomerig praten over alles
met haar; en zeggen tegen haar, dat-ie véél zou verdienen voor haar en altijd blijven
bij haar. En hij wilde haar zachtjes hooren spreken, nooit kwaad.
O! Hij verlangde weer z'n moeder.
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Hij wou zich weer voelen sterk als een man en haar zorgen weg-nemen, dat ze
rustig kon gaan door het droeve leven en enkel liefde zijn.
Z'n moeder was doodgegaan.
Hij had zich vreemd gevoeld van die vrouw, die z'n tante was, en die zoo druk
alles beredderde en regelde; en van haar man, die hèm af-stootte met zijn
zaken-gezeur. Oòk van Ant, die zoo vertrouwelijk over het geval zat te zuchten met
kennissen bij d'r tante aan huis, en zoo aandoenlijk tranen en woorden vond.
En hij was alléén zijn leven gegaan van herinnering; làtende het heele huilende
kliekje oogenblik-treurders konkelen over zijn koudheid.
Hij was alléén zijn leven gegaan van hooge, droeve herinnering.
God! - en dat leven!
Dat leven was geweest als roes. Zonder herinnering; woest er-op-los als een
beest. Veel geld verdienen; kameraden; en alles opmaken.
Hard werken, dagen lang, en 's avonds ook, als een gek, zonder doel; weken
achter elkaar; braaf, omdat-ie niets slechts deed.
En dan in-eens zijn bùi; dan mee met de anderen, in kroegen en in
erger-dan-kroegen; nachten, hééle nachten met meiden. Bàh! Tot alles weer òp
was.
En dan weer terug naar den baas; en als die opspeelde, weg, naar een anderen,
en dan weer suf-braafwerkend als machine.
En altijd door in roes; nooit iets van dat hooge, dat-ie in het begin had gevoeld,
en dat-ie niet vond bij zuster en tante toen; nooit iets van die herinnering, die hij
toen meende dat was ìn hem; en dat zou zijn altijd in hem.
Alléén gegaan was hij; om te leven in hooge en droeve herinnering; en hij was een
beèst geworden; nu, voor 't éérst, zag hij het.
En wee was-ie van zich-zelf.

II.
Een beetje rillerig liep-ie de straat op.
En daar zag-ie alles vreemd-precies.
Eerst de donkere gracht; langs de hooge boomen een schuine lijn van
lantaarn-lichtjes tot een brughelling. Half kneep-ie z'n oogen dicht, en de lichten
straalden in lange bundels naar zijn oogen; lang, kort, lang, kort, telkens als hij
stapte. Aan den overkant ook lantaarns; en schuin over het waaigolvende water
glom hun schijnsel op hem toe.
Voor hem uit vlakten de opgedroogde groote-steenen, met donkere aardreepjes,
die allemaal ruitjes maakten dichtbij; en verderop één vlak grijs. Aan weerskanten
breede donkere banen kleine-steentjes.
Hij keek naar de huizen. Groote dingen, rechtop, waar de straat tegenaanhoekte.
Daar licht hoog; daar licht laag; en witte vlekken in de gaten der donkere muren.
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Toen de straat in, glad asphalt, met vier harde lijnen in 't midden, van rails. De
winkels met veel licht; en veel geglim van glas en koper. Er liepen menschen, maar
niet veel.
Menschen konden 'em niet schelen.
Nu liep-ie weer te suffen, en zag niets van de straten; hij liep maar, stap, stap over
de steenen.
God, wàarom toch dèze buurt in? Waarom? Want hij walgde er van. Hij was alleen;
niemand van de kameraden was er; waarom dan tòch dèzen kant uit?
Wat had-ie in die straten te maken!
Hij rilde er immers van; hij vloekte immers, als-ie bedacht, hoe ze daar met z'n
vieren hadden geloopen, om hun geld weg te smijten in die vuile nachten!
Hij liep maar door.... stap, stap over de steenen....

III.
Midden in den nacht kwam-ie thuis. Hij stak geen licht aan en ging in 't bed liggen.
Hij huilde. Als een kind huilde hij. Omdat hij zich nù stèrk voelde. Nu wist hij, dat
het uit was met al het vuile, al het gemeene; dat hij ging leven een hoog, kalm leven,
met de herinnering aan de mooie hooge moeder van vroeger, die dood-gegaan
was. Nog beefde hij van den schok, die hem goèd nu was.
Daar was-ie gegaan den ouden weg, en hij had zich zwak gevoeld, dat-ie niets
kon doen; stap, stap over de steenen; er was hem een vrouw op zij getreden, lief
lonkend en vleiend en héél vrij. En in-eens had-ie gezien, dat het zijn zuster was,
Ant. Stom was-ie geweest, en hij had niets gedaan, dan d'r weggestuurd, driftig en
ruw. En toen was-ie weggeloopen, angstig, bang. En naar huis.......................

IV.
O, hij had véél te doen nu!
Ant zoeken, die hem niet eens meer kende.
En dan werken voor Ant; dat Ant goed moèst worden.
't Zou gaan, hij wist het!
O, hij was een man; en hij had een moeder gehad: een moeder.
't Zou gaan! Hij zòu leven; leven in hooge herinnering. Maar mèt een doel.
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Twaalf dagen op reis.
Van Deventer naar Flims.
Door A.H. Kloosterman.
I.
We zitten kalm in den trein, mijn jonge gezel en ik. Hij is mijn gezel, dus ik ben zijn...
gezel. Natuurlijk! Ik heb op mij genomen, hem te begeleiden naar het Zuidoosten
van Zwitserland, naar het kanton Grauwbunderland, en wel naar dat plekje gronds,
dat juist in den laatsten tijd een eigenaardige bekoring voor ons, Nederlanders, heeft
verkregen, doordat onze jonge Koningin er een vijftal weken heeft doorgebracht tot
bevestiging harer gezondheid. Het is, alsof Flims - dit plaatsje bedoelen wij eensklaps uit de groote massa van badplaatsen op den voorgrond is getreden en
onze aandacht vraagt, als zijnde voor Nederlanders uitstekend geschikt. Al dadelijk
voeg ik hierbij, dat Flims, hoe eenvoudig zijn naam ook klinke, zijn koninklijken
gasten alle eer aandoet.
We gaan dus naar Flims in Zwitserland en zijn heel kalmpjes te Deventer in den
eersten trein gestapt. Wat weet zoo'n trein er van, of ge naar Gorssel gaat, of naar
Flims? Als een goedhartige kolossus neemt hij allen op en voor allen heeft hij zijn
reuzenkrachten veil. Zonder een plooi in zijn stalen gezicht te veranderen, voert hij
u vijf of vijfduizend mijlen ver; 't is hem alles gelijk. Zoodra men hem maar brengt
in zijn element, tusschen de twee rails en met de noodige kolen voorziet, begint hij
zijn werk. Zijn zwaar dreunend lied weerklinkt en - weldra is Deventer uit het gezicht.
Nu hebben wij, Deventernaren, reeds eenigen tijd het onschatbare voorrecht, per
sneltrein Amsterdam te kunnen bereiken in twee uren, maar naar het Zuiden gaat
het minder voorspoedig! Pas zijn we te Zutphen aangekomen, of zonder pardon
moeten we uitstappen, en met onze handbagage een heel eindje sjouwen, om den
anderen trein te bereiken. Straks in Arnhem zullen we weer moeten overstappen,
maar dan gaan we Duitschland in, en krijgen gauw de groote verbindingen te pakken.
Van onze ontmoetingen in het ‘binnenland’ valt natuurlijk niet veel te vermelden.
Het merkwaardige begint immers altijd in den vreemde? Neen, zoo dwaas ben ik
niet. Ik geloof zelfs, dat het bij ons vaak nog veel ‘vreemder’ toegaat dan in den
vreemde; maar wie zou er naar luisteren, als men wat vertelde van zijn eigen land?
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Weldra stoomden we over de Duitsche grenzen. Vóór twee jaren had ik de ontdekking
gedaan, dat mist en nevel om ons waarden, zoolang we nog op Nederlandschen
bodem vertoefden, en dat dadelijk het weer opklaarde, zoodra we over de grenzen
waren getrokken. Thans was dit niet het geval. Eerlijkheidshalve verklaar ik hier uit
vrije beweging, dat van Deventer tot Arnhem het weer zich ook zeer goed had laten
aanzien en zonder regen, mist of storm of dergelijke onbehoorlijkheden ons had
laten trekken. Neen! het weer was aangenaam, ook niet zoo heet, dat de trein een
gaarkeuken lijkt! Ook niet zoo stofferig, dat men bepoederd wordt van onder tot
boven.
Al spoedig zagen we, natuurlijk, zonder dat 't ons verwonderde, hoe in Duitschland
de weiden er even treurig, even kaal, zoo niet erger nog uitzagen dan bij ons. 't Zou
ons dan ook weldra zeer duidelijk worden, dat de voedernood in 't Groote Vaderland
nog veel nijpender was dan in het kleine.
Maar heeft men zoo dadelijk het recht te spreken van het ‘Groote Vaderland’?
Eerst moet men behoorlijk gereviseerd zijn door de douane. 't Is verwonderlijk! Zoo
vaak ik in Duitschland ben geweest, heeft die douane steeds op mij den indruk
gemaakt van een doop. Ik weet wel, ook geboren Duitschers moeten zich daaraan
onderwerpen; - maar 't is mij altijd, alsof we die zaal der douane ingaan als Hollanders
en uitgaan als Duitschers. Over de bemoeilijking van verkeer zal ik maar niet spreken.
Voor 't geen men werkelijk noodig heeft, behoeft men niets te betalen. En heeft
soms iemand de vaderlandsche sigaren, tabak of cognac liever dan de
buitenlandsche, welnu! dan heeft hij misschien daarvoor ook wel een paar stuivers
over. Toch kan men nog aardige tooneeltjes bijwonen! Ziedaar een jongen man,
die duizend nooden uitstaat, omdat hij vijftig sigaren onder in zijn koffer heeft
verborgen. Arme jongen! ge moogt er juist zooveel meenemen voor eigen gebruik.
Ziedaar een jeugdig echtpaar, dat zijne eerste wittebroodsdagen aan de boorden
van den Rijn denkt door te brengen. Ze willen ook nu en dan een voetreisje doen!
Als dan de tong aan het verhemelte kleeft, zal een teug uit de bergbeek of bron zoo
heerlijk smaken. Maar - dat heeft Baedeker hun geleerd - dan is 't altijd voorzichtig
er een scheutje cognac door te doen. Daarom hebben ze een half fleschje cognac
meegebracht. Arm mevrouwtje! Zij zal het in haar zak verbergen. Zij weet niet, die
onschuldige ziel, wat haar te wachten staat. Ik zal het u vertellen, daar ik het heb
ervaren. Straks zullen ze in Bonn plaats nemen op een der fraaie salonbooten; dan
zullen ze op het dek zitten en opgetogen rondstaren, niet wetende, naar welken
kant het eerst te kijken. Dan zal eensklaps de man verrukt uitroepen: ‘Vrouw, toe,
kijk eens daar achterom!’ De vrouw - geen kwaad vermoedende - zal zich omwenden,
ten einde met haar man te bewonderen, totdat ze, als in gedachte, zal zeggen: ‘wat
ruik ik toch?!’ En dan zal ze, maar te laat, ontwaren, dat door de onverwachte
achterwaartsche beweging, de kurk van het cognacfleschje is gesprongen, en dat
het edele vocht zich tot een ronden plas verzamelt rondom haren voet en dan zal
de vrouw haren man aanzien, zeggende: ‘Waartoe hebben wij zulks gedaan?’ Maar naast
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die staaltjes van bedroevende smokkelzucht zien we ook bewijzen van aandoenlijke
eerlijkheid, het meest bij heel jongen en heel ouden. De eersten durven nog niet
goed smokkelen, de laatsten staan misschien te dicht bij de groote reis, waarop
NIETS aan 't oog van den douane zal ontsnappen.
Met het goedkeurende krijtstreepje voorzien, treden we de wachtkamer binnen,
confronteeren ons horloge met de klok en - wat is dat, anderen kijken ook; sommigen
staan zelfs heel dom te gapen. De zaak is eenvoudig deze: wij zijn op het gebied
van den Middel-Europeeschen tijd gekomen, die een vol uur verschilt met den
Greenwichtijd. In Deventer is het nog niet 9 uur en hier reeds 9.35.
Weldra wordt het sein tot instappen gegeven, en bevinden we ons in een Duitschen
trein met Duitsch personeel. Nu, 't is er niet minder om! Een enkelen keer heb ik
ondervonden, dat de Duitsche conducteurs wat minder vriendelijk en toeschietelijk
waren dan hunne Nederlandsche collega's, maar dit is uitzondering, volstrekt geen
regel. En wat de inrichting der wagens en de geheele dienstregeling betreft, kan
het Duitsche spoorwezen gerust de vergelijking met het onze doorstaan. De wagens
zijn minstens even goed ingericht, en voor verschillende gemakken - cabinet en
toilet - is zelfs in de wagens derde klasse zorg gedragen! Geregeld komen en gaan
de treinen juist op den bepaalden tijd, wat voor den reiziger een groot gemak is.
Wat het uiterlijk der stations betreft, men beweert wel eens, dat het groezelige
aanzien dadelijk verraadt, dat we over de grenzen zijn. Nu, de kleine stations zijn
mogelijk niet zoo net als bij ons, maar onder de groote hebben we zeer veel fraaie
gebouwen gezien, beter ingericht en ook beter onderhouden dan bij ons. (Zie het
station Deventer!) Vóór Keulen treffen ons reeds de groote, schoone
stationsgebouwen te Duisburg en Dusseldorf. Dat te Keulen wordt vernieuwd en
aanmerkelijk uitgebreid. Groot wordt het zeker, en fraai ook waarschijnlijk; of het
echter practisch zal zijn, zooals dat te Frankfort aan den Main - waarover later - dit
betwijfelen wij. In Keulen moeten wij uitstappen en heelemaal naar het andere eind
van het station trekken, waar de trein naar Coblenz afrijdt. Hier gekomen, moet ik
een onderaardschen tocht ondernemen om eindelijk aan het loket aan te landen,
waar ik kaarten kan bekomen. Toch zie ik nergens een plaats, die door den reiziger
zoo vaak in natuurlijken drang wordt gezocht. Dan maar weer in den trein. Eindelijk
gilt de fluit en wij verlaten de oude bisschopsstad, waarvan we natuurlijk op deze
manier heel weinig te zien kregen, wat trouwens ook niet anders in het plan lag. Bij
het binnenrijden hadden we nog een blik kunnen werpen op den wereldberoemden
Dom. Zooals men weet, staat de kerk heel dicht bij het station, en is van uit den
trein wel vluchtig, maar toch nog goed, te overzien.
Weldra voert de locomotief ons in het gezicht der bergen, die aan weerszijden
den Rijn naderen. Beneden Bonn is het landschap nog vlak, maar daar vertoonen
zich de toppen van het Zevengebergte. Als men den Rijn reeds een paar maal heeft
bezocht en bovendien de trotsche natuurtooneelen
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in Zwitserlands hooggebergte heeft bewonderd, dan denkt men allicht: ‘Och! de Rijn
zal me wel koud laten!’ Tenminste zoo dacht ik: maar... nauwelijks valt uw oog daar
op die beurtelings rijzende en dalende berghellingen, nauwelijks ziet ge daar die
vriendelijke landhuizen, aan den voet of tegen de helling gebouwd, speurt ge daar
die grijze ruïne, zoo romantisch afstekend, zelfs bij die dichterlijke omgeving, of ge
zijt weer geheel onder den indruk; uw hart geeft zich over aan die bekoring, waaraan
niemand zich kan onttrekken; met

.... waarvan we natuurlijk op deze manier heel weinig te zien kregen...

graagte neemt ge al het schoone op, dat zich aanbiedt, en jubelend roept ge uit:
‘Gegroet, gegroet, o vader Rijn!’ Ja, Vader Rijn! wij gevoelen het, ook wij behooren
hem en hij behoort ook ons! Daar ligt een wereld van poëzie en overleveringen aan
zijne boorden. Welke schatten van leven en lieven! Welke tafereelen van strijd en
nijd! O, die ruïnes doen meer dan het landschap stoffeeren. Zij zijn de stomme
getuigen van een roemrijk verleden! Stomme getuigen, die meer zeggen dan het
nieuwe gebouw, dat pas door den bouwmeester is afgeleverd, die steenen hebben,
wat sommige menschen nooit krijgen, wat Mecklenburg niet heeft, die steenen
hebben eene geschiedenis. Het dichterlijke gemoed droomt zich terug in den tijd
van onversaagde ridders en schoone jonkvrouwen! De geschiedvorscher bestudeert
de taal, die hier de steenen spreken! De wijsgeer denkt na over het vergankelijke
aller dingen. De bouwkundige, meer prozaïsch gestemd en meer aan de materie
gehecht, beschouwt het stevige gewelf der bogen en het verband der dikke muren.
De schilder, en die vooral niet te vergeten, de schilder springt op van vreugde,
geroerd tot in het diepst van zijne kunstenaarsziel bij het genieten van dàt grijs, van
dàt licht en dàt donker. Ja, die ruïnes stoffeeren op wonderlijke wijze het landschap
en het is de vraag, wanneer men den bekoorlijksten indruk ontvangt: òf als men
voortglijdende op de golven van
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den Rijn het oog opheft tot die ruïnes, òf als men, staande bij die bouwvallen, als
uit eene andere wereld, neerziet op het bedrijvige leven omlaag en daar ginds en
aan alle kanten!
Daar hebt ge b.v. den Drachenfels, den meest bekenden top van het
Zevengebergte, vlak bij Königswinter, met zijne beroemde ruïne. Die andere toppen,
welke alle (met eene enkele uitzondering) zoo'n kroon moeten ontberen, het zijn
kale, doode bergen; ge ziet er ternauwernood naar, en telkens en telkens keert uw
blik terug naar den Drachenfels, zooals ge bij eene schoone dame op bezoek wel
nu en dan nieuwsgierig den blik laat waren door het vertrek,

Niemand moest eigenlijk dit punt voorbijgaan....

maar toch telkens weer gedwongen wordt met onweerstaanbare kracht, uw aandacht
te wijden aan haar, die de ziel en het leven is van den geheelen kring. Zelfs in den
trein begrijpen we, dat men op den Drachenfels een schoon vergezicht moet hebben
over den Rijn en het geheele Zevengebergte; nog duidelijker wordt dat voor hem,
die op eene stoomboot den Rijn afvaart! Niemand moest eigenlijk dit punt met
trotsche minachting of koele onverschilligheid voorbijgaan, en nooit moet ge
Zwitserland bezoeken, alvorens hier den tol uwer bewondering te hebben betaald.
Bezoekt ge een punt als dit onmiddellijk na uw vertrek uit Nederland, dan staat ge
opgetogen; gaat ge eerst Zwitserland zien, dan doet de Drachen u slechts lachen
om zijne petite-
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righeid. Na onder meer Andernach met zijne kolossale steenfabrieken te zijn voorbij
gespoord, stoomen we het oude Coblenz binnen. Wees op uwe hoede! De stad
heeft drie stations; Rijn- en Moezelstation en nog een in de tegenoverliggende
vesting Ehrenbreitstein. Wij stappen uit aan het Moezelstation, daar we een paar
uur in Coblenz willen vertoeven, om straks met een volgenden trein tot Rüdesheim
te reizen. Het station maakt op ons een recht gezelligen indruk; niet te groot en niet
te klein; 't ligt even buiten de stad, maar er heerscht eene aangename drukte door
de voorbijrijdende tram, equipages en de vele wandelaars. Het is om zoo te zeggen
een tweezijdig station; wat voor de vertrekkende reizigers gemakkelijk is. Sommige
treinen - en dit is nauwkeurig en duidelijk aangegeven - vertrekken aan de voorzijde,
andere aan de achterzijde. Onze handbagage geven we af aan het station; daar
wordt ze veilig bewaard, 24 uur lang tegen 10 pf. (6 cts.) per stuk, zoodat we straks
heel vrij de stad in kunnen gaan. Het vaderlandsche bitteruurtje wordt in het Duitsch
vertaald een wijnuurtje; voor slechts 25 pf. brengt de gedienstige kelner mij een
glas, een roemer witten wijn van 0,2 L. inhoud, over de goedkoopte waarvan ik niet
zeker genoeg meen te zijn, vóór een tweede dito de waarheid in alle opzichten heeft
bevestigd. En nu, de handen verfrischt onder de traditioneele ‘Brunnen’ en dan eerst
rechtsaf over de groote ijzeren viaduct en zoo stadwaarts gewandeld door de
Maria-beeldekestraat (aldus genoemd naar een kapelleke) rechtuit naar den Rijn;
want ge begrijpt, als de stad wat moois heeft, zal 't aan den Rijnkant wel te vinden
zijn.

Ehrenbreitstein.

En inderdaad zoo is 't! Weldra hebben we de nieuwe Anlagen bereikt, welke den
naam dragen van keizerin Augusta, die hier gaarne vertoefde. Met smaak en overleg
heeft men gewoekerd met de niet al te groote ruimte en hier werkelijk eene aardige
wandeling aangelegd, versierd met bloemperken, beelden, vazen, aardige koepeltjes,
priëeltjes enz. Altijd weer heeft men een heerlijk gezicht over den breeden stroom
en als we een eindje verder opgewandeld zijn, ook op de grauwe muren van de
sterke bergvesting aan de overzijde. Onder eene oude poort doorgaande, langs
den slotmuur, buigen we linksom en bevinden ons weldra vlak voor het ‘Slot’. Schoon
is het niet, wel groot en door een heerlijk park omgeven. Dat we hier elk oogenblik
militairen zien in verschillende uniform, zal ons wel niet verwonderen, daar
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we immers ons in Duitschland bevinden en nog wel in eene der belangrijkste
vestingen van het groote soldatenrijk. Coblenz maakt den indruk van eene oude
stad; de voornaamste winkelstraat, die er zeer goed uitziet, heb ik eerst bij mijn
tweede bezoek gezien. Wij zoeken het station weer op en zitten eindelijk (de trein
had ditmaal 20 min. Verspätung) weer tusschen de rails.
‘Umsteigen in Nieder-Lahnstein’ zegt de wakkere conducteur en daar gaat het
weer heen door het overheerlijke Rijndal, dat van Coblenz tot Bingen zeker het
schoonst is. Tal van kleine plaatsen vliegt onze sneltrein voorbij, tot hij eindelijk
stilhoudt te Rüdesheim, waar we in een der lokkende Hotels onzen intrek denken
te nemen. Een paar heerlijk gelegen kamers (uitzicht natuurlijk op den Rijn en de
omliggende bergen) werd ons aangewezen; weldra hadden we het reisstof
afgeborsteld, afgewasschen en uitgespoeld en - geheel verfrischt - trokken we naar
de ‘Gartenlaube’ om daar ons souper te gebruiken, natuurlijk bevochtigd met een
glaasje Rüdesheimer, De waard heeft zelve uitgestrekte wijnbergen en al spoedig
hoorde ik van hem, dat de droogte aan de druif niet het minste nadeel had gedaan.
De wijnstok heeft in den winter een goed pak sneeuw gehad en de wortels zitten
diep genoeg om de droogte te trotseeren.
De kellner zei, dat ‘Rehbraten auch sehr gut’ was. Ik volgde den wenk, en nooit
heb ik heerlijker reeboutjes gegeten dan op dien avond. Op zich zelf is het reeds
een waar genot, in zoo'n Laube te zitten aan den Rijn. Vóór u de trotsche rivier, druk
bevaren door stoombooten en zeilschepen. Welk een belangrijke handelsweg zoo'n
stroom toch is! Aan de overzijde de bergen, met wijngaarden en lusthuizen getooid.
Op beide oevers een spoorweg, waar onophoudelijk de treinen komen en gaan, en
vlak voor u de rij- en wandelweg met het drukke verkeer, dat hier de talrijke
vreemdelingen aanbrengen. Dit alles stemt u kostelijk, en wanneer uwe zinnen dan
bovendien worden gestreeld door spijs en drank, dan zegt ge zoo welbehaaglijk: 't
is toch een genot, op reis te zijn, en eens alle zorgen thuis te laten. Dan kunt ge u
ook begrijpen, hoe alle jaren duizenden en duizenden landgenooten verkwikking
en ontspanning zoeken in de heerlijke Rijnlanden.
Ieder weet, dat bij Rüdesheim de Germania, het ‘National-Denkmal’ boven op het
Niederwald prijkt, de forsche Germania, als een ‘Wacht am Rhein’ met het gezicht
naar Frankrijk gekeerd. In een uurtje is men boven, en wie niet te voet wil gaan,
neemt plaats in de Zahnradbahn; heerlijk staat het trotsche beeld daar. Men geniet
er een schoon vergezicht op den Rijn, het Binger Loch en het Niederwald. Wij keeren
huiswaarts en onderwerpen ons graag aan Morpheus, die hier even goed zijn
schepter zwaait als ‘thuis’....
't Is Zondag. Eene echte Zondagsstemming ligt over berg en dal. De wegen lijken
wel eene extra beurt gehad te hebben, zoo netjes zien ze er uit; de lucht is als een
meer zoo helder en klaar; in de verte klinkt een klokje, en voor ons hotel is de knecht
bezig, een laatste hand te leggen aan het toilet van tuin en straat. De oleanders in
de bakken staan zoo fleurig en de kleurige geraniums geven het geheel zoo'n vroolijk
aanzien, dat we dadelijk een echten
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Zondagsindruk krijgen Niet weinig draagt hiertoe bij het frissche, levenslustige
gevoel, waarmee men ontwaakt na een gezonden slaap. Terwijl we nog aan het
ontbijt zitten in de Laube, hooren we eene trom en een gefluit als van het pijpje
onzer mariniers! Maar Duitschlands marine heeft het veel te druk in Kameroen om
hier te gaan wandelen. Het is eenvoudig een troepje jongelui, die met muziek de
bergen ingaan. Wij laten hen trekken; ons voert de weg thans verder naar het zuiden.
Niet zonder weemoed nemen we afscheid van het lieve plekje in Rüdesheim,
waarvan we geen ander kwaad weten, dan dat het water er niet best is, wat echter
ruimschoots wordt vergoed door de kwaliteit van den wijn, en wat zeker ook een
afdoend bewijs is voor de deugdzaamheid der wijnbouwers aldaar.
We trekken langs de Rijnkade naar het station. Het eene hotel volgt op het andere.
Een vreemden indruk maakt die ruïne tusschen al de moderne gebouwen! Nu we
zoo met den neus op het gebouw staan, en het schreeuwende contrast met de
omgeving niet vereffend wordt door een wegdoezelenden afstand of een groot stuk
natuur, nu is de ruïne voor ons.... eigenlijk geen ruïne meer, eerwaardig door
ouderdom of historie, maar slechts een gril van een medemensch om anders te
wonen dan wij! Bovendien zal men altijd zien, dat eene onbewoonde ruïne veel
fantastischer is dan eene bewoonde!!
Er zijn aan het station veel zondagsreizigers. (Op Zondag geeft men n.l.
goedkoopere billetten uit); ge herkent ze dadelijk. Ze vormen kleinere of grootere
gezelschappen, zijn zeer vroolijk en hebben geen bagage, wat natuurlijk de stemming
verhoogt. Neem weinig bagage mee op reis! Dat weten vooral de Engelschen, de
ware practici. Men zegt, dat de grand old man altijd in een half uur reisvaardig is,
onverschillig waarheen. We begrijpen dan ook dadelijk, dat die dikke mijnheer geen
zondagsreiziger en ook geen Engelschman is, hoewel zijn gelaat iets van John Bull
vertoont: hij komt binnen met of liever tusschen een groot getal valiezen en manden.
Ik help den zwaarlijvigen heer, die waarlijk ‘an sich’ al moeite genoeg heeft, om op
behoorlijke wijze zich door het portier naar binnen te werken. Zeer beleefd neem ik
een drietal pakjes aan, terwijl ik met de oogen op een vierde zeg: ‘als u het maar
aangeeft, mijnheer!’ Zeer spoedig zijn wij in een druk gesprek gewikkeld. De dikke
heer is op vele plaatsen geweest, misschien; in zijne jeugd om dik te worden en nu
om weer wat in omvang af te nemen: zijne vrouw was in Schwalmbad en hij ging
naar Karlsbad. Hij kent Ostende, hij kent Amsterdam en Den Haag. Daar kost het
leven zooveel guldens als bij ons marken, meent hij. Maar in Duitschland gaan de
belastingen schrikbarend omhoog. Velen denken er over, het stof van hunne
schoenen te blazen en naar elders te trekken. Maar wie hier zijne zaken heeft, kan
dat niet best. Hij heeft twee zoons, beide Einjährige. Wat blieft, mijnheer? eene
groote eer? Jawel, ik zal u eens vertellen, wat dat kost. Nu, dat was waarlijk geene
kleinigheid! Met groote belangstelling spreekt hij over Holland. ‘Waarom, vraagt hij,
hebben de Hollanders meer sympathie voor de Franschen dan voor de Duitschers?’
Ik antwoord, dat men hieromtrent nog nooit eene volks-
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stemming heeft uitgelokt, en dat we wel stamverwant zijn aan de Duitschers, maar
dat we nog liever te doen hebben met een buurman, die ons netjes behandelt, dan
met een broer of neef, die ons verslindt!
Hij had ook onze geschiedenis gelezen. Hoe rijmt ge 1667 met den Tocht

Mainz.

naar Chattam op het ongeluksjaar 1672? Hoe verklaart ge dat verschil in vijf jaren
tijds? Hoe konden in 1787 de Pruisen uw land veroveren, alsof ze een kuiertje
deden? Ik lichtte hem natuurlijk zoo goed mogelijk in. Hij wees me op den beroemden
Rheingau, dien we doorstoomden, waar de heerlijkste
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Rijnwijnen worden gekweekt, waar we ook Hochheim passeerden met zijne
beroemde champagne-fabrieken! Over den wijn uit die streek vond ik in ons hotel
in Frankfort een aardig versje, dat ik om de curiositeit hier afschrijf:
Des Rheingau's goldner Wein, die edelste der Gaben,
Muss, wie Erfahrung lehrt, vier Religionen haben.
Lutherisch muss er sein, rein lauter von dem Fass,
Calvinisch aufgeklärt in einem reinen Glas;
Katholisch, dass er lehrt in Wunder seine Stärke,
An unserm Leibe übt recht gute, warme Werke;
Doch auch dem Juden gleich, muss ungetauft er sein,
So schliesst ein gut Glas Wein vier Religionen ein.

Zooals men weet, de uitersten raken elkander. Wat heeft in vredesnaam eene
wijnfabriek gemeen met eene vervenfabriek?! Nu, de eerstvolgende
merkwaardigheid, die mijn beleefde cicerone mij wees, was eene kolossale
verven-fabriek, zeker de grootste van geheel Duitschland, in de nabijheid van
Frankfort. Weldra stoomen we het beroemde station binnen en hebben al dadelijk
gelegenheid, de meesterlijke, praktische inrichting van dezen baanhof te bewonderen.
Het is een zoogenaamd kopstation; de spoorwegen loopen hier ten einde. In den
vorm van een reusachtig, rechthoekig hoefijzer gebouwd, keert het station natuurlijk
den spoorwegen zijne opening toe. In wijde bogen komen ze uit alle richtingen hier
aan, en elke trein heeft zijn eigen perron; steigers zou men de perrons kunnen
noemen, want inderdaad de treinen liggen hier als groote stoombooten in de haven
voor anker. Men behoeft dus nooit over de rails te loopen, wat altijd min of meer
gevaarlijk en daarom op verschillende plaatsen streng verboden is. Hier zou het
verbod onzin zijn, even dwaas als het in onze havens zou wezen, een verbod uit te
vaardigen van den eenen steiger naar den anderen te zwemmen. Ieder is zoo wijs,
dat hij het hard onder de zolen houdt. Met deze praktische oplossing van de groote
moeilijkheid, wat het komen en gaan der treinen betreft, hebben wij nog niet den lof
van het station uitgeput. Op elke ‘steig’ is natuurlijk zeer duidelijk aangegeven, welke
treinen daar aankomen of vertrekken: vergissen is haast onmogelijk, en wat ook
veel waard is, het publiek blijft kalm. Hier kent men ze eenvoudig niet, de
zenuwachtigheid, de gejaagdheid, veroorzaakt door eene bange onzekerheid, waar
of de trein staat, en of hij misschien al weg is. Elk komt op tijd en gaat naar zijn
steig. Op het perron, dat men ééne groote wachtkamer kan noemen, wacht men,
gezeten op een bank of koffer, rustig af, dat de trein komt, om dan even kalm plaats
te nemen. Gedrang is in de groote ruimte niet veel te duchten. Er zijn drie groote
uitgangen, waarvan één natuurlijk in het front van het gebouw, de andere ter rechteren linkerzijden. Dat er ruime wachtkamers en flinke restauratiezalen worden
gevonden, behoeft nauwelijks gezegd, de lezer begrijpt, dat er flink voor drinkwater
is gezorgd, en eveneens voor andere gemakken, zoodat
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onvermogenden zelfs gratis hun toilet kunnen maken, wat voor een reizend mensch
een heel genot is. Het gebouw staat geheel vrij, en maakt, van uit de stad gezien,
een trotschen indruk. Toen wij er waren, was men bezig, een paar reusachtige
lantarens op het stationsplein op te richten. Eigenaardig is het, dat men aan het
station geene omnibussen vindt der hotels. In plaats daarvan heeft men eene soort
van vigilantes, die voor een matig en vast tarief den reiziger voeren, waarheen hij
wil. Wij lieten ons rijden naar ‘Holländischer Hof.’ Misschien had de naam en ook
de plaats onze keuze bepaald. Het staat in de (of op de?) Groote Hirschgraben, de
geboortestraat van Goethe. De Hollandsche netheid vindt men er echter niet, wat
dadelijk door mijn jeugdigen reismakker wordt opgemerkt. Bovendien is de thee er
even slecht en de koffie niet beter dan in andere hotels.

.... en den schoonen Dom.

Daar het Zondag was, konden we de prachtige winkels niet bewonderen; zooals
men weet, houdt de Zondagswet in Duitschland de winkels gesloten. Het Goethehuis
gaan we voorbij, ondanks de schatten, die het bevat. Nog worden we aan Frankforts
grooten burger herinnerd door een standbeeld, zooals men er ook nog standbeelden
vindt van Schiller en Gutenberg, evenals een ‘Denkmal,’ gewijd aan de nagedachtenis
van de dapperen, die in den grooten strijd tegen Frankfort gevallen zijn. Zulke
gedenkteekenen vindt men
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trouwens in menige stad. Frankfort is ruim gebouwd, vooral de nieuwe straten, die
als een breede gordel de oude stad insluiten, leveren een prettigen aanblik. Hier
en daar ziet men een vroolijk plein, en lange straten met dubbele rij boomen en
bloemperken versierd, alles opgeluisterd door fonteinen en beelden. We zagen nog
het beroemde Opera-gebouw, den welvoorzienen dierentuin, waar men vooral een
rijke collectie Duitsche vogels en roofvogels vindt, de beide bruggen over den Main,
waarvan de eene dagteekent van 1342 en den schoonen Dom.

.... bezichtigen nog eens den schoonen Dom....

Den volgenden morgen vroeg vertrokken we naar Basel.
We kunnen zonder overstappen den afstand van 347 K.M. afleggen, ongeveer
evenver als van Zutphen tot Rüdesheim. We besluiten echter, een paar uur in
Straatsburg te vertoeven. Daar gebruiken we op ons gemak het middagmaal in het
gerenommeerde hotel ‘Zum Rebstock,’ bezichtigen nog eens den schoonen Dom
en na als souvenir een paar blikjes echte pâtés de foie gras te hebben gekocht,
trekken we weer naar het station. Ditmaal laten we het nieuwe keizerlijke paleis en
de schoone Oranjerie buiten bespreking evenals het vermaarde gedenkteeken in
de Thomaskerk voor Maurits v. Saksen. We trekken voorbij het oude Duitsche
standbeeld van Gutenberg, het nieuwere, Fransche, van Kléber. Het Fransche
opschrift zal zeker menig Duitscher nog een gruwel zijn, maar zal even zeker menig
Franschgezind burger nog met genoegen aan den vroegeren tijd herinneren.
In de coupé troffen we een heer, die reeds eenige dagen zich tusschen de rails
bevond. Hij was een Franschman. Uit Marseille vertrokken, was hij via Bordeaux
door Normandië, over Parijs en Brussel naar Keulen gereisd. Als correspondent
eener Fransche courant kon mijnheer met zijne vrouw vrij reizen op alle spoorwegen
in Frankrijk, zijne directie betaalde daarvoor een zekere premie. Zonder geboren
Parijzenaar te zijn, dweepte hij toch zeer met Frankrijks hoofdstad, en hij kon zich
maar niet begrijpen, dat ik daar nog nooit geweest was. Hij kende er vele Hollandsche
journalisten, allen flinke mannen, zeide hij. ‘O, Parijs is zoo charmant! Is u werkelijk
nog nooit in
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Parijs geweest? Dan moet u toch eens komen, maar niet in den zomer; 't best is
het najaar!’ Parijs was volmaakt, en alles, wat in Parijs is; maar niet de politie! Hij
riep ach en wee! over het optreden der politie bij het studentenrumoer, eenigen tijd
geleden, waarbij een student was gedood.
‘Neen - zegt hij - dat is geen manier; dat is ook niet het recht van de politie; zij
moeten de menschen waarschuwen, et puis, on arrête les personnes, mais on ne
les tue pas!’ De Fransche heer kwam geheel in vuur; hij had trouwens die standjes
zelve bijgewoond; met groote voldoening vertelde hij, dat de studenten reeds bewerkt
hadden, dat de commissaris van politie was ontslagen.
Te Basel stappen we uit, en hebben dus nu het groote Duitsche rijk vaarwel

Op de brug heeft men een schilderachtig gezicht....

gezegd. Thans doen we onze intrede in de onde Republiek, de bakermat der vrijheid,
in Zwitserland. Maar zoo vrij is 't niet, of we moeten eerst weer behoorlijk worden
onderzocht, of we wel waardig zijn in het beloofde land te worden toegelaten: dus
weer naar de douanen. Men schijnt mij - en al te zeer verwondert het mij niet dadelijk op mijn eerlijk gezicht te gelooven, dat ik geen contrabande voer. Maar wat
me wel verwondert, is, dat mijn buurman, naar zijn gewaad te oordeelen een
eerwaardig geestelijke, niet eenvoudig op zijn woord wordt vertrouwd, daar men
hem vrij norsch vraagt, wat hij dan wel in het valies heeft. Ik denk, dat hier alweer
de goeden het met de kwaden moeten ontgelden, en dat juist van het eerwaarde
opperkleed des geestelijken stands maar te vaak misbruik wordt gemaakt als van
de vrije vlag, die de verboden waar moet dekken.
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Basel vertoont natuurlijk een tweeslachtig karakter: Fransch en Duitsch. Ik durf niet
beslissen, wat er de overhand heeft. De stad bestaat uit twee deelen: Groot- en
Klein-Basel, aan weerszijden van den Rijn gelegen, en door eene vaste brug
verbonden, terwijl ook elk deel zijn station heeft. Basel heeft bij de touristen geen
besten naam; er is niets te genieten, zegt men. Deze reputatie heeft het groote
voordeel, dat de stad niemand teleurstelt, en het gevolg is dan ook, dat menigeen
zegt: de stad is me niet tegengevallen. De aanleg bij het centraalstation is even
fraai als in menige andere stad; de winkelstraten zijn juist niet grootsch, maar verre
van leelijk: het postkantoor is nieuw en ruim, het oude raadhuis aan de markt is zeer
interessant. Op de brug heeft men een werkelijk schilderachtig gezicht op de beide
steden en de omgeving Wij doorschrijden een lange, rechte staat van Klein-Basel,
komen eindelijk aan een plein en vinden daar het Badensche station.
Ik deed de eigenaardige - zeker toevallige - ervaring op, dat ik in Groot-Basel
beter met marken en penningen, in het oostelijk deel daarentegen beter met francs
en centimes te recht kon. Een zomer-theater kondigde met verlokkende affiches
eene tooneelvoorstelling aan. Men voerde een blijspel ten tooneele met muziek en
zang; de ‘schneidige’ trompetter was een der hoofdpersonen; de eerste komiek was
zeer goed en de zang alleraardigst, zoodat onze slot-indruk van Basel niet ongunstig
was.
Dinsdag-morgen naar de goede gewoonte der touristen zeer vroeg opgestaan.
Met den eersten trein denken we via Zürich tot Chur te sporen en dan dienzelfden
dag nog Flims te bereiken. We haasten ons naar het station, daar we vreezen, wat
laat te zijn. De trein staat klaar en ik denk in te stappen; maar de conducteur deelt
me mee, dat ik nog een half uur tijd heb. Wat is het geval? We hebben nu niet alleen
met ander geld, maar ook met anderen tijd te maken, Zwitserland regelt zich, - even
als Frankrijk, Denemarken, Griekenland, Italie, Rusland, Noorwegen, Spanje en
Portugal naar den tijd der hoofdstad! We kunnen dus op ons gemak de internationale
bevolking op het perron gadeslaan. Wat een drukte en beweging! Maar wat is dat?
Zoo pas is de nachttrein uit Keulen aangekomen, en de eerste passagiers, die zich
aan ons vertoonen, zijn zoowaar goede bekenden uit onze eigen stad. Aangenaam
oogenblik, zoo onverwacht in den vreemde, een goed welbekend gezicht te zien
en de moedertaal te hooren spreken! Ons half uurtje is om, de trein staat klaar en
daar gaat het heen, de hooge bergen te gemoet! Voordat men Zürich bereikt, bemerkt
men niet veel van Zwitserlands bergachtige natuur en buitengewone schoonheid.
Maar dan komt het! Vooreerst dié lange tocht langs het meer van Zürich met zijn
helderblauwe golven, en aan de overzijde de zachtglooiende bergen met vriendelijke
landhuizen als bezaaid. De watervlakte wordt verlevendigd door snel-zeilende
bootjes en stoombooten; geen wonder, dat de ligging aan dit meer een van Zürich's
grootste aantrekkelijkheden is. Er schijnt aan dat meer geen eind te komen, en als
eindelijk de waterplas al smaller en smaller wordt, om plaats te maken voor eene
vlakke strook lands, dient deze strook als 't ware slechts tot overgang van het eene
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meer in het andere; op het meer van Zürich volgt het Walenmeer, dat slechts weinig
voor het eerste behoeft onder te doen in schoonheid, maar lang niet zoo dicht
bevolkte oevers heeft, vooral ook, doordat de bergen bijna overal steil uit het meer
oprijzen en voor huizen bijna geen plaats overlaten; alleen in het oosten heeft op
den noordelijken oever het dorp Quinten plaats kunnen vinden. Het meer van Zürich
wordt met zijn heerlijke oevers wel eens de voorstad van Zürich genoemd, en, moge
deze watervlakte, wat het grootsche, het majestueuze der oevers betreft, voor andere
meren, bijv. het Vierwoudstedenmeer onderdoen, zeker is het, dat men niet licht
liefelijker landschap zal vinden dan dezen zachtblauwen waterspiegel, omgeven
door dien krans

.... langs het meer van Zurich....

van vriendelijke bergen, terwijl op den achtergrond de koninklijke Alpentoppen zich
verheffen. Meer dan twee dozijn grootere en kleinere plaatsen, steden en dorpen,
geven aan het meer eene groote mate van gezelligheid, terwijl sommige van deze
plaatsen op hare beurt het middelpunt zijn van een vrij druk verkeer. Dat het meer
reeds vroeg bekend en geliefd was, bewijzen de paalwoningen die men het eerst
aan zijne oevers heeft ontdekt. Daar de bergen niet onmiddellijk uit het meer oprijzen,
zooals bij het Vierwoudstedenmeer bijna overal het geval is, heeft men gemakkelijk
de spoorwegen langs den oever kunnen aanleggen, zoodat de reiziger zonder
eenige hindernis in de gelegenheid is, van uit de coupé het schoone berglandschap
te genieten. Minder gemakkelijk ging dit aan het Walen-meer, waar de oever zeer
steil
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en rotsachtig is, zoodat men wel negen tunnels door de bergen heeft moeten boren;
telkens weer - na het verlaten der tunnels - wordt uw oog getrokken door dat
schilderachtige natuurtafereel. Tusschen de beide meren hebben we aan den
anderen kant een aardig gezicht in een breed dal, door hooge bergen ingesloten,
zoodat men zich geen enkel oogenblik behoeft te vervelen. Wil men zich eene juiste
voorstelling vormen van de uitgestrektheid dier meren, dan bedenke men, dat het
meer van Zürich 40 K.M. lang is, dat wil zeggen bijna acht uur gaans, dat wil zeggen
den afstand van Deventer tot Velp; het Walenmeer is 15 K.M. lang, dus iets minder
dan de helft, maar herinnert door zijn trotsche natuur aan het Vierwoudsteden-meer.
Verder dan Chur loopt de spoorweg nog niet. Geen wonder, dat hier vooral de
Post van zeer groote beteekenis is. Haar gewicht merken we reeds aan het station.
Daar staat een omnibus van de Post en een goederenwagen id., ten gerieve van
de touristen, die per postwagen verder trekken. Dat zijn natuurlijk de meeste; in
Chur blijft men niet. Wij hebben plaatsen voor een bijwagen gekregen: de
coupéplaatsen waren weg, intérieur was ook weg. Nu, we kregen een soort van
landauer, die niet zooals de hoofdwagen met vier, maar met twee paarden
bespannen was, doch ons overigens uitstekend beviel.
Met het weer troffen we het heerlijk. Het had een weinig geregend, zoodat we
geen last hadden van het stof, wat anders in de bergen verschrikkelijk kan zijn. De
zon scheen, maar toch brandde ze niet zoo heet, dat we er hinder van hadden, wat
tusschen de bergen vaak het geval is. Spoedig was ik het met mijzelven eens, dat
onder zulke omstandigheden het reizen in een postwagen verre te verkiezen is
boven den spoortrein. Men heeft een ruim gezicht; men gaat niet zoo snel, of men
kan alles behoorlijk opnemen en bovendien geniet men de zachte, schommelende
beweging van een rijtuig, voor de meeste menschen aangenamer dan het schokken
der spoorwagens. De bergwegen waren in uitstekenden staat, zoodat de wagen er
vrij zacht overging.
Tot Reichenau (aan den Rijn) bleven wij tusschen de bergen. Hier ontmoetten
we ook eene afdeeling Zwitsersche soldaten, die van Chur (waar men eene flinke
kazerne vindt) waren uitgetrokken en hier op den straatweg exercitiën uitvoerden.
De uniformen waren zeer eenvoudig; alle effectbejag en zucht naar opschik is
uitgesloten, maar practisch zal de kleeding zeker wel zijn. Links en rechts van den
breeden weg groote grasvelden en bouwakkers. In de verte tegen de bergen het
onaanzienlijke dorp Felsberg, dat zijn naam dubbel en dwars verdient; maar veel
meer dan dat schijnt er ook niet te verdienen te zijn. We rijden daarna door Ems,
maar niemand denke hierbij aan de bekende, schoone badplaats van dien naam.
Arm Ems! de huizen zien er al zeer onaanzienlijk uit, en, als we ons niet vergissen,
zien we menige bejaarde vrouw met een kropgezwel. Zooals men weet, wordt die
ziekte vooral in sommige streken van Savoye, aangetroffen. Spoedig daarna houden
we stil te Reichenau, waar we versche paarden bekomen en wel twee
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.... waar de oever zeer steil en rotsachtig is....
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flinke schimmels. Tevens krijgen we een nieuwen koetsier, en wel een bijzonder
net man, die spoedig blijkt, de eigenaar der paarden te zijn, maar die zelf de hand
aan den teugel moet slaan, daar al zijne knechts uit zijn. Weldra zijn we met den
flinken man (heer, zouden we haast zeggen, zoo net is hij in taal en kleeding) in
een druk gesprek gewikkeld. Dan zwijgt onze bekwame koetsier in eens stil; de weg
neemt eene zeer scherpe kromming, we rijden door het stadje Tamins. De straat is
vrij nauw en zeer bochtig, zoodat alle stuurmanskunst noodig is, om hier door te
zeilen. Als we het stadje uit zijn, opent zich een verrassend gezicht op de bergen.
Rechts rijst de bergwand, geheel met boomen begroeid, steil langs den weg omhoog.
Hier en daar stort zich met bruisend geweld eene bergbeek naar beneden, op
verscheidene plaatsen vertoonen zich niet onaanzienlijke watervallen, waarvan één
zelfs het fijn verdeelde water over den weg ons in het gezicht spat. Links overzien
wij een uitgestrekt keteldal, den zoogenaamden ‘meerbodem’, die de heerlijkste
weiden vertoont en op den achtergrond door hemelhooge bergen wordt afgesloten,
sommige met eeuwige sneeuw gekroond. De bergen zijn, behalve aan den top,
overal met heerlijke wouden bedekt, en hier en daar, zoowel in het dal als op de
hellingen, schemert een vriendelijke, Zwitsersche woning door het frissche groen.
We genieten, we slurpen van dit overschoone berglandschap! En terwijl we ons
verheugen in den kostelijken rit, overleggen we al in stilte, hoe heerlijk het moet zijn,
hier doodbedaard te voet den weg langs te komen, terwijl men elk oogenblik kan
staan of zich links of rechts, naar voren of naar achteren kan wenden, om niets van
al dat schoone ongezien te laten, want het is juist zoo opmerkelijk, dat in bergachtige
streken vaak na een tiental schreden het landschap weer een geheel anderen vorm
heeft aangenomen.
We vragen onzen koetsier, of hij de Koninginnen van Nederland ook heeft gezien,
en daarmee hebben we hem juist op zijn praatstoel gezet. Hij heeft menigmaal
rijtuigen en paarden geleverd voor de Majesteiten. ‘Toen hebt u natuurlijk zelve
gereden’ zeg ik half vragend. ‘Neen - antwoordt hij - dat heb ik altijd mijn knechts
laten doen,’ waarop ik te kennen gaf, dit niet mooi te vinden. Wat moet H.M. wel
deuken, als ze hoort, dat hij ons in eigen persoon reed? - Goedhartig antwoordt de
man, dat de opmerking zeer juist was, maar dat hij het geval niet had voorzien. Hij
is vol lof over de prachtige dame (de Regentes), over de lieve jonge koningin en
over den hupschen generaal, die haar verzelde. De koninklijke gasten hadden eenen
uitstekenden indruk nagelaten. Er was nog een Hollandsch minister boven, meende
hij, maar hoe trouw ik onze Excellentie's opnoem, hij weet den naam niet meer...
Als we eindelijk het hoogste punt van den weg hebben bereikt, en de koetsier weer
vlak vóór ons op den bok plaats neemt, draven de beide schimmels lustig voort, en
wijst hij ons recht vooruit het dorp Flims, en een weinig naar links, weer hooger-op,
de zoogenaamde ‘Waldhäuser’, een groep van hotels, ook onze bestemming. Veel
eerder dan wij, zag hij de Nederlandsche vlag tusschen de boomen wapperen. Nog
even halt gehouden in
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het dorp Flims en dan wacht ons nog een aardig ritje. Met frisschen moed trekken
de paarden weer aan en in zig-zag gaat de weg omhoog, eenigszins herinnerende
aan den beroemden Gothard-weg van Göschenen naar Andermatt, wat dan ook
een medereiziger van ‘Klein-Andermatt’ doet spreken. Zelfs de ‘Teufels-brücke’
ontbreekt niet, hoewel hier de duivel een vrij wat onschuldiger aanzien heeft dan
bij den St. Gothard. Daar vertoonen zich vóór ons de hotels, allervriendelijkst te
midden van berg en bosch en weiden gelegen, en weldra staan we in de vestibule
van ons hotel, waar de Moeder van mijn gezel met vluggen tred de trap afkomt, om
haren jongsten lieveling in de armen te drukken.
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Een populair teekenaar, Johan Braakensiek.
Door Lynceus.

Johan Braakensiek aan het werk.

Populair! Er is geen Nederlandsch teekenaar zoo populair als Johan Braakensiek!
En nooit is er een zóó populair geweest. Alexander Verhuell was heel bekend in
zijn tijd, en nog zijn de albums van dien aardigen humorist niet vergeten. Men gaat
ze zelfs herdrukken! Doch zijn populariteit mag
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niet worden vergeleken bij die van Braakensiek. Verhuell had geen weekblad als
de Amsterdammer om in te schitteren. Hij kon niet verder gaan dan tot den gegoeden
burgerstand. Bovendien, hij was geen journalistiek teekenaar. Hij volgde niet de
gebeurtenissen op den voet zóó, dat de menschen elkander vroegen ‘nu, wat zal
Verhuell daar van maken?’ Laat hij nu meer ‘artiest’ zijn geweest dan de
Amsterdamsche teekenaar van den Amsterdammer, ik geloof 't graag; doch wat
kan dit het groote prentjeskijkende publiek schelen: of iemand wat meer of wat
minder legt in zijn werk van dat hoogere, altijd subtiele, niet onder woorden te
brengen iets, dat de Kritiek met mooie namen bestempelt? Men kan populair worden
niettegenstaande, maar werkelijk niet gemakkelijk door zijn artisticiteit. Het werk
van Verhuell kwam in vele salons, maar dat van Braakensiek komt in alle
binnenkamers, alle hôtels, alle logementen, herbergen, café's, koffiehuizen,
proeflokalen, bierkelders, kroegen, in alle wachtkamers van geneesheeren en
tandheelkundigen, in studeerkamers en kantoren. Zijn platen hangen achter de
ruiten van sigarenwinkels en op het platte land ziet men ze den voorbijganger
toelonken uit magazijnen van allerlei soort. Zij gaan u vergezellen op reis tot aan tot over de grenzen. Een Grand-Carteret neemt ze dankbaar op in zijn collecties en
heeft er een waardeerend woord voor in zijn aardige prentenboeken voor groote
menschen.
In zijn L'Affaire Dreyfus et l'image geeft hij twee reproducties naar platen van De
Amsterdammer, in La Crête devant l'Image geeft hij er drie, van de vier naar
Nederlandsche teekenaars; in zijn L'année (1893) en Images vinden wij er van
Braakensiek niet minder dan vijf en ook dr. Eysler (Dreyfus-Bilderbuch) vergeet niet
hem te noemen, althans de naam van zijn Weekblad (pag. 123) wordt vermeld met
lof....
Aldus werd onze Braakensiek tot over de grenzen vermaard, en kreeg hij meer
dan een beschaafde-wereld-reputatie; want ook de niet zoo heelemaal beschaafden
zijn vol bewondering voor zijn talent. De populaire teekenaar doet oneindig meer
menschen pleizier dan elk andere kunstenaar. Naast de componist van jolige wijsjes,
verplicht hij de meeste stervelingen. Menschen die, zoo ze al kunnen lezen, dan
toch minder goed kunnen begrijpen, wat ze, lezend, onder de oogen krijgen, zijn
nog wel in staat om van populaire teekeningen te genieten.
Wie door de Amsterdamsche Kalverstraat drentelt, wordt al spoedig gewaar hoe
populair Braakensiek bij ons wel is. De teekenaar heeft het even ver gebracht als
Bismarck. Heusch waar! Immers, men heeft Bismarck-sigaren (van die groote, die
men na den eten krijgt bij vrienden, die 't wàt goed doen kunnen) en men heeft
Braakensiek-sigaren. Die zijn wat kleiner en kosten maar drie centen, ofschoon ze
verpakt zijn in kistjes met Braakensiek-plaatjes aan den binnenkant van het deksel.
Noem mij nu eens iemand, die dáár tegenop kan? Wie heeft ooit gehoord van
Bauer-Haverman-Toorop-sigaren? Welnu....
Hoe komt Braakensiek zoo populair?
We moeten eerlijk bekennen dat hij 't misschien lang zoo ver niet zou
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hebben gebracht in een vroeger tijdvak, toen er nog niet zulke rijk geïllustreerde
weekbladen konden bestaan. Hij zou dan misschien album-teekenaar zijn geworden
en illustrator. In deze hoedanigheden munt hij echter veel minder uit dan als
journalistiek teekenaar, al hebben zijn illustraties ongetwijfeld verdiensten (erkend
o.a. door prof. dr. Jan ten Brink, in een briefje, waarop Braakensiek heel fier is) en
al vindt men in zijn schetsen uit het Amsterdamsche Volksleven aantrekkelijke
qualiteiten.
Hij is de man voor zijn weekblad. Hij is het zoowel door zijn bijzonder goede als
door zijn minder goede eigenschappen. Braakensiek wordt niet tot buitensporigheden
verleid door te levendige verbeeldingskracht. Zijn persoonlijkheid, zich uitend in zijn
stijl, is wel wat droog, zelfs in het komische, maar vooral in het pathetische genre.
Waar hij meer op het gemoed, dan op de lachspieren heeft te werken, is Braakensiek
nog al eens nuchtertjes correct en waar hij inderdaad komiek is, zegeviert hij vooral
door duidelijkheid van voorstelling en uitmuntende gelijkenis der portretten. Nu is
ons publiek, in zijn verhouding tot staatkundige en gemeentelijke zaken, veeleer
droogjes, dan geestdriftig te noemen. Het houdt boven alles van duidelijkheid.
Fantasie brengt het van de wijs, fijne ironie nog veel meer. Een charge doet het
heel licht uitroepen: Nee, dat is de burgemeester of de minister of het kamerlid
Zoo-en-Zoo niet! Maar in welgelijkende portretten heeft het plezier! ‘Kijk die Pierson
en die Kerdijk daar ereis staan! Wat lijkt die Van Houten weêr goed!....’
Ook duidelijkheid in de uitdrukking van hetgeen de plaat als handeling voorstelt
waardeert de groote gemeente. Zij wil niet gedwongen worden tot gissen. Een
beroep op haar aanvullingsvermogen blijft doorgaans onbebeantwoord. Zij verlangt
dat de teekenaar voor haar denke. En Braakensiek is duidelijk, altijd, wat hij ook
heeft voor te stellen. Het denkbeeld der Weekbladredactie wordt bij hem terstond
een concreet geval, dat hij volmaakt duidelijk, met niet te veel zwier, maar met de
door het publiek verlangde uitvoerigheid heel netjes op het papier zal zetten. Dat
geeft aan zijn platen het schijnbaar naar de natuur geteekende, die realiteit in den
droom, waardoor Braakensiek zoo algemeen wordt begrepen. Als hij een waarheid
uit een put laat trekken, dan geeft zijn prent den indruk, dat eenige heeren met
inspanning een naakte vrouw met een handspiegeltje uit een regenbak sjorren. En
zóó ziet nu precies het overgroote gedeelte van ons publiek in zijn verbeelding den
bedoelden toestand.
Braakensiek geeft, wat onze prentenkijkers verlangen, uitnemend.
Daardoor is een prent van hem iets definitiefs.
Er is handeling, beweging in. De eenvoudige actie begrijpt elkeen. Men denkt niet
verder aan het motief. Hij schijnt het uit te putten.
Ook waardeert ons publiek de zekerheid, waarmeê Braakensiek werkt. Hij is een
goed lithograaf, voor wien de steen geen onaangename verassingen heeft.
Dit zekere, kalme, heel eenvoudige, kenmerkt ook zijn uiterlijk. Ik bezocht
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hem verleden jaar in zijn aardig huisje aan den Amsterdamschen Overtoom, zijn
eigendom. Hij onderwiep zich gelaten aan die vervelende ondervraging, waarmeê
de interviewer het vuur dient te openen, als de patiënt zelf niet druk aan 't vertellen
gaat.
Zijn vader was kaartteekenaar en drukker. De goede man vreesde langen tijd,
dat hij niet veel plezier zou beleven van zijn Johan. Het ventje geleek zoo heelemaal
niets op een flinken, Hollandschen jongen, maar was stil en schuw. Daarenboven
leed hij aan doofheid. Die kwaal moet zeer verminderd wezen, want ik bespeurde
niets van het gebrek. Onze Johan leerde niet vlug en volgde met minder dan matige
belangstelling de lessen op school. Als men doof is...! Vader Braakensiek nam hem
dan ook maar van school,

Teekening door Braakensiek als jongen vervaardigd.

toen hij elf jaar was, en stopte 't niet onder stoelen en banken, dat hij geen raad met
den jongen wist. Trouwens, niemand gaf raad en niemand kwam aan met een
uitvoerbaar plan voor Johans toekomst. Hij deed boodschappen voor de drukkerij
en, als hij niets te doen had, als men niet op hem lette, zat hij stilletjes te teekenen.
Zoo ver hij zich herinneren kan, moet dit zijn liefhebberij zijn geweest. Van alles
teekende hij. Al heel gauw trachtte hij portretten te maken en, wat hij me van zijn
collectie, wonderbaarlijk behouden gebleven kinderprobeersel liet zien, was dan
ook inderdaad verrassend. Men deed hem ‘op een winkel,’ toen hij vijftien jaar oud
was. Daar moest hij borduur- en soutache patronen maken. Met eenigen wrevel
spreekt Braakensiek van dien tijd. Twee jaren lang moest hij de grillen der dames
bevredigen.
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‘Ja, meneer, ik ontwierp toen patronen tot opluistering van dames-broeken en zoo
wat!’
Zijn redder, over wien hij nooit dan met innige dankbaarheid spreekt, is Martin
Kalff, secretaris van Het Handelsblad, geweest. Deze heer kwam met den ouden
Braakensiek praten over een plattegrond van Baarn, waarbij de heer Kalff een
wandeling zou beschrijven. Toevallig, zag hij een schetsje, dat hem beviel.
Braakensiek had toen les in het teekenen van Tetar van Elven. Kalff vond het jammer
't daarbij te laten. Hij nam den jongen meê naar den directeur der Academie, den
jongen en zijn schetsjes. Johan deed examen, slaagde en.... was ontsteld over het
vele, dat men kennen moest, aleer iemand een goed teekenaar kon heeten.

Vader Braakensiek door zijn jongen zoon Johan.

Een tijd van akelig tobben breekt echter aan. Op de drukkerij der Gebroeders
Braakensiek verschijnt het Geïllustreerd Politienieuws, waarvan de platen geteekend
worden door Johans broeder. Maar deze wordt ziek en Johan dient hem te
vervangen. Zoo leert hij dadelijk op steen te teekenen in een minimum van tijd.
Professor Dake keurt zijn werk goed en Braakensiek krijgt eenig honorarium voor
zijn arbeid. Tot 1885, blijft hij teekenen voor dat Politienieuws. Daarna debuteert hij
in het Weekblad De Amsterdammer met een prent ter gelegenheid van de onthulling
van Hugo de Groot's standbeeld, in 1886. Een goed jaar later, was Braakensiek de
eerste teekenaar van het weekblad. Maar vooraf reeds heeft hij zich eenigen naam
gemaakt door zijn Amsterdamsche volkstypen. Terwijl Braakensiek aan de Academie
werkte, onder de professoren Allebé en Wijnveld, teekende hij zooveel hij maar kon
om wat geld te verdienen, daarin geholpen door den directeur der Academie, die
hem eenige teekeningen afkocht voor den welbekenden verzamelaar Willink van
Collen. Voorts maakte Braakensiek nog illustraties voor schouwburgbiljetten, trouw
door den heer Allebé verzameld.
Een eigenaardigheid van Braakensiek is, en was ook al ter academie, dat hij
slecht naar de natuur teekent. Hij moet eerst rustig zijn model waarnemen en het
dan uit zijn geheugen afbeelden. Men weet met welk een goeden uitslag deze
zonderlinge methode door hem wordt in practijk gebracht.
De groote vriend en geestverwant van Braakensiek is Justus van Maurik.
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Martin Kalff heeft hem gered, Justus van Maurik heeft hem te doen gegeven het
voor zijn talent allermeest geschikte werk èn aan het Weekblad èn als illustrator
van zijn novellen. Met eenigen trots noemt de teekenaar het lijstje der voornaamste
door hem geïllustreerde boeken: alle novellen en schetsen van Justus van Maurik,
tien deelen van kapitein Marryat, de Vaderlandsche Geschiedenis van Louwerse,
een paar deelen van Suze Andriessen, de Studententypen door Klikspaan, Brechtje
Spieghels van professor Dr. Jan ten Brink voor Eigen Haard, naar aanleiding waarvan
de hoogleeraar hem schreef, dat zijn werk in waarde was verdubbeld door dat van
den teekenaar. Als eenig album gaf hij uit Van alles wat en voorts leverde hij eenige
reclameprenten.
Ook Braakensiek heeft zijn tentoonstelling gehad, nml. in de Kunstzaal van het
hotel Krasnapolsky. Naar aanleiding daarvan schreef J.H. R(össing) in in Het Nieuws
van den Dag een van sympathie en bewondering getuigend artikel over den
teekenaar. En, als om niet onder te doen voor de Parijsche teekenaars, die zoo
menige taveerne op den Montmartre-heuvel opsierden met hun grappige schetsen,
geeft Braakensiek aan den Pilsener Club te Amsterdam (Spui 15) grappige
krijtteekeningen, die menig bewonderaar in het lange, lage, nauwe keldertje van
den heer Willemsen doen afdalen.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

533

Gedichten.
Door Jeannette Nijhuis.
I.
Herinnering.
En was 't de kamer niet haar blijde schijnen,
Waar 't angstig donker niet in door kon dringen Was het, dat 'k door een spleet der wieggordijnen
Het mollig kindlijn kraaiend op zag springen!
Misschien de geurenstreeling der seringen,
Gebracht door 't jongske in huppelend verschijnen,
Of 't moedertje, dat nam haar lievelingen
In jongen arm, liefkozend beide kleinen?
Ik weet het niet.... òf 't één òf 't al te samen
Die lentekomst in jubel van seringen,
Die windezoelte en zon door open ramen....
Maar toen lief moedertje óók schonk haar liefdegaven
Aan 't lijdenskind, dat alles had begraven....
Toen ging mijn ziel een zomerwijsje zingen.
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II.
Weldaad.
Wie je gezien heeft met je haar van goud
En 't lentelachen van je zonneoogen,
Wie ééns je feeënteerheid heeft aanschouwd,
Je stembekoren ééns heeft hooren mogen.
Die is als komend uit een donker woud,
Het wereldwoud vol slangenlist en logen,
In 't wijde open, waar de hemel blauwt,
Waar Mei gaat zingend onder jonge bogen.
Die is, als werd hem een geheim vertrouwd,
Een mooi geheim, uit tijden - lang vervlogen....
Als zag hij plots een hemel opgebouwd,
Door blanke handjes, vroom van mededoogen....
Kind, wéér wil 'k staren in die sprookjesoogen
En streelen lang je feeënhaar van goud.
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III.
Een Droom.
Ik droomde een droom van vroom en blank gelooven
Licht ging mijn ziel op adem van gebeden.
'k Was in een kerk waar Jezus werd beleden,
Waar 't orgel zong van eeuwig heil beloven.
Dien schoonen droom, gedroomd in 't ver verleden,
Was van een vlam, stil-wit en niet te dooven;
Die 'k droeg in schromen, met eerbied'ge schreden,
Naar 't scheemrend altaar, wijdingsplek van loven.
Nu ben 'k ontwaakt en ledig zijn mijn armen,
Niet meer mijn lippen van gebed bewogen. Neen, geef me niet uw troostend mededoogen.
Mijn zielekou is door geen gloed te warmen.
Toch.... zie 'k de vrede van uw vrome oogen,
Ween ik van heimwee, smeek ik om erbarmen.
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IV.
Herfst.
Nu in de wouden gouden boomen treuren,
Wegkwijnend héél hun sterke reuzenkracht,
Nu wreede winden in geweld'ge macht
Hun purpren schoonheid alvernielend scheuren,
Nu staart hun stervensblik naar al die kleuren,
Hun lange wellust, door hun tintenpracht,
En aadmend zwaar zien zij den doodennacht
Zijn doffen mantel over 't glanzen beuren.
Ze staan zoo stil die stervensmoede boomen
En buigen 't hoofd in huiverend ontzag
Voor wat ze weten, voelen naderkomen....
Dan, plots gegeeseld door een wilden slag,
Heffen zij raadloos de ontblaarde kronen
Naar winter, juublend in hel hoongelach.
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V.
Avond.
Nu buigen alle bloemen 't blanke hoofd,
Nog even luistrend naar den avondwind,
Die koozend-fluistrend, zacht een sprook begint;
Een donzen sprook, die zoeten droom belooft.
Goud zweven vlinders, vleiend over ooft,
Dat purper glanst door takkenlabyrinth Een zomerzonnegloed van rose tint
Bukt zich, warm kussend bloem- en bladerhoofd.
Van verre komt een smachtend menschenkind,
Dat bloemen mint en windesprook gelooft
Maar als zij nadert zijn de bloemen blind.
De vlinders sterven, van hun glans beroofd,
Niet fluistert meer de zoele zomerwind
En zonnegloed is lang al uitgedoofd.
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VI.
Toekomst.
Lief, blijf niet buigen onder donkre klachten,
In raadloos weten van geleden leed;
Ik steun uw voet bij 't ijvrig opwaartsch trachten.
Grijp vast mijn hand - de steenen wonden wreed.
Dwaal niet alleen door zonnelooze nachten,
Langs grillge paden, die geen sterfling weet Hoog, jubelhoog, op top van vroom verwachten
Weeft het geloof ons glanzend toekomstkleed.
Al wilt gij nòg dat verre licht verachten,
Verscheuren 't weefsel, vóór het is gereed....
Het groeit àl wijd - we mogen niet bevrachten
Haar brooze groeiing met bezorgdheid breed. Lief, kom met mij haar vromen glans betrachten;
Hoog weeft geloof van liefde een toekomstkleed.
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Pieter Corneliszoon Hooft.
Letterkundige Fantasie.
Door Norbert van Reuth.
(Slot.)
IV.
Amsterdamsche Gratiën.
Hadden wij in de episode met Heleonora Hellemans gelegenheid op te merken, met
welke vasthoudendheid de zes en veertigjarige Hooft ter bestendiging van zijn
levensgeluk zich aan die vrouw hechtte, en haar tot de zijne maakte, - in de
verliefdheden zijner jeugd geeft hij, zooals het voor jongelieden van warmbloedig
temperament en innemende manieren past, ons staaltjes zijner wispelturigheid.
Nog vóór zijne driejarige reis naar Frankrijk, Italië en Duitschland (1598-1601)
had hij kennis met eene J(uffrouw) A.B., waaraan hij dat onvoldragen maar van
ridderlijke gevoelens getuigende vers richtte, waarvan wij de drie eerste strofen
reeds aanhaalden:
‘Elk prijs zijn lief waar hij ze gis.’
Wie deze A.B. geweest is, bleef tot heden - niettegenstaande de bijna alles
onthullende Hooft-uitgave van P. Leendertz Wzn. - een geheim. Wellicht was het
eene jonge dame uit de Amsterdamsche burgemeesters geslachten dier dagen:
Bas, Boom, Boelensz, Bardes.
Ternauwernood van zijne reis teruggekeerd, maakte hij het hof aan eene S(ignora)
L.W., en aan eene Deianira, van welke hij zingt:
Lelieën en rozen t'zamen
Op uw wangen zijn gemengd,
En uw vlechten 't goud beschamen,
Dat men uit Milanen brengt.

De jonge dichter zette eene hooge borst op over zijne bereisdheid, en sprak zijne
geliefden van Milaan, alsof het voor de poorten van Amsterdam lag.
Schoonheid niet alleen is het wat de dichter bij de voorwerpen zijner liefde zoekt,
ook verlangt hij in hen te vinden een ‘edel en hoog gemoed’ en ‘beleefdheid aardig,’
welke ‘het edel, hoog verstand siert.’
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Vindt hij zich daarin bedrogen, dan is hij in staat, en met reden, voor een oogenblik
zijne hoffelijkheid over boord te werpen, eveneens als eene schoone dat tegenover
hem doet, in een strafvers waarvan het gepeperde slot luidt:
Want mij bedroog
*)
Een valsche toog,
De la race vilaine.

Gelukkigerwijs schijnt dit vers door Hooft zelf gedicht te zijn. Maar hoe het ook zij,
daarom niet getreurd. Geen hand vol, maar een land vol, roept de een en twintigjarige
Hooft volgens het volksspreekwoord uit; en in 1602 zien wij hem als schutsgodinnen
niet minder dan drie verschillende meisjes huldigen. Ten eerste J(uffrouw) C.B.,
welke hij ook Galathea noemt, misschien eene zuster van zijne in 1598 beminde
A.B. Hij draagt deze jonge dame twee gedichten op, waarvan er één op een tamelijk
vertrouwelijken omgang schijnt te wijzen.
Minnaar:
Galathea, zie de dag komt aan.
Galathea:
Neen, mijn lief, wilt nog wat marren,
't Zijn de starren,
Neen, mijn lief, wilt nog wat marren,
't Is de maan.

en zoo voort met varianten op de wijze van Shakespeare's Romeo en Juliet.
Het tweede voorwerp zijner min in dat jaar is eene J(uffrouw) M.V. S, aan wie hij
vijf verzen opdraagt. Onze jonkman trachtte indruk op haar te maken door dag op
dag in fraaie kleeding met het rapier op zijde, hem uit ‘verre landen,’ wellicht Italië,
toegezonden, voor hare deur pronkend op en neer te wandelen. Toch schijnt hij er
niet in geslaagd te zijn in de wallen van heur hart bres te schieten, en wendt hij zich
tot de derde jonge dame J(uffrouw) W.B. Pieter speelde in de schoonen met den
naam B. In den onzen dichter eigen ridderlijken toon zingt hij haar toe:
Hoewel 't verstand
Geenszins de minne vliedt,
Gemeene brand
Bekoort mijn zinnen niet;
Geen boschgodin
Of nimf onstak mijn vlam,
Maar een Godin,
Die uit den hemel kwam.
Uw heuschheid zoet
Versiert uw wezen, maar
Uw fraai gemoed
Blinkt in uwe oogen klaar,

*)

Trek.
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Wij weten van Tollens ‘dat de liefde niet steeds bestendig van duur is,’ en in 1603
is de galante Hooft druk bezig het hof te maken aan D(ame) J.Q., Ida Cornelisdochter
Quekel, dochter van Cornelis Janszoon Quekel en Machteld De Been, dochter van
Pieter Janszoon De Been en Catharina van Vlooswijk. Onze Pieter vliegt, zooals
uit deze naamsopsomming blijkt, bij voorkeur om de bloemen uit burgemeesterlijken
of daaraan grenzenden hof. Tot deze jonkvrouw richt hij de theatrale aanspraak:
Uw strafheid loopt te hoog, mijn lijden is te groot,
O gunt mij een van twee, het leven of den dood!

Zijne bede, hem hare liefde te schenken, werd verhoord:
Indien men poogt mijn hart van mijn liefs hart te scheiden,
Ik ducht, het niets zal zijn dan schadelijke moeit',
Want scheuren zou men eer de harten van ons beiden,
Dan scheiden op de plaats waar zij zijn t' zaamgegroeid,
sten

welke samengroeiing evenwel niet belet heeft, dat mejuffrouw Quekel den 28
Juni 1605 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam met zijn neef Willem Janszoon Hooft
huwde, die later koopman in Engelands hoofdstad werd en door wiens toedoen
onze Pieter, toen reeds in den echt verbonden met Christina van Erp, honderd pond
sterling schade leed aan den ambassadeur Schooneval te Londen.

V.
Een Treurspel: Brechje Jansdochter Spiegel. - Een droevig-eindend
Blijspel: Anna Jansdochter Spiegel.
Eindelijk komen wij met onzen Don Juan van den wilden galop in den pas, en kunnen
verademen. Het is in het jaar onzes Heeren 1604, dat wij hem met eene jonkvrouw
eene verbintenis zien aanknoopen, welke van langen duur beloofde te worden, en
eindelijk tot een huwelijk leiden kon. De naam dezer uitverkorene is Brechje
Jansdochter Spiegel, dochter van Jan Laurenszoon Spiegel, raad en schepen van
Amsterdam en Griet Klaasdochter Boelens, behoorende tot een der aanzienlijkste
geslachten van de krachtig ontluikende koopstad.
Aanvankelijk kostte het onzen Pieter moeite indruk te maken op het hartje der
geliefde, en hij troostte zich in de eenzaamheid met het op versmuziek zetten van
zijnen hartstocht, en tooide zijn nimfje met de meest verleidelijke gewaden en
siersels, welke zijne verbeelding hem voortooveren kon:
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Schoon Nimfelijn
Ach mindje mijn,
Wat zoud' ik al versieren
Om naar mijn wensch
Dees ledetjens
Zoo wel gemaakt te sieren.
Met blinkend goud
Of perlen zoudt
Gij voelen ras belasten
Uw halsjen zoet,
Dat kraal als bloed
Daarom niet beter pasten.

Dit vers is niet alleen het zoetvloeiendste en streelendste, - hoeveel stroeve dichtte
hij niet, - dat uit zijne, maar ooit uit de pen eens Nederlandschen dichters gevloeid
is, en het eerste, waarin Hooft zijn meesterschap in de volste mate ten toon spreidt,
een zuiver Hollandsch en onvertaalbaar gedicht, dat bij elke overzetting
onvoorwaardelijk zijn gehalte inboeten moet.
Wij kunnen ons uit Hoofts gedichten een benaderend beeld vormen van Brechje.
Al de door hem gebruikte toenamen geven van haar den indruk van iets kleins, iets
liefelijks, iets molligs: ‘In maagdelijke leden, klein, aardig, blank, besneden,’ - ‘Deze
ledetjens, zoo wel gemaakt,’ - ‘Uw armkens mee, zoo wit als snee.’ Heur haren
waren blond: ‘Dees vlechtjens blond, op nieuwen vond, zal ik u leeren strikken.’ Zij
had heldere, stralende, volgens alle waarschijnlijkheid lichtblauwe oogen: ‘En spreidt
haar stralen uit door uw kristallen oogen.’ Trotsch is haar inborst niet; zij bezit een
gevoelig hart: ‘De schoon' borst uit tot tranen, 't en baatte geen bedwang.’ Zij was
zangster: ‘Haar strookende zang veel harten wederspannig, vol barschheid, temde,
en ras gedwee ter liefde boog.’
Hooft's min wekte wedermin in haar hart, en eene heimelijke verloving volgde.
Maar oïme! toen we in 't diepst gedompeld lagen
Van onze heilge weeld', God lovende, bestond
't Krankzinnige geval met daverende slagen
Te sloopen 't slot-houdt van al onzer vreugden grond.

Eene scheiding, waarop het gedicht: ‘Zal nimmermeer gebeuren mij dan na dezen
stond,’ zinspeelt, volgde. Voor Brechje bleek deze toestand onhoudbaar. Zij
*)
verlangde naar den dood, en opende zich met eene ‘vlijm’ een ader, zonder zich
evenwel eene wond toe te brengen, welke levensgevaarlijk bleek. Toen nam zij, was het bij toeval, was het met voorbedachten rade, - Spaansche vliegen-zalf in,
doch zonder onmiddellijk gevolg.

*)

Hoofts Gedichten. Uitgave Leendertz. Deel I bladz. 66.
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den

Van verdriet wegkwijnende, overleed zij den 15 Januari 1605, des Zaterdagsnachts
te elf uren.
Aan Brechjes graf kon Hooft thans over het broze van 's menschen staat nadenken.
Vond de eeuwig verliefde dichter dit eene al te zware taak? Het antwoord ligt besloten
den

in het volgende: Den 15 Augustus van hetzelfde jaar, op den dag af zeven
maanden na zijns nimfjens dood, wijdt hij een van minne overvloeiend vers aan
hare zuster Anna, weldra gevolgd door eene geheele reeks van liefde-ademende
en haar toegewijde gedichten. Man, uw naam is wispelturigheid!
†)
Brechjes moeder, te laat hare hardvochtigheid jegens hare dochter inziende,
schijnt in den eersten tijd den omgang van Anna met Pieter gedoogd te hebben.
Althans hij dicht van een stroom, waaraan het buitengoed der Spiegels gelegen is,
en waarin zijne geliefde hare beeltenis weerkaatst ziet; van rijtoertjes, waarbij aan
Anna en hem een plaatsje op één der voorste banken van den Jan-pleizier
aangeboden wordt, doch waarvoor zij bedanken, omdat het aangenamer is op het
krat plaats te nemen, waar zij met den rug naar het overige gezelschap gekeerd,
naar hartelust kunnen... kussen.
Uit Hoofts gedichten blijkt, dat zijne beminde eene vrouw was met goudblonde
haren, wangen als melk en bloed, rijziger van gestalte, en trotscher van karakter
dan de overleden Brechje.
Op het einde van 1606 gaat onze Pieter als student naar de Hoogeschool te
Leiden, en op Zaterdag 4 November slaakt hij daar de klacht:
Wat storrem heeft uw gunst (mijn Leven) uitgeblazen?
Daar ik in duchtens poel door uw afwezen treur,
Stelt brief en bood' van u, mij hoop op hoop te leur.

Blijkbaar wordt hij wederom, zooals bij Brechje, door de ouders tegengewerkt. Toch
schrijven Pieter en Anna elkander nog in Februari 1607, maar langzamerhand sterft
de liefde, bij gebrek aan onderling verkeer, uit.
Anna Spiegel is later gehuwd met Antonie Oetgens van Waveren.

VI.
Christina van Erp.
Hoe aangenaam het moge zijn uit de schrille koude van een mistigen November-dag
in de malsche atmosfeer eener verwarmde kamer te komen, of, volgens Hooft, ‘na
bedompte dagen, de triomfante zon door de wolken

†)

Droef heid, terwijl, en zorg, en wreeder dan zij beide
De vreeze prangden 't hart haars vromen moeders plat,
Die altijd groot van moed, weemoedig toen beschreide
D' onrijpen val haars vruchts, daar zij dus hoog op trad.
Uitgave Leendertz, Deel 1, bladz. 67.
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te zien breken,’ nog aangenamer was het voor onzen dichter, na eenigen tijd zonder
hartsvriendin geweest te zijn, en ‘als gesmoord in hooploos leed gelegen te hebben’
eindelijk eene zeventienjarige schoone aan te treffen, welke de hartveroverende
hulde des zeven en twintigjarigen jongelings aanvaardde (1608).
Hoofdzakelijk aan den invloed zijns vaders, den Amsterdamschen Burgemeester
Cornelis Pieterszoon Hooft, had Pieter het te danken, dat hij in 1609 door zijne
Vorstelijke Doorluchtigheid Maurits, Prins van Oranje, benoemd werd tot Drossaard
van Muiden, Baljuw van Gooiland en Hoofdofficier van Weesp en Weesperkarspel.
Deze betrekking, zegt Gerard Brandt, was een der voortreffelijkste van Holland, en
placht van oudsher slechts vervuld te worden door personen van groot aanzien.
Thans was het nestje gevonden, waarin onze Don Juan, eindelijk tot
huwelijksplannen bekeerd, zijn wijfje een passend verblijf kon aanbieden. En mocht
het des winters aan het strand der Zuiderzee te stormachtig, mocht het gedurende
de lange winteravonden op het hooge huis te Muiden te eenzaam wezen, wie belette
dan het goedgegaaide paartje over te vliegen naar Amsterdam, en daar het ruwe
jaargetijde door te brengen?
Christine van Erp was evenals Anna Spiegel blondlokkig en blauwoogig. Uit de
gedichten haars minnaars valt af te leiden, dat in de eerste plaats niet hare
schoonheid hem aangetrokken heeft, maar haar meesterlijk hanteeren der luit, haar
talent als zangeres, en vooral hare zachtzinnigheid, innemende manieren,
lieftalligheid:
Al troont uw hand geleerd, met vingers wis en snel,
Vleiende wijzen uit het zangrig snarenspel;
Al lokt uw zoetste zang, met streelend lief geluid,
De zielen opgelicht tot haar lichamen uit;
In strikjes van uw haar mijn geest niet is verward:
Uw blinkend aangezicht sticht mij geen brand in 't hart:
Van 't schittren uwes oogs en word ik niet verblind:
Noch zang noch spel mijn zacht gemoed verwint.
Maar wijze goedheids kracht, en 't needrig braaf gelaat,
Dat harten teer verkwikt, en harten trotsch verslaat,
Aardige geestigheid met zoeten val vertaald,
Dees hebben op mijn ziel verwinnings eer behaald.

Aan deze betuigingen wordt klem gegeven door de verzen, bij het overlijden van
de Drostin van Muiden, waarin Vondel de zelfverloochenende liefde, en vooral het
muzikaal talent der overledene roemt:
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Besluit Kristijn met droeven zangk,
Zij volgde dichtst den cimbelklank
Van Sweelinck, onder al
Het maagdelijk getal,
En won elks hart, als een slavin
Van ieders rust, en geen Drostin
Van Muidens hooge slot.
Zij erv' haar prijs bij God.

Hooft, de kunstenaar, eerde in Christina de kunstenares. Een groot jaar na zijne
benoeming tot Drost trad hij met haar in den echt. Angstige dagen waren door hem
eenigen tijd te voren beleefd. De pest doorschreed Europa. Mevrouw van Erp,
aangetast door die vreeselijke ziekte, werd onverpoosd door hare dochter Christina
verpleegd. Zij herstelde en Christina bleef van de plaag verschoond.
Met welke liefde de Drost zijne eegade aanhing, daarvan geven de volgende
innige verzen getuigenis:
Ons harten zijn verstrengd,
Ons beider geest en ziel geplengd
Zijn onder een;
En 't merg in 't been
Niet onvermengd.

Veertien jaren heeft hij met haar een gelukkig huwelijksleven geleid, en den grond
van Muiden gemaakt tot den klassieken van Nederland.
Allerlei ‘vonden versiert’ hij, om zijne eegade te verheerlijken. De eene maal is
zij Doris, en wordt zij gebeden hare krachten op den armen dichter, die toch reeds
één en al gloed is, te sparen; den anderen keer is zij Amaril, die der min wil
ontvlieden; eene derde maal Chloris, die het Idalisch dal van bloemen plundert;
vervolgens Rozemond, die gemaand wordt vroeg de pluimen te verlaten, ten einde
van den schoonen morgenstond te kunnen genieten; dan weer zingt hij haar voor,
hoe de meisjes 's nachts ‘ten zachten bedde uitstijgen’ om ‘ter sluik hun boel in te
laten.’ Welke verschillende zettingen van zijne dichtlier klinken mogen, steeds is de
toon daarvan ridderlijk en edel; en als kenspreuk kan boven zijnen dichtbundel
geplaatst worden, hetgeen hij van de Florentijnsche schoone zeide: ‘Zij zag wat
dartel, maar zij was niet onbeschaamd.’
Doch niets bestendigs hier op aarde. Al die bij voortduring door Hooft voorgestane
gevoelens, werpt hij in zijn gedicht Dartelavond eensklaps over boord, kleedt zijne
eegade voor onze oogen uit, en onthaalt ons op zijne alkoofgeheimen. Eilieve wie
hangt die geschiedenissen aan de groote klok?
Maar - mogen wij onrechtvaardig wezen? Heeft Hooft dit gedicht en vele andere
verzen ooit voor den druk bestemd? Neen, met de hem eigen kiesch-
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heid onthield hij al de voortbrengselen van eene onbedachtzame Muze aan de
nieuwsgierige goede gemeente. De eeuwig onkiesche Bilderdijk heeft zich niet
ontzien de beschrijving zijner dartele uurtjes aan het kloktouw te hangen. Wij,
negentiende-eeuwers echter, die Hoofts vertrouwelijke verzen uit het stof der tijden
en der archieven opgedolven, en zonder gewetensknaging uitgegeven en bedisseld
hebben, wij zijn de schuldigen. Hooft schenken wij volkomen vrijspraak, en toch
wederom kunnen we niet den eersten steen op Leendertz werpen, die ons door
zijne standaard-uitgave van Hoofts gedichten zulk een diepen blik gegund heeft in
des Drosten zieleleven!

VII.
Susanna van Baerle.
Toen wij over Mevrouw Bartelotti-Hellemans schreven, haalden we Hoofts vers aan,
waarin hij uitdrukte, dat hij na Christina Van Erps overlijden een tijdperk van drie
bange jaren had doorgebracht, en thans in zijne lieve Leonoor eene andere
levensgezellin hoopte te vinden:
Nare nacht van benauwde drie jaren,
Sinds mijn zon is ten hemel gevaren;
Weg met de droefheid, die plag mij te pijnen,
Leg ze te kost aan uw eigen verdwijnen,
Van den glans, in mijn hart, die 't doet dagen,
Gij te zwak zijt, de kracht te verdragen.
Nieuwe zon mijn gezicht is verrezen,
Die het vroolijk en vriendelijk wezen,
Stralende sterrek, door ribben en spieren
Weelde komt wekken in inborst en nieren,
Doende schreien en schrikken verschooien,
En het merg in de schenkels ontdooien.

Onze Don Juan was echter een oolijkert, Leendertz uitgave van Hoofts gedichten
den

heeft er ons van ingelicht. Den 6 Juni 1624 stierf Christina Van Erp, en de Drost
heeft niet gewacht tot den zomer van 1627 om eene andere vrouw, Heleonora, zijne
hulde te brengen. Neen, reeds in Augustus 1625, dus een rond jaar na het afsterven
zijner gade, is hij in vollen vorm bezig het hof te maken aan de Amsterdamsche
schoone Susanna Van Baerle. In een herderskout, waarin Hooft de rol vervult van
Boschman, en een ‘Haeghenaer’ zijn spreekgezel is (bedoelde de dichter met
Hagenaar: Huigens?) wordt de bekoorlijkheid gezongen van het voorwerp dezer
nieuwe liefdevlam. Susanna was eene soort van geleerde vrouw, wij willen het
scherpere blauwkous niet gebruiken. Zij dichtte, zij schilderde, zij zong en schreef
brieven, waaruit
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dezelfde gemaaktheid spreekt als Hooft en Huigens eigen was. Eén voorbeeld,
genomen uit een schrijven aan den Drost na haar huwelijk met 's Prinsen secretaris
Huigens:
‘Ik zie hier weerom een deel der grollen, die Mijn Heer toegezonden worden, daar
ik licht het beste deel minst af versta, tot de rest durf ik weinig zeggen, en begin zoo
te vereigenen, dat mij voortaan half dunkt ik van mij zelven spreek; kost ik zoo
gemakkelijk aan zoo ruimen deel geraken en mij zelf dat geloof inprenten, ik mocht
met de frenetieken wenschen nooit van zoo vermakelijke ziekte genezen te worden,
maar ben nog zoo niet buiten kennis of bekenne mij onbekwaam genoeg te noemen

UEd. dienstgenegen Vriendinne
SUSANNE VAN BAERLE.’
Op zekeren dag, dat Hoofts gemoed naar liefde smachtte, is hem gewezen op
Susanna Van Baerle. Reeds bekoord door de hooggestemde lofrede op hare
verdiensten, of zooals de dichter het zegt: getroffen in het oor door Amors pijl, welke
hem liefs lof verkondde, was hij aanstonds tien vademen diep verliefd, toen hij de
slanke brunette, met hare bruine oogen, blanke gelaatskleur, sneeuwwitte,
den

schoongevormde handen zag. Den 17
vleiende sonnet toe:

September 1625 dicht hij haar het volgende

Sinds dat melijdelooze en overbolgen ramp,
Aan haar, die was mijn dag, de lichten heeft geloken,
En dat mijn zoete brand verkeerde in bitter smoken,
Bestelpt van wichtig wee, en doodelijken damp,
Die willen dat ik krimp, en rouw op rouwe klamp,
En heeft mijn geest nooit lucht van lichtenis geroken,
*)
Voor dat Arbele , gij, in 't hart mij vier kwaamt stoken,
Hetwelk ontstoken schijnt aan mijn geleschte lamp.
Zoo heeft u de natuur met gulle gunst omvademt,
En heuglijk' heerlijkheên uwe oogen aangeademd,
En 't adellijk gelaat geaard naar achtbren stam.
Die vorstelijke zwaai van zinnelijke zeden
En zoete staatlijkheid, mijn droef gemoed versmeden,
En heldren van zijn roest in deze versche vlam.

Van dien Septemberdag af regenen gedurende een paar maanden de gedichten
haar zoo talrijk toe, dat de Drost zich welstaanshalve verplicht gevoelt haar mede
te deelen:

*)

Letterverzetting voor: Baerle.
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Mevrouw, als met papier
De rijmen dezer bladen
Uw boekerij verladen,
Beveel ze maar aan 't vier.
Dat zij hun lijf en leven
Weer leev'ren aan den brand
Is niet onbillijk, want
Die heeft het hun gegeven.

Susanna is echter niet verontwaardigd over 's Drosten dichtwoede, neen, zij ontvangt
zijne verzen in genade, zendt hem dichtbriefjes terug, verheerlijkt hem als hare
†
‘zon’ , zoodat de minnaar, weelderig geworden, niets minder wenscht dan te vallen
§)
in haren schoot .
Zoover is het echter niet gekomen. In Januari of Februari 1626 houdt hij eensklaps
op haar verzen toe te wijden. Wat was er gebeurd? Slechts dit weten wij, dat zijn
vriend Huigens insgelijks het hof aan Susanna van Baerle was gaan maken, en den
Drost uit haar hart verdrong. De savante werd op den duur meer bekoord door den
dweepzieken maar krachtigen Huigens, dan door den hoffelijken maar buigzamen
Hooft. Deze schijnt diep door Susanna's zinsverandering getroffen te zijn, want het
opmerkelijke geval doet zich voor, dat hij troost zoekt in den bijbel, en eene geheele
reeks van psalmen in onze taal overbrengt.
O God, laat mijne ellenden
Uw afkeer ommewenden,

verzuchtte hij, het hoofd met asch bestrooiend!
Zonder twijfel is er in dit tijdperk eenige spanning tusschen de vrienden ontstaan.
Huigens dicht:
Neen Sterre! 'k ben jaloersch van wat u eigen is
En wie wat met u deelt, maakt dat ik 't mijne mis.

Hij twijfelt somtijds aan hare gunst, en zendt haar dan een gepantserd sonnet als
het volgende toe:
Of vrij ik averechts, of moest ik mij doen dragen
En veilen ter genaad' van de een of de ander tong,
Die mij ging schilderen voor aangenaam, voor jong,
Voor wel en wijselijk besteder van mijn dagen,

†
§)

Hoofts gedichten, uitgifte Leendertz, Deel I, bladz. 266.

Gij dichtren heilig, die deed door uw wonder werken
Mijn geest aanwassen, uit zijn ijver, deze vlerken,
Ach wissel nimmermeer zijn veedren weer aan lood,
Opdat mij niet en tref de zwaarste last van allen,
En hoe ik hooger steeg, mij lager sta te vallen,
Nog viel ik liever, waar 't maar in Clorinde's schoot.
Leendertz. Deel I, bladz. 268.
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Voor vroed, voor letterwijs, voor fiks op alle vragen,
Voor regen-rijk in 't nat, daar Danaë af ontvong,
Voor al dat iemand is, die ooit naar Sterre dong,
En, vóór mij uit den bedd', naar mijn wild dorst te jagen?
Neen, Sterre, stond gij schoon op de uitspraak van dat woord,
Mits mij een derde man dat woord moest overtellen,
In zoo verdeelde gunst zoud' ik mijn ongunst kwellen.

En 't zal mijn vijand zijn, wie dat het vóór mij hoort.
Nu vrij ik u der moeit', en treed u zelve tegen,
Zegt ja, maar zegt het mij, dat zijn de kortste wegen.

Susanna wist na ontvangst van dit zeer duidelijk gedicht, waaraan zij zich te houden
had: ‘Koketteer niet langer, maar zeg ja, en asjeblief dit ja, kort en bondig.’ Hooft
werd toegeroepen: ‘Wij zijn vrienden, maar pas op, Susanna zal de mijne zijn, of
wij worden vijanden.
Zooals we weten huwde Susanna van Baerle den zesden van Grasmaand des
jaars 1627 met Constantijn Huigens. Hooft had zich op dat tijdstip genoegzaam
hersteld, om met een kunstig huwelijksvers het echtpaar te begroeten, en om het
hof te gaan maken aan Heleonora Hellemans.
In later dagen schaamde hij zich een weinig over zijne mislukte vrijerij, en
veranderde bij de uitgave zijner gedichten, door Van der Burgh, vele coupletten,
regels of uitdrukkingen in de voormaals aan Susanna toegewijde verzen. Hare
bruine oogen werden door blauwe vervangen. Zoo rekende de dichter zich voor
ontdekking gevrijwaard. Het lot, in dit geval een ondeugend nikkertje, heeft het
anders gewild.

VIII.
Hooft als Letterkundige.
De Spanjaarden hebben de gewoonte hunne brieven te eindigen met een zwierigen
zwaai. Wij polderlanders daarentegen sluiten onze kattebelletjes met een
‘dienstwilligen dienaar.’
Ootmoedig kussen de Castilianen den persoon, aan wien zij schrijven de handen,
en indien deze eene dame is, kussen zij, nog ootmoediger, haar de voeten. Dezelfde
vleiende uitdrukkingswijze had Hooft zich eigen gemaakt in Italië. Wel ging hij niet
zoo ver, om de geachte dames, aan welke hij schreef de voeten te kussen, - het
meerendeel der Nederlandsche vrouwen dier dagen scheen dezelfde hebbelijkheid
te bezitten als hare thans levende zusters: - op hare huizen en meubelen
Broek-in-Waterlandsch proper, op haar eigen lichaam achteloos te zijn; - maar toch
was het slot van Hoofts brieven steeds zoo zwierig, dat inderdaad niemand zich
redelijkerwijs over den Drost

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

550

PETRVS CORNELIVS HOOFDIVS, EQVES REGII ORDINIS S. MICHAELIS, ARCIS
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o
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Pieter Cornelisz. Hooft. Kopergravure van R. Perzijn, naar de schilderij van Joachim Sandrart.
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beklagen kon. Eene opdracht aan Prins Frederik Hendrik eindigt met den volgenden
vuurpijl: ‘Met welken wensch, ontworpen in 't inwendigst zijns harten, in alle
eerbiedenis de zeegbare hand uwer Hoogheid kust en zich op 't needrigste t'
haarwaarts nijgt, doorluchtigste, hoogstgeboren Vorst, genadigste Heere, Uw
Hoogheids getrouwste onderdaan en ootmoedigste dienaar, P.C. Hooft.’
Een brief aan eene geliefde is met franje van deze soort voorzien: ‘Dat wensch
ik van heeler harte; en kussend wel ootmoedelijk UE. waarde hand, nijg mij met alle
eerbiedenis op hope van vertroosting te haarwaarts, als UE. onderdaanste
toegedaanste Dienaar.’
In een kattebelletje aan zijne echtgenoote schrijft hij even zwierig: ‘Dat ik, niet
anders vermogende tot dankbaarheid, daarvoor in aller ootmoed naar den geest
kusse UE. welwaarde en schoone hand, die mij getrouwd heeft.’
Aan het slot van epistels aan Tesselschade, Van Baerle, Wickefort en andere
kennissen en vrienden, volgt onveranderlijk als de slag op het schot eene hoffelijke
buiging van dezelfde soort. 't Valt niet tegen te spreken: Hooft was een hoffelijk
man.
Busken Huet heeft in een opstel over de vrouwen, waarmede Hooft verkeerde,
met nadruk op deze eigenschap van onzen dichter gewezen. Tevens doet hij het
daarin voorkomen, alsof Hooft slechts hulde heeft gebracht aan DRIE schoonen:
Brechje Spiegels, Christina van Erp, Heleonora Hellemans; alsof zij de drie gratiën
waren, die beurtelings en elk op hare wijze bloemen strooiden op zijn levenspad.
Toen Huet dat opstel schreef, waren er nog slechts eenige afleveringen van de alles
onthullende Leendertz-uitgave van Hoofts werken verschenen; hij dwaalde dus te
goeder trouw; maar het valt te betreuren, dat hij naderhand het genoemde stuk niet
bijgewerkt, of in eene andere in 1881 door hem geschreven studie over Hooft den
dichter, de gelegenheid zich niet ten nutte gemaakt heeft, ons ook de andere gratiën
te schilderen, die bloemen, - dat het steeds rozen zonder doornen mogen geweest
zijn, - die bloemen strooiden op des Drosten levenspad.
De schrijver dezer schets heeft het gewaagd in de voorgaande bladzijden een
meer met de waarheid overeenstemmend beeld, dan Busken Huet ons gaf, te
teekenen van den alleszins verdienstelijken Drost, en van de vrouwen, waarmede
deze heeft omgegaan, een beeld, dat aan den mensch Hooft niet zulk een lichtenden
achtergrond geeft, als ons te gemoet straalt van Huets afbeelding.
Na een blik op den Muiderkring geworpen, en Hoofts vlegel-, leer- en wandeljaren
geschetst te hebben, zal het niet moeilijk vallen ons ongeveer eene voorstelling te
vormen van den Drost als mensch. Zonder reuzen-aandrift te bezitten tot het
volbrengen van grootsche daden, tot het omverwerpen van hinderpalen, met
opoffering desnoods, als de Geuzen, van lijf en leven, had hij een aandrang in zich
om van het leven op redelijke wijze alles te genieten wat het te genieten kon geven,
en voldeed hij daardoor aan de neiging zijner zinnelijke natuur, die hem dreef,
evenals het bijtje, honig te puren uit elke bloem, welke den levenstuin sierde.
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De herinnering aan de liefelijke vrouwenschaar, die het Muider-slot tot het
tooverpaleis der Vereenigde Provinciën maakte, oefent op ons, het bewonderend
nageslacht, nog zooveel invloed, dat wij bij het bezoeken van den grimmigen burcht
met zijne gekanteelde hoektorens minder aan het verschrikkelijke lot van den
rampzaligen Floris V denken, dan aan Hooft en zijne luite, met wier klank de tonen
van Tesselschade's stem melodisch samensmolten.
Zoo mensch, zoo dichter. Het grootsche ontbreekt den poëet; hij werpt niet met
hunebedden om zich alsof het pepernoten waren, maar maakt een ‘pas de quadrille’
op den gladden parketvloer eener danszaal, terwijl hij verliefde versregels van zijne
lippen laat rollen ter eere zijner danseres. Niets in hem van de wilde natuurkracht,
die met eene in den Etna gedoopte reuzenpen gloeiende regels aan het ruim des
*)
hemels schrijft; maar wel het fijne, het uitgewerkte eener beschaving, welke op het
punt staat, evenals de Italiaansche, in manier te ontaarden, en welke kunstwerken
voortbrengt, bescheiden van omvang, op fijn snijwerk gelijkend.
Zoo met de kunst, zoo met het geloof. Een spreekwoord zegt: Hoe dichter bij
Rome, hoe slechter Katholieken. Op Hooft was van toepassing: hoe dichter bij Dordt,
hoe slechter Protestanten. Bij hem geen vurigen ijver meer, die goed en bloed voor
het geloof over had, en zelfs niet terugdeinsde voor den brandstapel, maar een
kalm aannemen van hetgeen hem als waar geleeraard werd, en een kalm verwerpen
van hetgeen hem te lastig dacht in dit geleeraarde. Zelfs is het de vraag of Hooft
niet meer Heiden dan Christen was? In het vers Noodlot dicht hij:
Gelukkig die d'oorzaken van de dingen
Verstaat, en hoe zij vast zijn onderlingen
Gemalied zulks, dat geene levendheên
(God uitgezeid) ooit iet van zelven deên
Oft leên:
maar al door ander oorzaaks dringen,
Door oorzaaks kracht men al wat schiedt ziet drijven.

Of zoo men nog sterker verlangt: in de als Hoofts verbloemde geloofsbelijdenis
aangenomen alleenspraak van Segemond, tweede Bedrijf van Baeto:
't Zij veel of luttel haar vernuft de menschen slijpen,
Zij vinden dat er meer is dan men kan begrijpen:
En dat er is iets goeds gewoon te nemen acht
Met hartelijke zorg op 't sterfelijk geslacht.
....................

*)

Heine, Nordseebilder: Agnes, ich liebe dich!
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Dies weet mijn toeverzicht geen gissingen te maken,
Dat Godheid immermeer uit het geloof zal raken,
Want d'ijvrige gemeent met bidden, brand en rook,
Voor goden vieren zoud' veel eer ajuin en look,
Als zorgeloozelijk verwerpen 't innig tsagen
'tWelk rekent alle luk voor loon, en ramp voor plagen.

Uit dit deeg worden geen martelaars gekneed. En het geloof was juist de wonde,
de gevaarlijke plek van de samenleving dier dagen. Een enkel onbedachtzaam of
te vrij woord over geloofszaken kon aanleiding geven dat de eensgezindheid in een
vriendenkring verstoord werd, dat de rust uit een huisgezin week, dat een
landsbetrekking verloren ging. Hooft moest dus in zijne officiëele positie dubbel
voorzichtig zijn. En dat was hij. De Drost met zijn fijnbesnaard gemoed stelde te
hoogen prijs op kalm en rustig genieten, op het behoud van zijnen gemoedsvrede,
om niet waar het noodig bleek offers te brengen, doch offers, die niet voor zijn kracht
en karakter getuigden.
Daarom: Weg met De Groot, weg met Vondel! Ja, zoo diep had zich dat streven
naar opgewektheid en blijmoedigheid, en het weren van alles dat deze stemming
schaden kon, bij hem ingeworteld, dat hij de schoone Klaere, de Klaere, die hij
vraagt, ‘wat er haar hartje verlept heeft’, niet meer zetten kan, nu zij ‘verdriet in
vroolijkheid’ schept. Tot welke angstvalligheid het doorgaan in deze richting leidt:
dit blijkt uit het verdonkeremanen van het feit, dat hij, Hooft, de vertaler was van
den Schijnheilig.
Doch op deze wijze doorgaande, zouden wij eene parodie op Hoofts karakter
leveren, hetgeen te onrechtvaardiger zou wezen, omdat onze Drost van den beginne
af aan geweten heeft, wat hem te doen stond, en hij tot het einde in het eenmaal
gekozene en zich voorgenomene volhard heeft, in tegenstelling met Vondel, die na
dwalen en zoeken, en na tweemaal van levensopvatting veranderd te zijn, ten derden
male eindelijk in den schoot der Katholieke kerk aanlandde, waar hij de zoo vurig
begeerde rust vond. De autocratische en welgezeten Amsterdamsche Burgemeester
Cornelis Pieterszoon Hooft, de tegenstander van de opdracht der grafelijkheid aan
Prins Willem I, de handhaver van de vrijheid der stad tegenover Leicester, en
vervolgens tegenover Prins Maurits, de hater van alle onverdraagzame
Contra-Remonstranten, de vijand van die leden der Vroedschap, welke bij de
uitlegging der stad en het opkoopen der daartoe benoodigde terreinen, meer hun
bijzonder dan het algemeen welzijn behartigden, de man naar Vondels hart, bij
wiens overlijden deze het volgende sonnet dichtte:
Trek om 't Raadsheerlijk lijk geen droeve torenklok:
Het burgerlijk beklag zal deze baar geleien,
De balling, wees en weeuw beluien hier met schreien
Hun waard, haar man, haar voogd: daar 't leven uit vertrok.
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Hangt aan den wand van 't Koor dien Burgemeestersrok,
Dien tabberd, wijd van baat en staatszucht afgescheien:
Dien Deeglijkheid hem ging zoo onbesproken breien:
Hieraan heeft Eigenbaat niet de allerminste vlok.
Dat nu Amstelredam in 't rouwkleed valle aan 't huilen,
Haar zegenrijke Beurs ontbreekt één harer zuilen,
Haar Raadhuis een pilaar. Hoe drukt ons dit verlies!
Doch troost u, rijke stad! Men zal u zalig noemen:
Als Room Fabricius' en Cato's deugd wil roemen,
Zeg: Hooft, dat was de man, waardoor mijn glorie wies.

deze schrandere vader zond zijnen zoon, onzen dichter, reeds op achttienjarigen
leeftijd, ‘wetende wat burgerlijke wijsheid en heusche zeden men uit het zien van
landen en luiden kon leeren, buitenslands, om zich in dat deel van Europa, hetwelk
van de geestigste en geslependste volken des aardbodems wordt bewoond, voor
*)
een tijd lang te onthouden.’
Den elfden Juni 1598 's avonds voer Pieter van Amsterdam per schip naar La
Rochelle, in welke plaats onze vaderen met de daar wonende Protestanten nauwe
handelsbetrekkingen onderhielden. Eén der correspondenten der Hooften in La
Rochelle zal wellicht de taak opgedragen zijn geweest, den jongen man te
ontbolsteren, en hem op weg te helpen bij zijnen verderen tocht, welke over Poitiers,
Tours, Blois, Orleans, Parijs, Rouaan, Lyon, Avignon naar Marseille leidde; terwijl
voor het deel der reis in Italië, eene handleiding of instructie, ten zijnen behoeve
was opgesteld door een voornaam Italiaan, onder den titel van: D. Ant. Marganetti,
breve instruction all'viaggio d'Italia per il M. Ill. Sign. Hooft etc. In Marseille werd
onze dichter van 5 tot 30 Juni 1599 opgehouden ‘om dies wille dat de Turk op zee
†)
was.’ Toen er eindelijk tijding kwam, dat de zeeroovers vertrokken waren, is hij ‘in
†
een bark gegaan, om naar Genua te varen.’
In Frankrijk bracht hij dus een rond jaar door.
De hoofdstad der Christenheid, Rome, schijnt onzen Pieter al zeer matig bekoord
den

te hebben, daar hij er slechts van den 17 Dec. 1599 tot den 15 Jan. 1600, in het
geheel negen en twintig dagen, vertoefde. Hoe veel te meer moeten hem Venetië
en Florence behaagd hebben, in welke eerste stad hij aanvankelijk drie (21 Aug. 3 Dec. 1599) en vervolgens vijf maanden (19 Oct. 1600 - 27 Maart 1601) doorbracht,
onderbroken door een verblijf in de laatste plaats van zeven maanden (10 Maart 19 Oct. 1600).
Over Trient keerde hij langs Augsburg, Neurenberg, Hanau, Frankfort a/M., Kassel,
Minden, Hildesheim, Hannover, Bremen, Oldenburg, Aurich, Emden,

*)
†)
†

Gerard Brand. Leven van P.C. Hooft.
P.C. Hoofts Reis-heugenis.
P.C. Hoofts Reis-heugenis.
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Delfzijl, Groningen, Leeuwarden en Harlingen over de Zuiderzee naar Amsterdam
den

terug, waar hij den 14 Mei 1601, na eene reis van drie jaren min zeven en twintig
dagen, landde.
Het klinkdicht van Vondel op den Burgemeester Hooft haalde ik in zijn geheel
aan, omdat het een trouw beeld geeft van het karakter van dezen man. Alle
geschiedschrijvers verkondigen zijne verdiensten in ongeveer dezelfde bewoordingen
als Vondel het deed, en met eene kleine wijziging zijn op hem van toepassing de
edele woorden, die Shakespeare's Antonius als lijkrede op Brutus spreekt:
This was the noblest of them all:
All the (opponents), save only he,
Did that they did in envy of great (William and Maurice).
He only, in a general honest thought
And common good to all, made one of them.
His life was gentle; and the elements
So mix 'd in him that Nature might stand up,
*)
And say to all the world: ‘This was a man!’

Van het karakter en de levensopvatting der ‘Burgemeestersse’: Anna Jakobs Blauw,
de moeder van onzen dichter, weten wij helaas niets. Maar van zijnen vader heeft
Pieter dien onafhankelijkheidszin geërfd, welke hem zijn leven lang zonder tasten
of zoeken, rechtaan, rechtuit, zijn eigen weg heeft doen gaan.
Muntte de vader uit als politicus, - zijn portret en dat van den Zwijger staan op
één lijn wat geslepen uitdrukking van gelaat en oogen betreft, - de zoon was geboren
dichter. Zelfs indien Pieter in de mogelijkheid ware geweest staatsambten van
gewicht te bekleeden, - omstreeks 1618 viel de oude Hooft in eervolle ongenade
bij Maurits, en bleef het tot zijnen dood, - dan nog zou hij alle aanbiedingen
afgeslagen hebben, om volgens den aandrang zijns harten van het Muiderslot den
heerlijken zetel der Hollandsche Muzen te maken.
Van vroegtijdige ontwikkeling spreekt zijn dichttalent. Toen hij op achttienjarigen
leeftijd naar Italië toog, was hij de vervaardiger reeds van het treurspel Achilles en
Polyxena, van ettelijke klinkdichten en bijschriften, van het reeds genoemde vers
‘Elk prijz' zijn lief, waar hij ze gis’, dat verwondering opwekt over de vroegrijpe
zelfkennis van den opgeschoten knaap, den knaap, die een ijverig lid geweest was
der Rederijkerskamer In Liefd' bloeiende, waaraan hij uit Florence zijn bekenden
rijmbrief richtte. De oude Hooft werd in 1547 geboren. In 1582, dus op vijf en
dertigjarigen leeftijd, was hij schepen van Amsterdam. Toen Philips II in 1568 het
vonnis der Inquisitie bekrachtigde, waarbij alle Nederlanders schuldig verklaard en
tot het verlies van leven en goed veroordeeld werden, trad hij den mannelijken
leeftijd in, en was hij vervolgens getuige van alle verdrukkingen en alle gruwelen
door de Spaansche

*)

Shakespeare's Julius Caesar. Act. V. Scene 5.
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Dons gepleegd. Met ontzetting op het plotseling tot in het wit der oogen toe
verbleekend gelaat, heeft hij de moorden van Naarden en Haarlem vernomen, heeft
hij zich, door den terugslag daarvan op zijn gemoed, gehard en gestaald tegen al
wat nog komen kon, en gezworen te volharden, al ware dan ook zijn gang een gang
ter dood. Tegenover Leycester handhaafde hij met zijne partij de Hooge Overheid
van Holland. De landvoogd plaatste zijn naam op de lijst der ter dood veroordeelden.
Eindelijk kwamen tijden van glorie en overwinning. Holland dreef den Spanjaard
uit, en rondde zijne grenzen af. Op fabelachtige wijze nam de bloei van Amsterdam
en het fortuin zijner inwoners toe. Luid en luider steeg de overmoedige juichtoon
der zoolang geknevelden ten hemel; stouter klonk het psalmgezang, het thans niet
meer verboden gezang, der protestanten door de witgekalkte booggewelven hunner
kerken; de staat en het calvinisme gevoelden zich één, en wee hem, die zich
vermeten durfde de rechtzinnigheid en met haar den staat aan te tasten, - gekerkerd,
onthoofd! dat was het gewijsde over die schuldigen, zij mochten Hugo De Groot, zij
mochten Oldenbarneveld heeten. Tijden van fanatisme, tijden van dweperij! Maar
ook, tijden van geestkracht!
Doch de tegenwerking bleef niet uit in de artistieke naturen. Zij vonden geen
voldoening in de koude vormen der Staatskerk, en in haar afkeerig zijn van de kunst.
Volgden zij de richting, welke deze Kerk aanwees, dan, zij gevoelden het diep,
zetten zij den eersten stap op eene dood loopende straat. Onze geheele achttiende
en het begin der negentiende eeuw is daar, om te bewijzen hoe diep het dorre roest
der Staatskerk in het kunstenaarsleven der Hollanders ingevreten heeft. Eene andere
richting werd aangewezen door de beroemde leeraren aan de Leidsche Hoogeschool.
Deze beoefenden met voorliefde de Renaissance, niet de echte, maar eene
tweede-handsche, welke aan Seneca en Virgilius eene eereplaats toewees, en
Sofokles en Homerus in de schaduw stelde, - maar met dat alles toch eene
Renaissance-kunst. De jonge Hooft, Vondel en anderen met hen, wierpen zich op
de relieken der Ouden met het vuur der kunstenaars-dweepzucht, en veroverden
zich uit dien schat, wat hun het bezit waard scheen. Meer echter verlangde de jonge
Hooft nog. Hij wilde het land zien, waar de Romeinen eenmaal aan hunne energie
en hunne òverstroomende levenskracht den teugel gevierd hadden, totdat zij,
overspannen, neerzonken in de verslapping hunner orgieën; hij wilde de zoete,
malsche luchten van het zonnigste aller Europeesche landschappen inademen; hij
wilde zien en gevoelen, in-der-dáád, wat thàns als een visioen zijn boezem deed
reikhalzen. Zijn natuur kwam in opstand tegen godsdienstige dweeperij, maar opende
zich gretig voor de indrukken van een lachend, genietend heidendom, dat aan eene
aanlokkelijke en begeerlijke vrouw gelijk, de blanke armen om zijnen hals strengelde,
en hem voortaan in minne gevangen hield.
Heeft men zich eenmaal in de gevoelens van Hooft verplaatst, en is men met
hem op reis getogen naar Italië, dan werkt het herlezen zijner Reisheugenis
ontnuchterend.
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Soortgelijke korte reis-aanteekeningen, door den schrijver geboekt om als leiddraad
te dienen voor eene toekomstige breedere uitwerking, - welke ook hier gelijk bij zoo
vele andere achtergebleven is, - oefenen steeds denzelfden verkillenden invloed.
Toch leeren wij er uit opmerken, dat Hoofts gevoel voor de bouwkunst zeer
onontwikkeld is. In de schilderkunst waardeerde hij slechts het allegorische. Doch
met volle kracht wierp hij zich op de beoefening der poëzie, en de muziek vond in
hem een hartstochtelijk bewonderaar. Italië leerde hem de harde klanken der
Noordsche taal kneden tot malsche, zoodat zijne verzen door hunne taalmuziek het
oor zouden streden. De melodie van Dorilea's lied uit Granida, een herdersdrama,
gedicht na zijn terugkeer uit Italië, moet de lezers van Coornherts, van Roemer
Visschers, en vooral van Spieghels stroeve poëzie verbaasd hebben doen staan
over de welluidende tonen, welke de jonge Pieter aan zijne lier wist te ontlokken.
Ook thans nog klinken die strofen tartend malsch en zoet.
Het vinnig stralen van de zon
Ontschuil ik in 't bosschage;
Indien dit boschje klappen kon,
Wat meldde 't al vrijage!
Vrijage? Neen. Vrijage? Ja,
Vrijage zonder meenen;
Van honderd herders (is 't niet schâ?)
Vindt m'er getrouw niet éénen.
Een wullepsch knaapjen altijd stuurt
Naar nieuwe lust zijn zinnen,
Niet langer als het weigren duurt,
Niet langer duurt het minnen,
Mijn hartje trekt mij wel zoo zeer,
Zoo zeer, dorst ik het wagen;
Maar neen, ik waag het nimmermeer,
Hun minnen zjjn maar vlagen,
Maar vlagen, die thans overgaan
En op een ander vallen;
Nochtans, ik zie mijn vrijer aan
Voor trouwsten van hen allen.
Maar of 't u miste, domme maagd;
Gij ziet hem niet van binnen.
Dan, 't schijnt wel: die geen rust en waagt,
Kan kwalijk lust gewinnen.
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Of ik hem ook lichtvaardig von,
En 't bleef in de bosschage; Indien dit boschje klappen kon,
Wat meldde 't al boelage!

Maar met dit en enkele andere liederen van het herdersspel eindigt onze
bewondering.
De personen van Granida walgen ons, naast hunne ondramatische houterigheid,
door hunne onoprechtheid en slechte manieren. Het zijn, mannen als vrouwen,
woordbrekers, boeleerders van de ergste soort. En dat in een idyllisch herdersdrama!
Hoe edel, hoe poëtisch steken daartegen de figuren af van de verliefde paren in
Shakespeare's Midzomernachtsdroom, afgezien nog van het dramatisch effect, dat
ten eenenmale aan het werk van Hooft ontbreekt. En niet alleen aan dit, ook aan
zijne later verschenen tooneelspelen. Hoe kon het anders.
Was het bij Hooft een inwendige drang, sterk en machtig van drukking, als
waardoor de waterstraal eener reuzenfontein, omhoog geperst, dreunend het
luchtruim invliegt, - was het, vraag ik, een inwendige drang, welke hem dreef het
leven, dat hij gezien, de genoegens, welke hij gesmaakt, de smarten, welke hij
geleden had, in één woord al zijne subjectieve gevoelens, veredeld door het poëtisch
prisma zijner kunstenaarsziel in rijke kleurschakeering neer te schieten in het objectief
gehouden tooneelspel? Waren het de klanken der vreugde, eens door hem gezongen
bij oneindig genot; de kreten der woede, eens door hem geslaakt in het hoogtij zijner
verontwaardiging; de klachten der wanhoop, eens door hem ten hemel geslingerd
in vertwijfeling aan het zijnde en het komende, die gelegd werden in de ziel zijner
handelend optredende personen? Helaas neen.
In Italië had hij Tasso's herdersdrama Aminta (1572), Guarini's herdersdrama
Pastor Fido (1585) gelezen, en hij was er zoo door bekoord geworden, dat hij,
teruggekeerd in Holland, ook iets dergelijks ten tooneele wilde voeren. Helaas,
navolging en geen eigen aandrift; navolging, en geen scheppingsvermogen!
Navolging wederom en geen inwendige drang om den mensch te geven zooals
hij leef en weeft, toen hij naar Seneca's roemruchtig voorbeeld, en in Seneca's
brommende taal Gerard van Velzen, Baeto dichtte. Navolging nogmaals en geen
inwendige drang, toen hij Plautus' Aulularia, als Ware-nar, geschikt maakte voor
het Amsterdamsche tooneel. Hoe naïef, maar waar, merkte Vondel van zich zelven
en anderen op:
Wat zijn vele Nederlanders
In hun letterwijsheid anders
Dan een veder, uit de wiek
Van een grijs Romein of Griek
En den ouden tijd getogen?
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Wat van verre komt gevlogen,
Wordt hier wonderlijk onthaald.
Wie met anders vonden praalt,
Laat zich dunken 't is zijn eigen.
Onze schrijfgedachten neigen
Wild te weiden buiten duin.
Kruiden in eens anders tuin,
*)
Poelen, velden, en moerassen
Over menige eeuw gewassen,
Geven aangenamer geur
Dan het groen voor moeders deur.
Kiesch op 't vreemd en afgesleten,
Wij de nieuwe dracht vergeten,
En verzuimen aan den haard
†
't Geen ten spiegel dient bewaard.

Doch ook daarentegen, welk een inwendige aandrang, welk eene spankracht spreken
er uit vele minnedichten van Hooft; van Hooft met de galante, ridderlijke inborst, die
in het zoete Italië ontbolsterd en beschaafd, zijne luite tot echo maakte zijner diepste,
edelste, liefelijkste, vurigste gevoelens.
Wanneer hij het eeuwig-vrouwelijke bezingt, dan geraken alle snaren van zijn
dichterlijk gemoed aan het trillen, en klonken er hartveroverende modulaties.
Hij ziet zijne geliefde Brechje Jansdochter Spiegel, en wil haar tooien met een
gewaad, dat hare schoonheid verhoogende, haar dubbel aanminnig zal doen zijn.
Schoon Nimfelijn
Ach, minde je mijn,
Wat zou ik al versieren
Om naar mijn wensch
Dees ledetjens,
Zoo wel gemaakt, te sieren.
Met blinkend goud
Of paarlen zoudt
Gij voelen ras belasten
Uw halsje zoet,
Dat kralen als bloed,
Daarom niet beter pasten.

*)
†

Wij cursiveeren hier.
Op de Nederlandsche Oorlogen van Strada. Unger XV bladz. 134, met de volgende
aanteekening: Op dit gedicht werd voor het eerst weder de aandacht gevestigd door Mr. A.D.
de Vries in de Dietsche Warande van 1875, bl. 389. In de vroegere uitgave in Vondels werken
ontbrak het.
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Ik zou u kleên
Met keursjes reen,
Van lichte verven blijdjes,
Die zouden staan
Geschilderd aan
Uw breedachtige zijdjes;
Uw voetjes mit
Haar schoentjes wit
Daar bij geval in 't bokken,
Het inkarnaat
Zoo wel bij staat
Van kousjes glad getrokken.
Uw armkens mee,
Zoo wit als snee,
Zou ik koraal om schikken,
Dees vlechtjes blond
Op nieuwen vond
Zou ik u leeren strikken
Met snoertjes veel,
Nu groen, dan geel,
Bij lodderlijke beurtjes,
Vóór waatren 't haar,
Of kruiven 't dáár, En duizend zoete leurtjes.
De vlechtjes zou
Ik trekken nòu
Wat laagjes, dàn wat hoogjes.
En als het klaar
Gefutseld waar
Mij spieglen in uw oogjes;
Dan werpen licht
Nù mijn gezicht
Op 't eene, nù op 't ander;
Dan nemen raam
Hoe 't al te zaam
Zou voegen bij elkander.

Het is alsof de dichter drie passen achterwaarts doet, om de aldus door hem
uitgemonsterde schoone met een kunstenaarsoog op te nemen. En hij blikte op
zijne schepping, en hij zag dat zij goed was. Doch het gevoel voor de schoone wordt
hem te machtig. Hij treedt op haar toe, blikt in hare oogen, prangt haar aan zijne
borst, drukt zijn mond op hare lippen, en vangt haar zieltje op die rozenboorden op.
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Indien dat gij
Uw oogjes blij
En liefelijke zeden,
Zoo vreugderijk,
Zoo vriendelijk,
Zoo vol bevalligheden,
En uw aanschijn
Vernoegd, tot mijn
Dan met een lachje wendde,
Zoo zou ik hiel
In u, mijn ziel
Gaan metterwone zenden.
En als ik wat
Belonket had
Den brand van alle knechtjes,
Uw zedetjens,
Uw ledetjens,
Uw fraai getooide vlechtjes,
Zou zou ik streng
Met armen eng
Uw lieflijk lijfje prangen,
Tot ik daaruit
Kreeg buit om buit
Uw zieltje weer gevangen.
De verve van
Mijn lippen, an
Uw wangsken zou ik plekken
Door zoentjes zacht,
En met hun kracht
Uw ziel te mond uit trekken;
Charife, ik weet
Gij dan beleedt
Dat niemand van uw zusjes
Daar gij, zoo 't schijnt
Nu smaak in vijndt
Gaf ooit zoo zoete kusjes.

Een andermaal dicht hij van de liefdedrift het oude liedje, dat altijd nieuw blijft; van
Venus, die ieders hart in haar algeweld heeft, en die toch het hart van 's dichters
nimfje niet schijnt te kunnen ontdooien. Zou het zijn, vraagt hij, omdat Venus
vlammen geen vat hebben op boezems, die gestadig door de golven bespoeld
worden? O neen, want gijzelve, Venus, zijt gesproten uit
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de grondelooze zee, en nochtans doofden uwe liefdevlammen daarin niet uit. Ik
geloof, wanneer gij wilt, Aphrodite, dat gij die marmeren borst, onder sneeuw
bedolven, zoudt kunnen ontdooien. Ik geloof, dat er een tijd komen zal, waarin gij
met uw allesbuigende hand dat steenen hartje zult kneden en lenig maken. Dat
hartje, hetwelk nu zoo onverschillig is voor het schitteren van uwe toorts, zal leeren
minnen. Dan zal een andere fierheid haren boezem doen zwellen, en zonder te
sagen zal zij uwe vlammen verwelkomen. Bedeesde maagden, en onervaren
borstjes, kunt gij, wanneer het u lust o Venus, met moed bezielen.
Dan leeren zij ten zachten bed uitstijgen,
En in een onderrok ten venster varen,
Op zang en snaren.
Dan leeren zij, om de oudelien te mompen,
Haar voetjes zetten, dat het niemand luister
Alleen bij duister.
Dan leeren zij ter sluik haar boel in laten,
En vloeken 't kraken van de deur en trappen,
Die 't willen klappen.
Dan leeren zij als afgewend van minne
Het geven op, en in liefs armen glijen
Haar lipjes vlijen.
Dan leeren zij van flauwt' haar oogjes luiken;
Haar lipjes aan liefs lipjes lijmen;
En zoo bezwijmen.
Dan leeren ze aan lief hals in onmacht hangen,
En stoutertjens op liefs mond haar verloren
Zieltje nasporen.
Dan is het vree, en het verwonnen hartje
Verzweert te stribblen tegen de geboden
Der Minnegoden.

Het hoogste in dit genre bereikt Hooft in zijne Klacht der Prinses van Oranje, over
't oorlog voor 's-Hertogenbosch. Van Huygens zal hij allicht vernomen hebben, hoe
innig Amalia van Solms haren Frederik-Hendrik liefhad. Innig, zeggen wij met
voordacht, omdat de dichter door zijne vurige, en in hunne naïveteit het wezen der
liefde ontledende woorden, van zijne prinses eene heldenfiguur heeft weten te
maken. De minnezang bereikt hier door de
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grootschheid zijner opvatting de hoogte van eene episode uit een heldendicht.
Waarom, roept de prinses haren afwezigen gemaal toe, waarom stookt gij thans
liever brand van Mars, dan Venus' vuur? Prikkelt u gloriezucht? Welaan, ik zal u
een krans van blij gespikkelde bloemen vlechten, waarbij geen lauwergroen haalt,
bloemen, op nieuwen vond gestrengeld, welriekend van den geur, mijn handen
aangeademd door uwen mond. Maar ach, de zuchten, de teedere getuigen mijner
ongenezelijke liefdekwaal bereiken niet meer uw oor, dat thans verdoofd wordt door
't geschal der trompetten en 't gedreun der metalen monden. Indien het u lust Jupijn
te spelen, volg dan ook zijne vriendelijkheden na, en laat mij niet in de eenzaamheid
versmachten.
Elke dag brengt mij de tijding van nieuwe dooden. Elke kogel moordt mij. Kon er
niet één het hoofd met witte pluimen treffen? Hoe zou Madrid verkwikt zijn, indien
het vernam, dat het scherp u gemoord had? Hoe zou het juichen en stoffen! Doch
al ben ik een zwakke vrouw, de liefde maakt mij sterk, ik wil de gevaren met u deelen,
aan uwe zijde zijn, den glans uwer oogen zien:
Maar is om lief, om lijf, om leven,
Om kind, om zoon van vaders naam,
Zoo veel, op ver na, niet te geven,
Als om een glorierijke faam,
Zoo gunt mij, dat ik met u rijde,
Door koud, door heet,
En voert mij bij 't rapier op zijde,
Waar dat gij treedt.

De liefhebbende vrouw geworden eene Amazone!
Opmerkelijk is Hoofts neiging om in sommige gedeelten zijner treurspelen door
melodramatiek te werken op de zenuwen zijner lezers, zooals daar zijn in Gerard
van Velzen de ontmoeting van den Schildknaap met Timon en den Helschen Geest,
in Baeto het uiteinde van Rycheldin. En niet enkel in zijne treurspelen, ook in zijne
Nederlandsche Historiën, waar hij de gruwelen van Naarden en Oudewater beschrijft.
Ik matig mij niet aan een oordeel te vellen over Hoofts Nederlandsche Historiën
als geschiedwerk. De geschiedenis ‘an und für sich’ ligt buiten den kring mijner
studiën. Indien men mij echter vroeg, wie beter de te behandelen stof beheerscht:
Hooft of de na hem gekomen geschiedschrijvers Gibbon, Motley, Macaulay en meer
anderen, dan zou mijn voorkeur bepaald en zonder aarzelen voor de laatsten zijn.
Doch uit het oogpunt van taal en stijl is Hoofts geschiedboek in onze letteren eenig,
zelfs al zou men erkennen, dat de oorspronkelijkheid van des Drosten stijl schade
lijden moest onder het vertalen en het twee en vijftig maal lezen en herlezen van
Tacitus. Tot zoo iets zouden wij, snelwerkende negentiende-eeuwers, niet meer in
staat zijn. Maar daaraan danken
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wij ook in plaats van de slappe lendenstijl der rederijkers, een forsch, flink, kernachtig
Hollandsch, dat volgens Huygens teekenachtige uitdrukking wel eens ontaardde in
harnas-duitsch. Honderden, neen duizenden zinnen vallen er aan te wijzen in de
Nederlandsche Historiën, die den beminnaar van kern-gezegden doen watertanden
niet alleen, maar hem doen wanhopen ooit iets dergelijks te leveren. Ik kan niet
nalaten er een half dozijn, die mij, het geschiedwerk doorbladerend, in het oog
vallen, hier aan te halen.
‘Maar zoo hol een gulzigheid om alles in te slokken, die wijder gaapt dan Sicilië
van Goa, dan Goa van Mexico leit, die 't gereten Italië knaagt met de tanden, daar
't vleesch des onnoozelen Indiaans nog tusschen zit, zal zich met geen brok als
Neêrland laten stoppen; maar gansch Christendom, zoo God het niet keert, ja den
ganschen aardkloot door de kaken jagen, en vragen of er meer is.’
‘Dit eerder, dat zij met het oor op 't rapier tegens de aarde liggen, om de
gelegenheid te beluisteren, en ritselt er een gerucht van voordeel, teffens op te
springen.’
‘Dan nieuwe wetten, nieuwe orde gesteld, en den veroverden gewesten een
scherpen breidel in den bek gewrongen.’
‘Maar de Spanjaards gewoon na de zege, gelijk de Duitschen vóór 't vechten, om
betaling te roepen, begosten straks in denzelfden nacht, die den strijd tot Moorwijk
volgde, samen te rotten, en eenen aanslag te ontwerpen, daar zij drie jaren solds,
die men velen van hen schuldig was, uit smeden mochten.’
‘Elk ijverde er om 't zeerste, en de een riep den ander toe: Willem Vader is
gekomen: met zoo heet een genegenheid, dat ze ten aanschijn uitblaakte.’
‘Die bekend zijnde voor een ouden Ruiter van Egmonts bende, liever had zich
de ziel, dan zijn metverwanten uit den monde te laten pijnigen, en een wreeden
dood droeg, zonder iemand in last te brengen.’
Telkens en met liefde keeren wij bij het lezen van Hooft tot zijne innig gevoelde
minnedichten, en hoffelijke, fijn gesmede sonnetten terug. Ik ben verliefd op die
minneliederen. Zij streelen mijn gehoor en gevoel; zij lokken mij aan, als de coquette
lach en lonk van eene verleidelijke schoone.
Ik zou wenschen eene uitgave dezer gedichten te zien verschijnen, keurig gedrukt
en gebonden, de liederen naar tijdsorde gerangschikt, met aanteekeningen en
varianten verrijkt.
Welk eene weldaad zou het geweest zijn, indien een dichterpaar zooals Potgieter
en Beets (vermetele en onmogelijke wensch!) indertijd de handen inééngeslagen
had, om die liederen, gemoderniseerd, te doen genieten, zoodat zij eene verheuging
des gemoeds, eene opbloeiing des harten zijn zouden voor gansch een komend
geslacht van Nederlanders. Zooveel van hetgeen thans verschijnt, lijdt aan
zwaarmoedigheid en dufheid. O levenslustige, krachtige gouden eeuw van Vondel
en Hooft, keer terug!
Eindhoven, April 1897.
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Buitenlandsch overzicht.
den

Den 18 Mei is de Vredes-conferentie geopend.
De gedelegeerden van al de landen van Europa, van de Vereenigde Staten,
Mexico, China, Japan en Siam - niet die van de Hollandsch sprekende
Zuid-Afrikaansche republieken, die zoo min als de van wereldlijke souvereiniteit
ontheven Paus een uitnoodiging ontvingen; maar dit alles is bijna een quaestie van
zuiver binnenlandsche politiek geworden en ik zwijg er dus over - al die
gedelegeerden, een honderdtal, kwamen samen in het Huis ten Bosch, in den Haag.
Alsof het een twee eeuwen vroeger was, zouden in ons land de onderhandelingen
gevoerd worden over een der belangrijkste onderwerpen van Europeesche
staatkunde. Over den loop van 's werelds zaken zou beraadslaagd worden in den
Haag; 1899 zou in de historie gekenschetst worden als het jaar der H a a g s c h e
Conferentie.
Fransche journalisten, gevoelig voor decoratief, kleur, mise-en-scène, roemen in
hun bladen de Oranjezaal, waarvan de muren van den vloer af tot boven tegen den
koepel beschilderd zijn door Jordaens, den leerling van Rubens, wien de weduwe
van den prinselijken stadhouder Frederik Hendrik opdroeg de oorlogsdaden van
haar gemaal te verheerlijken, met den Munsterschen v r e d e bekroond. Maar zij
klagen over de eentonigheid der zwarte jassen, waarin zelfs de bekendste en
hoogstgeplaatste der afgevaardigden, een graaf Münster, een Bourgeois, een
Pauncefote, een Staal, in de vergaderzaal verschenen. Waar was de statige kleedij
gebleven van den Westfaalschen vrede, de elegance van dien van Rijswijk en
Utrecht? Slechts de Chineezen en een paar uniformen brachten wat kleur in het
tafereel. Verder kale hoofden, zwarte jassen, onvaste knieën in lange broeken....
Men zou deze bijeenkomst voor de vergadering van een gewestelijk parlement
gehouden hebben, waarvan de landadel het overheerschende deel uitmaakte; iets
als een landdag eener provinciale ridderschap. Anderen spraken van de zitting van
een eerwaardigen Senaat, deftig, welgemanierd, rustig, ernstig vooral.
Door sommige Nederlanders is met eenigen spijt herhaald het: Bij u, over u,
zonder u - van den abbé de Polignac bij den vrede van Utrecht, in het laatste jaar
(1712) onzer internationale glorie. Er was geen reden voor. Hoewel Nederland zich
zeker in sommige opzichten meer in de wereld zou kunnen laten gelden dan het
doet, is het niet te betreuren, dat ons kleine land geen rol in het Europeesche concert
heeft te spelen en dat het - al kon 't beter - vrij wel in staat is de tering te zetten naar
de nering. De taak van den gastheer is in dezen benijdenswaardig en het is een
zonderlinge uiting van nationalen trots humeur te toonen over het feit, dat Rusland
eigenlijk de lakens uitgeeft in ons huis. Het is waar, dat het gebeurde met de
Afrikaansche republieken misschien.... maar daar blijf ik af.
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De groote beteekenis van de Vredes-conferentie ligt zeker hierin, dat zij de eerste
officieele bijeenkomst is van dezen aard. Of er veel resultaten verkregen zullen
worden of niet, de Vredesbeweging draagt thans voor het eerst den officieelen
stempel, waartoe zij door de interparlementaire conferenties van de laatste jaren is
voorbereid. De eerste Vredesbijeenkomst der staten. Men heeft aan de Heilige
Alliantie herinnerd, maar dit is een niet zeer gelukkige en een sterk hinkende
*)
vergelijking geweest. In het memorandum van prins Metternich leest men wel dat
een zeer groot leger een aanmerkelijk gevaar oplevert zelfs voor de inwendige orde
van den staat, omdat het de onontbeerlijke hulpbronnen voor een wijs bestuur der
volken uitput - woorden die overeenkomen met die uit de eerste Boodschap van
den Tsaar: ‘De intellectueele en physieke krachten der volken, de arbeid en het
kapitaal, worden voor het grootste deel afgeleid van hun natuurlijke aanwending en
onvruchtbaar verbruikt.’ Maar dan volgt in de memorie van prins Metternich en hierop
viel in 1816 de volle nadruk: dat dit gevaar (van groote legers) bijzonder groot was
op het tegenwoordige oogenblik, nu de militairen zelf doortrokken waren van
r e v o l u t i o n a i r e d e n k b e e l d e n en zich overgaven aan wenschen, die niet
verwezenlijkt konden worden dan door de omverwerping van de bestaande orde
van zaken. Niet ten onrechte betitelde de socialistische Vorwärts dan ook de Heilige
Alliantie als ‘het reactionaire vorstenverbond, dat in den spot en den vloek van de
geschiedenis is vergaan.’
Deze conferentie is gansch iets anders, wat opgewonden gemoederen ook denken
mogen en revolutionaire tongen ook spreken. Zeker, er is een pijnlijke tegenstelling
tusschen den Tsaar, apostel van de vredesidee, en den Keizer van alle Ruslanden,
verdrukker der Finnen. Dat ik die tegenstelling niet voorbij zie, moge bewijzen wat
ik twee maanden geleden op deze plaats schreef. De Vredesconferentie, hoe gaarne
zou men aan haar nog gelooven als vrede brengend; maar intusschen worden de
wapeningen voortgezet. Doch al is zij maar een kleine wegbereidster, of een wijze
raadsvrouw die twist voorkomt, of een liefelijke zuster die wonden verbindt - is het
niet blijde en hoopvol, dat ook de machtigsten zich gedwongen gevoelen zich met
deze ‘kleine dingen’ in te laten?
Wat zal zij uitwerken? Een stroom van meeningen en voorspellingen is in deze
dagen over ons gekomen en zwelt nog aan. Wij lazen, dat een Russisch diplomaat,
in den Haag aanwezig, van oordeel was, dat niemand zich eenig juist denkbeeld
kon maken van den loop van dit congres: ‘voorloopig staat voor ons een groote pot,
waarin alles geworpen wordt, maar niemand weet wat eruit zal komen.’ De groote
Fransche pers blijft sceptisch ten aanzien van de plannen van ‘den jeugdigen
souverein’; de Temps prijst gaarne zijn ‘goeden wil.’ De Times schreef bij de opening
der Conferentie: ‘Er zijn groote land-

*)

Een uittreksel van dit stuk is opgenomen in de: Actes et documents relatifs au programme
de la Conférence de la Paix, publiés d'ordre du Gouvernement par Jhr. van Daehne van
Varick, docteur en droit - deze maand bij Martinus Nijhoff in den Haag verschenen.
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streken, zelfs in Europa, waar de behandeling van menschen zoo ver beneden de
gemiddelde Europeesche humaniteit staat, dat daar het eene jaar na het andere
een totaal van menschelijk lijden wordt voortgebracht, veel grooter dan dat hetwelk
veroorzaakt zou worden door een ernstigen oorlog. Maar eenige afdoende
humaniseering van den vrede, zoowel als van den oorlog, ligt geheel buiten de
quaestie en daar dit het geval is, zijn de vooruitzichten voor de Conferentie, zelfs
op haar beperkt terrein, niet zoo schitterend als op het eerste gezicht mocht lijken.’
Dit klinkt niet bemoedigend en er schijnt eenige grond voor. Er zijn wel heel veel
generaals en militaristen naar de Conferentie gezonden. Duitschland heeft bijv. een
professor mede afgevaardigd, die het denkbeeld van wereldvrede geridiculiseerd
en zich aan een verheerlijking van den oorlog schuldig gemaakt heeft. De Sultan
heeft met merkbaren tegenzin en slechts om ‘zijn vriend,’ den Tsaar, te believen,
aan de uitnoodiging voldaan. De reclame-man Stead, die om de Conferentie danst
als een vlieg om een honingvat, vergoelijkt de russificatie van Finland om in een
goed blaadje bij den Tsaar te blijven; anderen gebruiken juist de Finsche politiek
om den Tsaar voor te stellen als een verraderlijken tiran. Al de diners en
feestelijkheden, waarmee de Conferentie is begonnen, maken ook al geen goeden
indruk, al is dit slechts een uiterlijkheid: de gedelegeerden zijn het goed gewend en
zij moeten wat hebben om hen bezig te houden in hun vrijen tijd.
Maar nu de lichtzijde. Vooraf ga de aardige opmerking van Die Nation, dat ieders
aandacht op de Conferentie gevestigd is; dat het dus al een heel slechten indruk
zou maken, indien er heelemaal niets van terecht zou komen; dat dit aan den onwil
of aan de onhandigheid van de vergaderde heeren zou geweten worden, wier
eigenbelang dus wel degelijk meebrengt, dat zij eenig succes behalen, terwijl ook
het aanzien van verscheidene regeeringen bij een mislukking niet zou zijn gebaat.
Vervolgens, men mag aannemen, dat er op vrij practische wijze gewerkt zal
worden. De Conferentie heeft zich in drie commissies gesplitst, die de
werkzaamheden aldus verdeeld hebben:
De e e r s t e commissie houdt zich bezig met de vier eerste punten van de tweede
circulaire Moerawjof, luidende als volgt:
1. overeenkomst, waarbij voor een vast te stellen termijn bedongen wordt de
tegenwoordige werkelijke sterkte der gewapende macht te land en ter zee, alsmede
de daartoe betrekking hebbende oorlogsbegrootingen, niet te verhoogen;
voorbereidende bestudeering van de wijze waarop in de toekomst zelfs een
vermindering dier sterkte en van de bovengenoemde begrootingen verwezenlijkt
zou kunnen worden;
2. verbod van het in legers en vloten in werking stellen van eenig nieuw vuurwapen
en van nieuwe ontploffingsmiddelen, alsmede van kruit van grooter vermogen dan
wat tegenwoordig zoowel voor geweren als voor kanonnen gebruikt wordt;
3. beperking van het gebruik in oorlogen te land van reeds bestaande
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ontploffingsmiddelen van vreeselijke werking en verbod van het werpen van
projectielen of ontplofbare stoffen van welken aard ook uit luchtballons of met
dergelijke middelen;
4. verbod om in zee-oorlogen onderzeesche torpedobooten of duikers of andere
vernielingswerktuigen van denzelfden aard te gebruiken; belofte om in de toekomst
geen ramschepen te bouwen.
Het is de werkzaamheid van deze commissie, die algemeen geacht wordt de
geringste kansen op eenige uitkomst van beteekenis te bieden. Waarom behoef ik
zeker niet uitvoerig uiteen te zetten. Deze punten wekken het meeste wantrouwen
aan de oprechtheid van de bedoelingen der Russische regeering, die er belang bij
heeft anderen te onthouden, wat zij zelf reeds bezit of om financieele redenen of
wegens de achterlijkheid van haar wetenschap en haar industrie niet verkrijgen kan.
In de eerste commissie heeft dan ook de Conferentie nagenoeg al de aanwezige
militairen bijeengeplaatst, van wie uit den aard der zaak het minst voor ‘den Vrede’
verwacht wordt. Hoe zou Frankrijk bereid gevonden worden zijn pas - en deels bij
nationale inschrijving - verkregen onderzeesche torpedo-booten ‘type Gustave-Zédé’
weer af te schaffen? Wie gelooft, dat het meliniet, of welk ander verschrikkelijk kruit,
ongebruikt gelaten zal worden; wie, dat Engeland zijn vlootuitbreiding zal staken of
zijn zeemonsters van rammen berooven?
Aan de zorgen der t w e e d e commissie zijn de drie volgende punten der circulaire
toevertrouwd:
5. toepasselijkverklaring van de bepalingen der Conventie van Genève van 1864
op zee-oorlogen, op den grondslag der additioneele artikelen van 1868;
6. onzijdigverklaring, op denzelfden grondslag, van zeeschepen of vaartuigen,
belast met de redding van schipbreukelingen, gedurende of na afloop van
zeegevechten;
7. herziening van de verklaring betreffende de oologsgewoonten en gebruiken,
opgesteld in 1874 door de Conferentie van Brussel en tot heden onbekrachtigd
gebleven.
De arbeid van deze commissie, leidende om het in korte woorden te zeggen, tot
een minder barbaarsch maken van den oorlog, kan vruchtbaar zijn, omdat zij slechts
heeft voort te bouwen op reeds gelegde grondslagen. Het is waar, dat dit alles lijkt
op het aan-elkander-lijmen van de stukjes van een voorwerp, dat men eerst
moedwillig heeft kapot gesmeten; was het niet zoo vreeselijk, het zou komisch zijn,
dat toeloopen van een achterhoede van geneesheeren en verplegers, op een
slagveld, dat het leger, de voorhoede eerst met lijken en gewonden heeft overdekt.
Toch moet degene, die de beteekenis van deze beweging zou miskennen, wel
geheel met het hoofd in de wolken staan. De afschuwelijkheid van een slagveld na
den slag is veel erger dan de strijd zelf.
Op het werk van de d e r d e commissie eindelijk is veler hoop gevestigd. Aan
haar is opgedragen de overweging van het laatste punt der circulaire:
8. Aanvaarding, in beginsel, van de gebruikmaking der goede diensten,
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van de bemiddeling (van andere mogendheden) en van de facultieve arbitrage, voor
gevallen, die zich daartoe leenen, met het doel om gewapende conflicten tusschen
de natiën te voorkomen; overeenstemming omtrent hun wijze van toepassing, en
vaststelling van een eenvormige praktijk bij hun gebruik.
Ook deze commissie behoeft geen grondslagen te leggen. Een lange lijst
*)
ontwerpen, resoluties, regelen en zelfs tractaten ligt voor haar. Het Instituut voor
internationaal recht biedt haar belangrijke voorstellen, ja regelen voor een
arbitrage-tractaat. De Interparlementaire Conferentie van 1895 heeft een ontwerp
voor de instelling van een permanent internationaal Hof van arbitrage uitgewerkt.
Het tractaat van Washington van 1871 geeft zijn beroemde ‘drie regelen’ tot
voorbeeld. Wat de bemiddeling betreft, is reeds vroeger overeenstemming verkregen
o.a. in art. XII van het tractaat van Berlijn van 1885. Het groote arbitrage-tractaat
tusschen Engeland en de Vereenigde Staten werd in Januari 1897 te Washington
geteekend; de Amerikaansche Senaat heeft het later helaas! verworpen. Er is sinds
Juli 1898 een algemeen arbitrage-tractaat tusschen Italië en de Argentijnsche
Republiek (al liggen die beide ook wat ver van elkaar!). Bouwstoffen en grondslagen
genoeg.
Zelfs de weinig geestdriftige Times heeft heden erkend, dat de vooruitzichten van
de Conferentie verbeterd zijn, sedert het ontwapeningsplan meer en meer op den
achtergrond komt en de internationale scheidsrechterlijke uitspraak in gelijke mate
op den voorgrond treedt. Hierin, alsook in de verbetering der oorlogsgebruiken ligt
volgens haar de grootste hoop voor de toekomst. Al doet de Conferentie niets anders
dan een lichaam, onder welke benaming ook, tot stand brengen om zekere min of
meer ondergeschikte volkenrechtelijke geschillen in der minne te helpen vereffenen,
dan is reeds de Conferentie en Europa's dankbaarheid jegens haar gerechtvaardigd.’
Dat is zoo. Maar moge ze nog veel meer doen. O n m o g e l i j k is het althans niet.
En laten wij intusschen zoo weinig mogelijk gelooven van de geruchten en
berichten over volkomen succes of over volslagen mislukking.
Midden in de Vredesconferentie komen weer onrustbarende telegrammen over de
duistere politiek van die zonderlinge Russische regeering, die met de eene hand
schijnt te willen weldoen en slaan met de andere, die tegelijk de wapeningen
beperken wil en veroveren, tegelijk oprecht als de duiven zich voordoet en listig als
de slangen.
Nadat door de Anglo-Russische overeenkomst het gebied en de macht van de
beide grootste mededingers in Oost-Azië voor de naaste toekomst leek afgebakend,
is daar nu Rusland plotseling met zijn eisch gekomen om zijn Siberischen spoorweg
door Mantsjoerije heen te trekken naar de hoofdstad zelf van het Hemelsche Rijk.
Schrik van het Tsoengli-Jamen, een weigering

*)

Zie in de boven aangehaalde: Actes et documents de stukken, met de letter C gemerkt.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

570
zelfs. Maar zij werd gevolgd door de mededeeling van den gezant Giers, dat Rusland
zich in dezen niet aan China's wenschen kon storen en maar vast dadelijk ingenieurs
zou zenden om de noodige opnemingen voor den weg te doen.
Het verontrustende hierin is niet zoozeer, dat het Russische rijk de huichelachtige
politiek opgeeft, welke bestaat in een openlijk zeer beleefd vragen en een bedektelijk
zeer positief dreigen en van plan schijnt voortaan te bevelen, waar het toch niet
anders dan eindelijk toegeven verwachten kan. Het verontrustende is, dat Rusland
zijn nieuwen eisch grondvest op de additioneele artikelen van de Anglo-Russische
overeenkomst zelf, waarmede Engeland nogal gemeend had zich handiglijk eenige
vrijheid van beweging en eenige onbezorgdheid in het verre Oosten verworven te
hebben. Niets daarvan. Andermaal barst de Engelsche pers los in verwijtingen tegen
Rusland's onbetrouwbaarheid - perfide Albion tegen perfide Moscovie. Een scherp
diplomatiek conflict is geboren.
Ik wil hier voor ditmaal niet verder op ingaan, maar er slechts op wijzen dat deze
nieuwe verwikkeling het goede gevolg kan hebben, dat Engeland weer eens flink
wordt beziggehouden in Azië - waar het de handen vrijer gekregen scheen te hebben
- en dat zijn ‘goede zorgen’ dus een weinig afgeleid zullen worden van Transvaal.
Het begon er weer bedenkelijk uit te zien voor de kleine republiek. De toon der
leidende Engelsche organen vertoonden zeer sterke overeenkomst met het
wanklinkend geluid, dat kort voor den inval van Jameson werd vernomen. De grieven
der Uitlanders - ik wensch niet te ontkennen, dat er grieven zijn - werden wederom
ten breedste uitgemeten. Een adres met 21,000 handteekeningen, op de bekende
wijze verzameld, vol klachten tegen de regeering der Republiek, werd gericht niet
tot die regeering zelve, maar, ongehoorde handelwijze! tot een vreemde, die van
Her Majesty the Queen. Zelfs de Fransche pers begon onaangenaam te worden,
totdat zij door het tegen-adres van 9000 Uitlanders, betoogende, dat zij wel
hervormingen, maar geen verandering in de regeering wenschen, weer eenigszins
tot bedaren werd gebracht.
Voor de Engelsche troepen in Zuid-Afrika, sinds eenigen tijd schier ongemerkt
versterkt en voor een deel naar den Transvaalschen kant saamgetrokken, werden
aan het Parlement gelden ter karzerneering aangevraagd. Bij het daarover gevoerde
debat sloegen Chamberlain en Goschen en de goede Balfour een zeer zachten
toon aan, en de gelden werden toegestaan.
Dan kwam Joe, de erfvijand van den President, met een nieuwe vondst voor den
dag. De advocaten der Kroon waren tot de conclusie gekomen, dat het
dynamiet-monopolie, dat al jaren bestaat, in strijd was met de Londensche Conventie.
Vandaar een protest van Engelsche tot Transvaalsche regeering, waarop het
antwoord nog moet volgen.
De onverstoorbare President haastte zich niet. Hij deed alles op het tijdstip, dat
hij daarvoor vastgesteld had, zonder zich te laten bang maken door het gegrom van
buiten. Te Johannesburg goed ontvangen, hield hij
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een rede te Rustenburg, waarin hij de adresbeweging gispte, maar eenige
hervormingen in het kiesrecht toezegde. Om voor den Eersten Volksraad, bij wien
de feitelijke macht berust, kiesrecht en verkiesbaarheid te verkrijgen - zoo bepaalt
het inmiddels bekend gemaakt voorstel - zal men niet meer veertien, maar negen
jaar ingezeten moeten zijn. Natuurlijk moet de vreemde nationaliteit vóór de
verkrijging van het burgerschap worden afgezworen. Dit is niet veel; vooral niet nu
de Eerste Volksraad het voorstel weinig bereidwillig ontvangen heeft en de
aanneming niet zeker is of althans niet spoedig zal geschieden.
Van den aanvang af hebben dan ook de groote Engelsche bladen deze ‘concessie’
van den President beschouwd als een belachelijke kleinigheid en de Times schreef:
‘Wat het kiesrecht betreft, dat algemeen erkend wordt als de alles overheerschende
quaestie (?), zijn de concessies die hij aanbiedt, klaarblijkelijk ontoereikend.... Het
vraagstuk moet behandeld worden als een geheel, zoo er een oplossing verkregen
zal worden, en noch de regeling van het geschil over de Bewaarplaatsen, noch die
van het dynamiet-monopolie, zal de hoofden der mijn-industrie bewegen om zich
van de massa der uitlander-bevolking af te scheiden.’
In die laatste zinswending lag eenige beduchtheid verscholen. Het was bekend
geworden - door een indiscretie van de zijde der mijn-eigenaars - dat de
Transvaalsche regeering onderhandelingen voerde met eenige voorname financiers
van den Rand, die tegen zekere concessies ten behoeve hunner industrie en enkele
waarborgen hun politieke oppositie zouden opgeven. Vreemd, een dergelijk
onderhandelen, en niet in overeenstemming met de waardigheid van een
landsbewind. Maar vergeten wij niet, hoe benauwd het der jonge Republiek gemaakt
wordt. De ontijdige openbaarheid schijnt de zaak niet te hebben doen mislukken,
maar zij is nog niet definitief geregeld. Van Engelsche zijde wordt er natuurlijk braaf
tegen gestookt; want een verstandhouding tusschen de groote financiers en President
Kruger zou een geduchte slag zijn aan de uitlander-beweging, die gedwongen zou
worden enkele van haar beste strijdmiddelen prijs te geven.
Tusschen al deze moeilijkheden in sloeg de Transvaalsche regeering eensklaps
een coup-de-main door een zevental onruststokers te Johannesburg,
‘samenzweerders’ werden zij genoemd, gevangen te laten nemen en per extra-trein
naar Pretoria te vervoeren. Dit voorval maakte eerst geweldige sensatie. De
gearresteerden droegen officiers-titels en het gerucht ging, dat een hunner bekend
had gehandeld te hebben in verstandhouding met het Engelsche gouvernement.
De Britsche regeering haastte zich dit te loochenen; niemand zal het bericht trouwens
i n d e z e n v o r m geloofd hebben. De ‘samenzweerders’ bleken niet veel meer
dan gelukzoekers te zijn van min allooi en de opzienbarende arrestatie schijnt met
een sisser te zijn afgeloopen. Toch kan het, dunkt mij, geen kwaad, dat de regeering
te Pretoria getoond heeft er nog altijd niet tegen op te zien opruiers aan den Rand
eenvoudig in te rekenen, ook al dragen zij Engelsche titels.
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President Kruger heeft de gemoederen dadelijk gekalmeerd door de verwachting
sten

uit te spreken, dat zijn voorgenomen samenkomst te Bloemfontein, den 31
Mei,
met den Hoogen Commissaris te Kaapstad, Sir Alfred Milner, wegens dit voorval
niet af zou springen. Deze bijeenkomst kan een feit van beteekenis worden. Aardig
ter kenschetsing van de rustige zelfbeheersching van Oom Paul is alweer het
volgende. Sir Alfred zou naar Bloemfontein gaan ‘teneinde een zoodanige regeling
te treffen als Harer Majesteit's regeering zou kunnen aanvaarden en aan de
uitlander-bevolking aanbevelen als een redelijke concessie aan haar rechtvaardige
eischen en een regeling van de moeilijkheden, die de goede betrekkingen bedreigd
hebben, welke Harer Majesteit's regeering verlangt dat voortdurend bestaan zullen
tusschen haar en de regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek.’ Leukjes antwoordt
de oude Boer, dat deze termen van Sir Alfred's antwoord ‘verder gaan dan zijn
bedoeling.’ Hij toch had zich bereid verklaard te Bloemfontein met Sir Alfred te gaan
spreken over ‘ieder voorstel, dat op vriendschappelijke wijze leiden kan tot een
goede verstandhouding tusschen de Zuid-Afrikaansche Republiek en Engeland,
mits de onafhankelijkheid der Republiek daarbij niet worde verkort.’
Als dit overzicht gelezen wordt, zal het revisie-proces van Dreyfus voor het Fransche
sten

Hof van cassatie, na den 29
Mei te zijn aangevangen, in vollen gang zijn. Eindelijk!
De vooruitzichten zijn gunstig.
24 Mei.
P.v.D.
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Van de redactie.
Rijwiel, Tooneel en Boek.
Den dertienden Mei l.l. had de negen-en-twintigste jaarlijksche algemeene
Vergadering plaats van Het Nederlandsch Tooneelverbond. Op die Vergadering
bleek dat er wel op een batig saldo van eenige beteekenis kon worden gewezen,
maar dat het ledental niet vooruitging. Trouwens, de leden hadden dit reeds kunnen
zien uit den ‘staat,’ die van den eersten Februari dagteekenend, den tienden dier
maand in het officieël orgaan Het Tooneel werd openbaar gemaakt. Uit de officiëele
opgaven bleek dat de afdeelingen Rotterdam, Amsterdam, 's Gravenhage, Utrecht,
Dordrecht, Middelburg, Groningen, Tiel, Delft, Haarlem, Harlingen en Gent
respectievelijk tellen 480, 450, 235, 74, 53, 36, 36, 23, 19, 13, 4 en 7 leden; terwijl
nog een negental algemeene leden het Verbond getrouw bleven. Na primo Februari,
zijn er nieuwe leden bijgekomen, doch er kunnen er tegen het volgend seizoen ook
weder afvallen, ofschoon, vooral in Amsterdam, krachtig wordt gewerkt in het belang
van het Verbond.
Maar, als we nu een blik werpen op het vergelijkend overzicht over de jaren
1895-1898, dan zien wij het ledental verminderen van 1491 op 1452, daarna daalt
het tot 1449, dan tot 1438.
Men neme nu eens ter hand het officieële orgaan van den Algemeenen
Nederlandschen Wielrijdersbond en zal dan zien dat deze bijna vier maal meer
leden telt. Toch kan niet worden beweerd dat de Wielrijdersbond meer doet voor
het geliefkoosde vermaak dan het Tooneelverbond voor de Tooneelkunst. Beide
verbonden hebben hun orgaan en naast het zeer vele dat de A.N.W.B. doet voor
den toerist op een rijwiel, mag gerust worden gesteld de Tooneelschool te
Amsterdam, die wordt in stand gehouden door eene subsidie van H.M. de Koningin
en verder door een gedeelte van de vijf gulden contributie, welke de leden van het
N.T.V. hebben te offeren.
Staat en groote gemeenten, die aanzienlijke sommen ten koste leggen aan
vakscholen van allerlei aard, hebben er geen cent voor over ook den aanstaanden
Nederlandschen tooneelspeler behulpzaam te zijn bij de voorbereiding voor zijn
uiterst moeilijk kunstvak, dat derhalve blijkbaar in hun oogen nog ver beneden
kunstijverheid, ook ver beneden het handwerk staat, Industrieschool,
Kunstnijverheidschool, Ambachtsschool... Zouden onze overheden van stad en
lande die misschien gelijk stellen met de hoogeschool, waarvan men de resultaten
in paardenspellen bewonderen kan? We hebben overal gymnastiekscholen. Geen
enkele gemeente, wij herhalen 't, geeft geld voor een Tooneelschool. Toch profiteert
menige stad ook financieël van komedievoorstellingen!
Dit uitblijven van officiëelen steun werkt nadeelig op de belangstelling van het
publiek, dat gaarne wil worden geleid. Men twijfelt hier gauw aan het
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nut eener instelling, zoo dat niet van overheidswege wordt erkend. Men bedenkt
geenszins dat in andere landen geheel verschillend wordt geoordeeld over de
beteekenis der opleiding van den aanstaanden tooneelspeler voor de nationale
tooneelspeelkunst.
En daarom geven meer menschen geld voor wegwijzers, reiskaarten, het
instandhouden van hulpkisten en hoogst nuttige bemoeiingen van het bestuur van
den A.N.W.B. dan voor de school en het blad van het Nederlandsch Tooneelverbond,
waarvan velen in den lande het nut niet waardeeren kunnen.
Toch zullen er niet zooveel minder tamelijk getrouwe bezoekers van de komedie
zijn dan wielrijders, die ver genoeg hunne tochtjes uitstrekken om inderdaad van
de goede dingen te genieten, hun door het bestuur van den A.N.W.B. verschaft.
Vanwaar dan die vier maal meer leden?
Zou niet het nut van den W.B. veel meer direct in het oog springen dan dat van
het N.T.V.? Zoo'n wegwijzer ziet men; zoo'n hulpkist ziet men; zoo'n schild voor
bonds-café of hôtel springt in het oog en een wielrijders-atlas hebben zelfs diegenen
gaarne in huis, die zich nooit verder dan vijftig kilometers van honk wagen.
Maar het nut der Tooneelschool is niet zoo gemakkelijk aan te duiden. Noemen
wij een leerling, die algemeen wordt bewonderd, een ander kan beweren dat hij zoo
ver is gekomen door zijn talent en 't zonder het onderwijs op de Tooneelschool juist
even ver gebracht zou hebben. Het groote publiek weet niets van de moeielijkheden
eener kunst, die des te gemakkelijker te beoefenen schijnt, naarmate de kunstenaar
beter zijn taak vervult. Men hoore daarover eens een deskundige.
Allen zijn het erover eens dat verstandige leiding onontbeerlijk is en zij, die
hartstocht gevoelen voor hun moeilijk kunstvak, zien de breede reeks van eischen,
die de tooneelspeler zich moet stellen, aanwassen tot in het oneindige en dit des
te sneller, naarmate zij 't in de oogen van hun publiek, zelf verder hebben gebracht.
In geestelijke en phyzieke ontwikkeling kunnen maar hoogst enkelen het verlangde
bereiken. Van den tooneelspeler, dien kunstenaar voor wien de te bewerken stof
de eigen persoonlijkheid is, moet worden gevergd grondige kennis van de
dramatische letterkunde, onverbeterlijke uitspraak, lenigheid en.... talent, liever nog
uitbeeldend genie.
Jong reeds, moet hij zich voorbereiden. Wie hem leert stukken te lezen en te
begrijpen en hem bekend maakt met de onthutsend moeilijke kunst van
mise-en-scéne; wie hem leert heerschen over stem en gebaar; wie hem leert dansen,
schermen, zingen, wie hem de beginselen onderwijst van geschiedenis,
daarenboven, doet nog niet genoeg.
En nu moet dat belangrijke onderwijs, waarvan de beteekenis voor onze jonge
tooneelspelers en dus voor den bloei van het nationaal tooneel, behalve door H.M.
de Koningin, bijna alleen worden bekostigd door een goede veertienhonderd
belangstellenden, waarvan velen gepaaid worden door beloften van
gratis-voorstellingen, voordrachten enz.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

575
Zoo leeft de kunst in Nederland en de populairste van alle kunsten!
Vergelijkt eens het aantal bezoekers van schilderijtentoonstellingen met de
komediegangers!
We hebben veel nationalen trots; maar die uit zich niet in offervaardigheid voor
eenige kunst.
En dan zijn er nog, die 't vreemd vinden dat het Nederlandsch Tooneelverbond
niet meer tot stand brengt en niet meer van zich laat hooren, waar duizenden
gegoede schouwburgbezoekers doof blijven!
***
Tooneelvrienden mogen het dus dringend noodig achten dat de belangstelling in
het N.T.V. minstens even groot worden als die in den A.N.W.B., wordt betoond, zij
hebben geen reden om zich ongerust te maken over den toenemenden lust in
wielrijden. Zeer velen hebben gevreesd dat oudere en jongere menschen des te
minder zouden gaan geven om kunst en studie, naarmate zij liever op een rijwiel
van de frissche buitenlucht genoten.
Boekhandelaren klaagden al heel spoedig en waren voor groot nadeel beducht,
ook over de gemiddelde inkomsten van onze tooneelgezelschappen maakte men
zich ongerust. Het geld, voor een rijwiel uitgegeven, zou, in een land, waar een
verkwister zelfs nog tienmaal en een millionnair vijfmaal zich bedenkt eer hij een
boek koopt, dat hij op geen enkele andere manier kan te lezen krijgen, dat geld zou
allereerst bezuinigd worden door minder boeken aan te schaffen en minder naar
den schouwburg te gaan. Sport zou Kunst ondermijnen. Gelukkig is deze vrees, die
ook ons in den aanvang wel eens heeft benauwd, ongegrond gebleken.
De bezitters van een rijwiel, die vroeger van lezen hielden en deden aan
liefhebberij-studie, mogen het eerste jaar van hun sportmanschap al eens wat minder
tijd en wat minder geld hebben overgehouden voor boek en schouwburg, de
geestelijk goed ontwikkelden zijn door wat meer lichaamsbeweging en wat meer
genot van frissche lucht niet stompzinnig geworden; zij, die uren lang gebogen zaten
over hun schrijftafel, heeft men niet evenveel uren zien hangen over het stuur van
een smal race-karretje en de schouwburgbezoekers, die in 't bezit van een rijwiel
zijn gekomen, hebben gelegenheid en geld gevonden om naar de komedie te blijven
gaan.
Wat aangaat de productie van tooneelstukken en boeken, die is er wezenlijk niet
op verminderd.
Het zou hebben kunnen zijn dat de hoe langer hoe algemeener wordende liefhebberij
voor het wielrijden verandering had gebracht in den algemeenen smaak. Men zou
zeggen dat het zoo wezen moest. Men kan toch niet uren aan uren vertoeven in de
vrije Natuur zonder daarvoor wat meer dan vroeger te gaan gevoelen. Zoo velen,
toch, arme stadsmenschen, gekluisterd aan schrijftafel of kantoorlessenaar, konden
vroeger maar zelden het vrije veld eens in en hebben thans gelegenheid, mooie
rijtoeren te maken voor weinig
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geld; zoo velen, toch, die er niet toe kwamen verre wandeltochten te ondernemen,
genieten nu geregeld van goede lichaamsbeweging. Door het rijwiel is het meisje
uit den kring der beschaafden veel vrijer geworden in haar doen en zeer zeker ook
in haar denken. Er moet toch meer blijheid zijn gekomen door het onschatbare
voertuigje, waarvan tegenwoordig millioenen zich bedienen...
Inderdaad, is van dit alles tot heden niet veel te bespeuren.
Tooneelstuk en literair kunstwerk blijven wat zij tot voor weinig tijd nog waren.
Het plat komische zegeviert naast het ontmoedigende. Het realisme blijft
pessimistisch.
Zullen wij van een volgend geslacht misschien wat geheel anders mogen
verwachten?
Het ziet er niet naar uit. De invloeden, boven slechts even aangeduid, zijn zeer
gering te achten in vergelijking met de kracht der geestelijke stroomingen van onzen
tijd. Deze beheerschen het individu nagenoeg geheel. Al zijn gezond genot, door
lichaamsoefening en natuurbeschouwing verkregen, kan de sombere gedachten
niet verdringen, welke opkomen in het gemoed van den mensch, die zich lid der
groote gemeenschap beseft en niet in verdierlijkend egoïsme alles vergeet: allen
strijd en alle ellende, zoo 't hèm maar wel gaat en hij zich maar behagelijk heeft
rond gereden,
In roman en tooneelstuk, vindt men dan ook de liefde voor beweging en
natuurgenot niet als krachtige elementen vertegenwoordigd. Enkel terloops, voor
de aardigheid, komt het rijwiel, bij wijze van symbool onzer moderne
locomotie-liefhebberij of der vrouwen-emancipatie, de aandacht vragen. Dat de
personen per fiets in plaats van te paard uitgaan en flirten, beduidt weinig.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Fatum, door Stefanotes, Utrecht, H. Honig, 1899.
Dit is geen boek, dat alle kinderen of zeer jonge menschen zonder gevaar - en àlle
ouderen zonder wat ergernis - kunnen lezen. Wij moeten dit hier even zeggen,
omdat deze beoordeelingen verschijnen in een familie-tijdschrift. 't Is geen verwijt
aan schrijfster of schrijver. Fatum is niet een plat-piquante Indische roman - o,
volstrekt niet. De bedoeling van den auteur was volmaakt zuiver. Hij wilde een
‘Indisch’ levensbeeld geven. (Was daar 't gebruik van Maleisch, hier en daar, volstrekt
noodig voor?) Hij heeft dat gedaan met vrijmoedigheid. Er komt, in zijn roman, veel
voor van physieke passie. Dat zal wel zijn, omdat hij heeft gemeend te kunnen en
te moeten constateeren, dat deze in onze Oost van grooter invloed is op de
handelingen der middelsoort menschen dan hier.
Wij zouden, om zijn figuren aan de werkelijkheid te kunnen toetsen, volmaakt op
de hoogte moeten zijn van Indische toestanden. Ongelukkig, zijn we dit niet. Of het
inderdaad aldaar niet tot de uitzonderingen behoort, dat jonge meisjes hunkeren
naar bevrediging van zekere behoeften, waarover men nog niet open durft te spreken,
weten wij niet en of men er zóó algemeen kwaad spreekt en intrigeert als Stefanotes
het doet voorkomen, weten wij evenmin.
Fatum kàn dus te sterk gekleurde ijselijkheden bevatten. Maar ongetwijfeld getuigt
dit boek van lang niet algemeen romanschrijf-talent. Mocht de auteur inderdaad niet
hebben overdreven door schier alle personen uit zijn werk voor te stellen als
voornamelijk handelend onder den invloed van hunne begeerte, dan is het zeer
natuurlijk dat hij telkens weêr den vollen nadruk legt op zekere aanvechtingen en
mogen wij hem daarvan geen verwijt maken, daar we niet als zedenmeesters, doch
als beoordeelaars van de artistieke hoedanigheden onzer nieuwe, Nederlandsche
literarische geschriften optreden.
De hoofdfiguur uit het boek is Nora Altorf. Wij vernemen, in het begin, dat haar
engagement met Paul van Merweda is verbroken, dat zij echter, tijdens haar verloving
in stilte, een schromelijke onvoorzichtigheid heeft begaan. Zal zij nu de schande
dragen of zich van het leven berooven? Het Fatum heeft al beslist. Wat er ook
gebeure, zij zal zelfmoord plegen. Onder welke omstandigheden? Dat kunnen wij
niet gissen; maar doen zal zij 't. Niet voor niemendaal verhaalt ons de auteur (die
een gave voor romancompositie heeft!) van den jongen Duitscher, die zich heeft
doodgeschoten en wiens lijk Nora heeft gezien. Haar jongere zuster, Kitty, bekent
dat zij, aldus verlaten, zeker niet dralen zou. Maar Nora mist den moed, zoo jong
reeds te sterven. Zij smeekt haar verleider terug te keeren. Paul doet dat en huwt
het meisje. Toch is hij een schurk. De auteur heeft een waren duivel van hem
gemaakt. Hij hoont zijn vrouw, bedriegt haar in haar eigen huis met Indische meiden
en zelfs met een ziekelijk-vrijlustig nichtje, ranselt zijn kind, dat zwak van
geestvermogens is, ranselt zijn vrouw, beleedigt haar in tegenwoordigheid van een
groot aantal gasten, drinkt overmatig veel sterken drank en
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verkondigt afschuwlijke theorieën omtrent de vrouw, ook in gezelschap.
Als het jongetje (‘de idioot’ noemt Paul het) eens verschrikkelijk geslagen is door
zijn vader en Nora troost vindt bij een manlijken gast van haar beestachtigen
echtgenoot, blijkt het dat de trooster haar hartstochtelijk liefheeft en begeert. Zij, ten
prooi aan even hartstochtelijk verlangen èn wraaklust, bezwijkt eerst als 't kind
gestorven is. Daarna gaat zij zich verdrinken, wordt echter door inlanders gered,
doch sterft kort daarna in de armen van haar trouwe zuster, Kitty, de
lieve-velingsfiguur van den auteur.
Van deze twee personen, is Nora verreweg het best geteekend en door den auteur
waar gemaakt. Wij zouden haar wel een uitzonderingsvrouw willen noemen, waar
zij Paul nog begeert als hij haar physiek en moreel mishandelt en als Nora nog een
anderen man wil gaan opzoeken, na alles wat zij van mannenliefde heeft
ondervonden, doch psychologisch onmogelijk is dit alles niet, al moeten we heel
wat, bij Nora ook, maar op rekening stellen van het Indisch klimaat.
Doch ver beneden de schildering van het slachtoffer, Nora, staat de
karakter-teekening van Paul, den beul. Niet omdat hij zoo slecht is; want een man
kan niet zóó gemeen worden afgeschilderd of menige vrouw weet er een op te
noemen, die nòg meer op den duivel gelijkt; maar omdat hij zoo oprecht gemeen
is. Het komt ons voor dat men ook in de Oost zijn cynisme ten opzichte der vrouw
anders uit en onder andere omstandigheden dan de ploert van Merweda dat doet.
Paul maakt den indruk van een geïncarneerd vrije-liefde-roman argument. De auteur
houdt, nu en dan, een schuchter preekje voor die vrije liefde, doch zijn lievelingsfiguur
(Kitty) eindigt met fatsoenlijk te trouwen, al is 't dan maar met een man, dien zij niet
liefheeft, wat al héél on-vrij-huwelijkig is.
Haar zuster Nora werd ongelukkig door haar meisjesvertrouwen en - begeeren.
Kitty trouwt zonder liefde en.... dan is 't boek uit, wat wij erg jammer vinden.
Die Kitty Altorf is een aardige, ondeugende, door en door trouwe, brave, kattige,
slimme, offervaardige zus. De lezer voelt zich met haar op zijn gemak, al verkondigt
zij zeer vrijzinnige denkbeelden over meisjes-kuischheid (pag. 202, 203 en elders).
Zij doorgrondt de slechtaards, beschaamt de kwaadspreeksters en stelt begeerige
mannen teleur. Zij alleen, onder de jonge meisjes uit het boek, is géén
mannengekkin. De ‘mollige’ rosblonde Kitty heeft een normale temperatuur en een
Europeesch-Nederlandsch temperament. Haar denkbeelden over de mannen en
het huwelijk geeft zij onomwonden ten beste, evenals Paul zijn theorie over de vrouw
als dier. ‘Wat geeft 't huwelijk dikwijls toch aanleiding tot huichelen, knoeien en vuile
gecompliceerde toestanden! Zou 't geen veel zuiverder toestand zijn, wanneer een
man een meisje ten huwelijk vroeg, hij haar aanstonds bekent, dat er op trouw van
hem geenszins te rekenen valt?’ (pag 69) Zij heeft dan ook, tijdens een korte
verloving, een treurige ondervinding opgedaan. En toch gaat zij den man van een
ander liefhebben. Eerlijk verklaart zij 't hem (die haar slechts begeert) en zijn vrouw,
die haar vergeeft. Kitty heeft den moed haar plicht te doen en het echtpaar te
ontvluchten. Dat paar is het eenige, dat niet ongelukkig getrouwd is.
Een zwerm trouwlustige meisjes maken ons wee door haar toeschietelijkheid. De
ergste is Chrisje, die valsch, leugenachtig en ongehoord manziek is. Stefanotes
geeft alle noodige bijzonderheden. Zij moeten zijn waargenomen, of er veel Chrisjes
in onze Oost te vinden zijn, weten wij alweer niet, helaas! Het tegendeel is te hopen.
Het meisje wordt, volgens eigen wensch, de minnares van Paul van Merweda. Haar
ouders denken er niet aan haar in een koud-water-inrichting te laten ver-
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plegen, bij gebreke daarvan, tenminste voldoende onder toezicht te stellen.
Een ander jammerlijk individu is Annet, de meest huichelachtige aller
officiers-weduwen, die zich bij alle aanzienlijke families bemind weet te maken door
geveinsde zachtheid, gehuichelde onschuld en insinueerende kwaadsprekerij. Zij
bedrinkt zich en heeft eenige oudere en jongere heeren tot uiterst intieme vrienden.
‘Hoe bezwaard moeten de romanschrijvers uit vroegeren tijd zich gevoelen
(gevoeld hebben?) met hun opeenstapeling van leugens, wanneer ze de werkelijkheid
voor oogen hadden,’ laat Stefanotes iemand zeggen. Nu, als de ‘werkelijkheid’ zoo'n
massa gemeene vrouwen en schaamtelooze meisjes, ontuchtige mannen,
overspelers, lasteraars, vrouwenbeulen enz., enz. te zien geeft, als de auteur er
ziet in onze Oost dan, inderdaad, is en wordt er heel wat afgelogen door romanciers!
Niet overal is de stijl van Stefanotes correct. De auteur verschrijft zich nogal eens
en legt, nu en dan, een afkeer van werkwoorden aan den dag, dien, dunkt ons, deze
nuttigheidjes volstrekt niet verdienen. Maar er ligt kracht en gloed in dezen roman,
die zich boven het alledaagsche vertel-maar-op-boek voor leesbibliotheken verheft.
Onder de best geslaagde bladzijden rekenen wij die, waaronder het eerste hoofdstuk
besloten wordt.

Toga en degen, door W. Jaeger, Utrecht, H. Honig, 1899.
De heer Jaeger is een jong oud-strijder, in dienst van het vaderland gekwetst. Hij
vertelt onderhoudend van allerlei uit den langen, langen oorlog op Atjeh en doet dat
langzaam, als een, die liever op bijzonderheden den nadruk legt dan gauw vertelt.
Zoo, door zijn breede manier van behandelen, wordt het novelletje uitgezet tot
roman. Jaeger werkt niet voor menschen, die haast hebben, die zoo gauw mogelijk
willen weten hoe ‘het’ afloopt. Zijn boeken zijn bestemd voor den kalmen
belangstellende, in volle gemoedsrust lezend aan het hoekje van den haard of achter
in 't priëel van een stillen rentenierstuin, graag meegaand op kronkelwegen, als de
auteur hem niet snel naar zijn slot brengen wil, niet te vermoeien door lange
beschrijvingen, als het den auteur lust er zoo vele te geven. Oudstrijders, gelijk de
verteller zelf, die ook op Atjeh zijn geweest en ook de door Jaeger met zoo'n
vertellerspleizier geschetste typen heeft gekend, moeten die verhalen overheerlijk
vinden. Zij brengen hen een eind terug op hun levensweg en werken als een
verjongingskuur voor rustende militairen.
Met de beoordeeling van de hoofdzaak uit Toga en degen dient een
niet-Indischman, ook niet-oudgast, heel voorzichtig te zijn. Aan een aardig novelletje
ligt een vinnige kritiek ten grondslag, een kritiek op de handelwijze van de Regeering,
die - naar Jaeger het doet voorkomen en misschien wel waar is, al weten wij 't niet
- posten op Atjeh heeft doen verloren gaan door ontijdig het militair bewind door
een civiel bestuur te doen vervangen, dat dom en aanmatigend was als Mr. Ludovicus
Gerardus Jacobus Machtmans.
Indien wij er ons toe kunnen dwingen op die kritiek allerminst te letten, in
Machtmans geen verpersoonlijking van het burgerlijk gezag te zien en 't verhaal te
lezen als argelooze roman-verschalkers, dan boeit Toga en degen wel, al zijn er
ook wat heel lange draai-ommetjes in.
Mr. Machtmans vinden we zoo'n akelig kereltje, dat het ons genoegen doet hem
in 't nauw gebracht te zien en 't heel edelmoedig vinden van meneer Jaeger dat hij
hem niet totaal dood laat maken door den vijand; een kapitein, twee luitenants, de
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gezagvoerder van een kustvaarder, een officiersvrouwtje - het amazoontje - zijn
sympathieke menschen,
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580
een militair beneden den rang van officier, benevens een baboe vertegenwoordigen
het komische element, een klerk van den assistent-resident het potsierlijk-domme,
een inlandsch hoofd, het valsche, 't verhaal zelf, het
genoegelijk-humoristisch-patriottisch-aandoenlijke.
Niet alle zinnetjes zijn even correct. Dat een ‘verderfelijke vrucht zonen van
eenzelfde vaderland tegen elkander in 't harnas jaagt’ of ‘een dweepzieke voordracht
heeft uitgewoed.....’ kom, kom, dat moet den lezer geen ergernis geven. Wie op
zulke kleinigheden let, is al even onhandelbaar als Mr. Machtmans.

Saulus van Tarsen, historisch-romantisch verhaal uit de eerste eeuw
der Chr. jaartelling door M. Beversluis, Maassluis, J.C. van der Hucht
(z.j.)
‘In zooverre alle historische gegevens verwerkt zijn in dit verhaal, is het ‘historisch.’
En in zooverre de fantasie het beeld heeft aangevuld en de ontwikkeling der
gebeurtenissen heeft trachten te teekenen, is het ‘romantisch’ - verklaart de schrijver
in een Voorwoord. De bekeering van Saulus wil hij niet beschouwd hebben als een
psychologisch raadsel, een wonder. Hoe beslist de auteur ook blijft gelooven aan
de realiteit van het ‘gezicht,’ toch meent hij, ‘dat het de kroon was op eene daaraan
voorafgaande geleidelijke voorbereiding.’ Geheel duidelijk is dit niet. Wie enkel het
voorwoord mocht lezen, zou zich afvragen of de heer Beversluis het visioen dus
beschouwd wil hebben als voor den aanstaanden apostel reëel òf als feit, dat ook
door anderen, voor wie het niet ‘de kroon was op geleidelijke voorbereiding,’
waarneembaar zou zijn geweest: m.a.w. als auto-suggestie of toch wèl als wonder.
Maar het gevoelen van den auteur wordt den lezer van het boek duidelijk op pag.
442, waar hij een ooggetuige laat verhalen: ‘Midden op den dag heeft een licht ons
allen omschenen. Wij hebben het allen gezien, en velen van ons vielen ter aarde.
Doch Saulus van Tarsen is er geheel door verpletterd. Hij sprak alsof hij iemand
zag, en vroeg wie het was en wat hij doen moest. En toen is hij opgestaan, al
tastende naar den weg. Het licht heeft hem verblind.’
Zeer uitvoerig en met veel liefde voor zijn mooi onderwerp, doch, helaas, verre
van vlekkeloos in den vorm, heeft ds. Beversluis het leven van Saulus tot diens
bekeering beschreven. Men moet in dit boek geen beeldende beschrijvingen zoeken,
noch fragmenten van hoog welsprekende kracht. Saulus van Tarsen is meer
geduldwerk dan kunstwerk, doch het is voor honderden in den lande zeer zeker
een aantrekkelijke en leerzame fantazie op een klein stuk bijbelsche geschiedenis.
De auteur is niet aan het werk getogen, alvorens een grondige studie te hebben
gemaakt van het vele, dat hij in bijzonderheden moest weten om het onderhoudend
te kunnen vertellen. Misschien mogen wij een vervolg op dit werk verwachten, waarin
ds. Beversluis het verdere leven van den heidenapostel aldus in romanvorm geven
zal.
F.L.
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V

[Deel XVIII]
Inhoud van deel XVIII.
BAKKER KORFF, ALEXANDER Johan Gram
HUGO

389

ILLUSTRATIËN.
De romance

Frontispice.

Portret van den schilder

389

Bijbellezing

391

De zieke (naar eene
teekening)

393

La prise de Saragosse

395

De jaardag

397

Morgenbezigheden

399

De tantes gaan op reis

400

Couranten-lezing

401

Onder de palmen

402

Le compliment d'Azor

403

De naaister

404

BUITENLANDSCH OVERZICHT P.v.D.

82, 177, 268, 374, 470,
559

CONFERENTIE OP HET
STADHOUDERLIJK
KWARTIER, EEN

Arnold Ising

253

COSTER, MR. H.J.

P.v.D.

550

ILLUSTRATIËN NAAR PHOTOGRAPHIËN.
Herman Jacob Coster
(laatste portret)

550

Collegium van het Leidsch
Studentencorps 1889/90

553

Een afdeeling van het
kommando Hollanders van
Pretoria (links vooraan, op

557
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den rug gezien, Mr. H.J.
Coster)

J.B. de Gou

DE KATHEDRALEN VAN
NOORD-FRANKRIJK

ILLUSTRATIËN. - M.A. VAN NIEUKERKEN.
St. Vincent te Rouen

366

367

Toren Kathedraal te
Soissons

369

Dakvenster in het Hotel de
Bourgtheroulde te Rouen

370

Intérieur St. Remi Reims

372

Rafaël Verhulst

DE LAUWERKROON
(bekroond Zangspel)

ILLUSTRATIËN. - ALFRED VAN NESTE.
Titelblad

129

129

De Smidse (versierde
bladzijde)

130

De Liefde zal de Liefde
wachten (dubb. blz.)

134, 135

De Tuin (versierde
bladzijde)

140

Ic ben ghewont, Ghewont
ter doodt, Nu zal ic
schreien, Min oogen root

144

De groote markt van
Antwerpen (versierde blz.)

148

Hoezee voor trouwe
Liefde, Voor eedle Kunst
hoezee! (dubbele
bladzijde)

152, 153

DE LEGENDE VAN DE PARI
(Rijstplant)

Iboes

ILLUSTRATIËN. - AD. MANGOLD.
In het Rijstveld
Padiplanten (vroege
morgen)

359

360
364
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S. Kalff

DE TIJGERSGRACHT TE
BATAVIA

444

ILLUSTRATIËN NAAR OUDE PRENTEN.
Platte grond vana Batavia
met het kasteel

444

De Tijgersgracht te Batavia

448

Het Stadhuis

453

DE VAN DIJCKFEESTEN TE
ANTWERPEN

N.H. Wolf

341

ILLUSTRATIËN NAAR PHOTOGRAPHISCHE OPNAMEN VAN DEN SCHRIJVER.
De Walvisch in den
344
‘Antwerpschen
Ommegang’
De Reuzin en de Reus in
den ‘Ommegang’

346

De Kunst-stoet. - Groep en
Praalwagen van de
Fransche Renaissance

350

De Kunst-stoet. - De
verheerlijking van
Rembrandt en van de Holl.
Schilderschool der 17e
eeuw

352

De Kunst-stoet. Praalwagen van de
Vlaamsche Renaissance

354

De Kunst-stoet. Praalwagen der
verheerlijking van Antoon
van Dijck

355

De Autoriteiten aan het
hoofd van den Huldestoet
op weg naar het
standbeeld van Van Dijck

356

De Huldebetooging voor
Van Dijck's standbeeld

357

DE VAN
Max Rooses
DIJCK-TENTOONSTELLING TE
ANTWERPEN

463

ILLUSTRATIE.
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Antoon van Dijck door
hemzelven (naar een
schilderij)

463
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VI

EEN EN ANDER OVER DEN
ORANJE VRIJSTAAT

MR. W.A. Baron van
Ittersum

521

ILLUSTRATIËN NAAR PHOTOGRAPHIEËN, DAARTOE WELWILLEND
AFGESTAAN DOOR DR. HENDRIK P.N. MULLER, CONSUL-GENERAAL
VAN DEN ORANJE VRIJSTAAT TE 'S GRAVENHAGE.
Gezicht op Bloemfontein
522
Johannes Hendricus
Brand, President van den
Oranje-Vrijstaat 1864-1888

525

Vergaderzaal van den
HoogEdelen Volksraad te
Bloemfontein

526

Standbeeld van President
Brand te Bloemfontein

528

Francis William Reitz,
President van den
Oranje-Vrijstaat 1889-1895

531

Spoorwegbrug over de
Oranjerivier bij Norvalspont

532

Dr. J. Brill, hoofd van het
Grey-college te
Bloemfontein

533

Presidentshuis te
Bloemfontein

536

Mr. H.A.L. Hamelberg, in
leven Consul-Generaal in
Nederland van den
Oranje-Vrijstaat

539

Martinus Theunis Steyn,
President van den
Oranje-Vrijstaat

541

EENIGE PORTRETTEN VAN
JACOB MARIS
ILLUSTRATIËN.
Portret van Jacob Maris,
naar een photographie van
den heer Ph. Zilcken, 1897
Portret van Jacob Maris,
naar een photographie

Ph. Zilcken

193

Frontispice.

193
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Portret van Jacob Maris,
naar een photographie van
Willem Maris Jzn., 1888

194

Medaillon van Dubois

195

Portret van Jacob Maris,
naar een gecorrigeerden
‘staat’ van de ets door P.
de Josselin de Jong

196

Portret van Jacob Maris,
naar een photographie,
gemaakt door een zijner
dochters voor zijn vertrek
naar Carlsbad

197

EEN LOFLIED

W. van Vere

118

EEN NAAM

Hélène Lapidoth-Swarth

235

EEN PAAR DAGEN TE
JOGJAKARTA

Dr. J. Groneman

427

ILLUSTRATIËN. - W.O.J. NIEUWENKAMP.
De groote Aloen-Aloen bij
maanlicht

427

Versierde beginletter

427

Het fort te Jogjakarta

428

De kleine Aloen-Aloen te
Jogjakarta

429

In het waterkasteel te
Jogjakarta

430

Ruïnes van het
waterkasteel te Jogjakarta

431

Steenen trappen in het
waterkasteel

431

De rivier Opak in de
Merapi

432

Het Menorèh-gebergte

433

Poort in Passer Gede

436

Grobak wordt door 2
karbouwen getrokken

437

ERLKÖNIG

W. Jaeger

20
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Louis Verhaege

HEREENIGD

HET SNEUVELEN VAN HENRI A.S.H. Booms
M. VIS
ILLUSTRATIE.
Portret van Henri M. Vis,
R.M.W.O., 1e Luit. der Inf.,
Waarnemend Controleur
te Atjeh, naar photographie

65

65

Iboes

INDISCHE FOLK-LORE

406

543

ILLUSTRATIËN. - AD. MANGOLD.
In het Djamboe gebergte

544

Langs de ‘stono’

547

INDISCHE SPROKEN (uit het Dr. J.Ph. Vogel
Sanskrt)

32

ILLUSTRATIËN. - HART NIBBRIG.
Schets

32

Schets

45

G.H. Marius

MARIS, MATTHIJS
ILLUSTRATIËN.
Vrouwenkop. Eigendom
van den Heer M. van der
Maarel

1

Frontispice.

Zelfportret. Eigendom van
den Heer J. Maris te 's
Gravenhage

1

Badende jongens.
Museum H.W. Mesdag

3

Studie. Museum H.W.
Mesdag

4

De Hannekemaaier.
Eigendom van den Heer
C.D. Reich te Amsterdam

6
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Achterbuurt. Eigendom van
Jhr. J.R.H. Neervoort van
de Poll te Rijzenburg

7

Lausanne. Eigendom van
den Heer E.J. van
Wisselingh te Londen

9

Communie-meisje.
Museum H.W. Mesdag

10

Portret van den schilder
Artz. In bruikleen gegeven
aan het Stedelijk Museum
te Amsterdam door
Mevrouw Sues-Schemel

12

Primavera. Museum
Mesdag

13

Ets naar de Zaaier van
Millet

15

Bruidje. Uit de collectie
Lebret, in bruikleen
gegeven aan het Stedelijk
Museum te Amsterdam

17

S. Kalff

MAURITIUS IN DE XVIIDE

156

EEUW

ILLUSTRATIËN NAAR OUDE PRENTEN.
Oude gravure van de
landing der Nederlanders
(Uit de ‘Reizen’ van J. van
Neck)

158

Het fort ‘Prins Hendrik’ in
1612 (volgens de
teekening van Abel
Tasman)

161

Emplacement van het
oude Hollandsche fort

165
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VII

‘MENEER FRITS’

H.J. Schimmel

214, 317

MICHEL ANGELO

A. van der Meulen

293

ILLUSTRATIËN.
Pietà (beeldgroep). In de
St. Pieterskerk te Rome

Frontispice.

Bronzen buste van Michel
Angelo Buonarotti, door
Giovanni da Bologna
(Florence)

293

Inwendige van de kerk San
Lorenzo te Florence

297

Monument voor Lorenzo
de Medici, hertog van
Urbino, van Michel Angelo
in de nieuwe Sagrestie van
San Lorenzo in Florence

300

Monument voor Giuliano
de Medici, hertog van
Nemours, van Michel
Angelo in de nieuwe
Sagrestie van San Lorenzo
in Florence

304

Kerk Santa Croce, met
Standbeeld van Dante, in
Florence

307

Inwendige van de kerk
Santa Croce. Bouwwerk
van Brunelleschi. Florence

310

Monument van Michel
Angelo in de kerk Santa
Croce te Florence

314

NEDERLANDSCHE VERZEN F.L.
EN NEDERLANDSCH PROZA

95, 189, 291, 385, 480,
569

Operette-bloed, door Fiore delle Neve, 95. - Madonna en Bloemstukjes, door Mevr.
Fabius-Cremer-Eindhoven, 96. - Levensdoel, door Anna Kaulbach, 189. Litterarische Interludiën, door J. van den Oude, 192. - Lente-leven, door Stijn
Streuvels, 192. - Paardje, romantische schets, door Mil van Hoorn, 291. - In het
Zonneland, Indische roman, door Mevr. Ovink-Soer, 385, - Verborgen Bronnen,
door Augusta de Wit, 385. - Woordenschat, onder redactie van Taco H. de Beer
en Dr. E. Laurillard, 386. - Inhuldigingspenningen, door Joh. W. Stephanik en
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W.K.F. Zwierzina, 386. - Van Dichters en Schrijvers, studiën en schetsen van
Nederlandsche Letterkunde, door Dr. A.S. Kok, 387. - Max van Heelstra, door Jafir.
388. - Hartstocht, Haagsche roman, door Jeanne Reyneke van Stuwe, 480. Gedichten van P.C. Hooft, door Dr. F.A. Stoett, 482. - Dagen en daden van Admiraal
dubbel Wit, door Joh. H. Been, 482. - De familie De Regt, roman van Suze la
Chapelle Roobol, 483. - Het Servetje, door Conviva (Gerard Keller), tweede druk,
483. - Op St. Barbara's Bodem, militaire schetsen, door Conrad van de Liede, met
illustratiën van W. Staring, 483. - Van geluk dat waan is..., door Fritz R. van der
Pijl, 484. - Fidessa, door Louis Couperus, 569. - Zeven vertellingen, door J. de
Meester, 569. - Uit het Wonderland, door H.J. Krebbers, met illustratiën van Vaarzon
Morel, 570. - Geloof, door Anna de Savornin Lohman, 571. - Lientjes kinderjaren,
door Christine ten Hove, met illustratiën van Anna Wijthoff, 572. - Bloesem, door
Else van Brabant, met 12 platen in lichtdruk door C. Spoor Jr., 572.

P. du Rieu Fzn.

OFFERMANS, TONY
ILLUSTRATIËN.
Naar huis, naar een
aquarel in het bezit van
den heer J. Biesing te 's
Gravenhage

485

Frontispice.

Portret van den schilder

485

Schets

487

De Vioolmaker, naar een
schilderij in het bezit van
den heer D.F. Scheurleer
te 's Gravenhage

488

Schets

489

De Brievengaarder, naar
een schilderij in het bezit
van Dr. A.A. Korteweg te
's Gravenhage

490

Spinster, naar een
schilderij in het bezit van
den heer J.
Nieuwenhuijsen te 's
Gravenhage

491

Klompenmaker, naar een
teekening in het bezit van
Dr. W.F. Steyn Parvé te 's
Gravenhage

492

Timmerman, naar een
aquarel in het bezit van
den heer Yvo Opstelten te
's Gravenhage

494

Kippen voeren, naar een
aquarel in het bezit van

495
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den heer L.G. Brouwer te
's Gravenhage
Visscher, naar een aquarel
in het bezit van den heer
Yvo Opstelten te 's
Gravenhage

496

Baanveger, naar een
aquarel

497

Schoenlapper, naar een
aquarel in het bezit van
den heer Yvo Opstelten te
's Gravenhage

498

J. Eysten

PONTONNIERS
ILLUSTRATIËN.
Pontonbrug over de
Merwede bij Zwijndrecht

242

243

Een schraag gaat scheef
staan

244

Brug over de Lek bij
Krimpen

246

Terugkomst van den
vaartrein, na een
manoeuver

249

Het afbreken van de brug

251

F.L.

REDACTIE, VAN DE

REVOLUTIEDAGEN TE DELFT C. Gijsberti Hodenpijl
IN 1795
ILLUSTRATIËN NAAR OUDE PRENTEN.
Afbeelding van de
aankomst der Fransche
troepen binnen Delft
Afbeelding der
vreugdebedrijven bij het
planten van den
Vrijheidsboom

RODIN

90, 185, 287, 381, 478,
565

72

73

76

J. de Meester

199
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ILLUSTRATIËN NAAR BEELDHOUWWERKEN VAN DEN MEESTER.
Rodin, door Mlle Claudel
199
(beeldhouwwerk)
Bellone

200

Victor Hugo

202

Falguière

203

Bénédictions

204

La Défense

205

Les Bourgeois de Calais

206

Eve

207

Le Printemps

208

Frère et Soeur

209

Femme

210

Muse

211

Femme au livre

212

RUST

Marie Ramondt

438

SWEETHEART

Daisy E.A. Junius

500
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VIII

A.H. Kloosterman

46

ILLUSTRATIËN NAAR PHOTOGRAPHIEËN.
Het hotel ‘Segnes’ te Flims

46

TWAALF DAGEN OP REIS
(Van Flims terug. Slot)

Waldhäuser, Flims, Alpen
en weiden

50

Rustig ligt de watervlakte
voor ons...

53

Alleen de Loreley...

58

Bad-Ems is één kurhaus
en hotel

59

Zoo bezit Aken zijn
Lousberg

63

Albert Plasschaert

VERSTER, FLORIS
ILLUSTRATIËN.
Avond te Warmond
(teekening). Eigendom van
Dr. H.H. Brenning te
Leiden

97

Frontispice.

Floris Verster (naar een
photographie)

97

Potloodteekening 1877

99

Koolsnijder (schilderij)
1885. Eigendom van de
firma E.J. van Wisselingh
& Co.

100

Anemonen (schilderij)
1888. Eigendom van de
firma E.J. van Wisselingh
& Co.

102

Anemonen (schilderij)
1888

103

Noorden (studie in olieverf)
1889

105

Distels (teekening) 1889

106

Tuin bij Endegeest
(pastelteekening) 1895.
Eigendom van de firma
E.J. v. Wisselingh & Co.

108
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Sneeuw (pastelteekening)
1895

109

Eucalyptus
(waskrijtteekening) 1896.
Eigendom van het Stedelijk
Museum (Lakenhal) te
Leiden

111

Pompoenen
(waskrijtteekening) 1896.
Eigendom van de firma
E.J. v. Wisselingh & Co.

112

Mistletoe
(waskrijtteekening) 1897

114

Schuurtje in Zwitserland
(studie) 1897

115

Dorpshuis te Noordwijk
(waskrijtteekening) 1897.
Eigendom van Mr. S.R.
Steinmetz, te 's
Gravenhage

116

BOOMS, A.S.H.

Het sneuvelen van Henri
M. Vis

65

DU RIEU FZN., P.

Tony Offermans

485

EYSTEN, J.

Pontonniers

242

F.L.

Nederlandsche Verzen en 95, 189, 291, 385, 480,
Nederlandsch Proza
569

F.L.

Van de Redactie

GIJSBERTI HODENPIJL, C.

Revolutiedagen te Delft in 72
1795

GRAM, JOHAN

Alexander Hugo Bakker
Korff

389

GRONEMAN, Dr. J.

Een paar dagen te
Jogjakarta

427

IBOES

De Legende van de Pari
(Rijstplant)

359

IBOES

Indische Folk-lore

543

ISING, ARNOLD

Een conferentie op het
Stadhouderlijk Kwartier

253

ITTERSUM, Mr. W.A. BARON Een en ander over den
VAN
Oranje Vrijstaat

521

JUNIUS, DAISY E.A.

Sweetheart

90, 185, 287, 381, 478,
565

500
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KALFF, S.

Mauritius in de XVIIde
eeuw

KALFF, S.

De Tijgersgrachf te Batavia 444

KLOOSTERMAN, A.H.

Twaalf dagen op reis

LAPIDOTH-SWARTH, HÉLÈNE Een naam

156

46
235

MARIUS, G.H.

Matthijs Maris

1

MEESTER, J. DE

Rodin

199

MEULEN, A. VAN DER

Michel Angelo

293

PLASSCHAERT, ALBERT

Floris Verster

97

P.V.D.

Buitenlandsch Overzicht

82, 177, 268, 374, 470,
559

P.V.D.

Mr. H.J. Coster

550

RAMONDT, MARIE

Rust

438

ROOSES. MAX

De Van
Dijck-Tentoonstelling te
Antwerpen

463

SCHIMMEL, H.J.
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Matthijs Maris
door G.H. Marius.

Zelfportret. Eigendom van den Heer J. Maris te 's Gravenhage.
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‘Moi?’ returned the Frenchman, standing back from his easel, and looking
at me and at the figure, quite politely, though with an evident reservation:
‘Je dis, mon cher, que c'est une spécialité dont je me fiche pas mal. Je
tiens que quand on ne comprend pas une chose, c'est qu'elle ne signifie
rien.’
Hand and soul by D.G. Rossetti.
Het kon gebeuren dat men, in bewondering voor een dier magische vrouwenkoppen
van Thijs Maris staande, evenals in de mystieke vertelling van Rossetti, de woorden
Manus Animam als handteekening vond staan; en het kon gebeuren, dat er dan
een andere Franschman nevens stond die als zijn meening het zelfde antwoord gaf
als het hier boven aangehaalde.
Velen zullen voorbij gaan zonder zijn schilderijen op te merken, velen zullen vinden
dat deze onbegrijpelijk zijn, en zich boos afwenden; de rationeele beschouwer zal
vragen doen, waarop hij het antwoord nimmer zal vernemen. Om dezen schilder te
begrijpen moet men niet vragen; en alleen zij die de rust hebben om ontvankelijk
te zijn voor indrukken zullen niet te vergeefs terugkeeren. En toch, wanneer men
op een tentoonstelling eenige werken van Thijs Maris bijeenziet, werken die zelden
thuis zijn daar, dan zijn deze meesttijds uit zoo verschillenden tijd, dat zelfs de
nadenkelijke bezoeker verward wordt. En dit verschil tusschen zijn vroegere en
latere werken is evenwel bij hem, niet, zooals bij de meeste schilders, een zich
moeten vrijmaken van den tijd: Thijs Maris was van het begin af zich zelf: - met het
weten van een man begon hij zijn leven. Niet met schokken verkreeg hij deze kennis;
de schokken kwamen bij hem later - en het raadsel was te dieper.
En zoo als wij voor zijn werken staan, zoo staan wij ook voor zijn persoon.
Van het oogenblik af dat men, voor het op zijn twintigste jaar door hem zelf
geschilderde portret staat, dat wij de gretige oogopslag, de uitgezette neusvleugels,
de even geopende mond, het achterover gebogen gelaat dat in een blij verschiet
schijnt te ademen, beschouwen in het kader van zijn leven, staan wij voor een
raadsel. Wat werd er van dien lust van leven? Waar bleef het verschiet dat zijn
oogen deed lichten? Wat stond hem in den weg om zijn verlangen tot daad te maken;
en waarom, kon hij niet die harmonie met het leven om hem heen vinden, het leven
dat hem scheen toe te lachen met haar genadigsten lach; dat leven dat velen zoo
gemakkelijk blijkt? Waarom stootte hij zich aan hoeken die anderen nimmer voelen?
Had hij geen behoefte aan vrienden? Is hij ontoegankelijk of toont hij zich slechts
toegankelijk voor de heel enkelen? Ondervond hij onaangenaams van de menschen?
Of was hij bang voor hen? Is hij zonder eerzucht of was zijn zucht naar roem zoo
brandend dat hij wist nimmer voldaan te wezen in een bleeken tijd waar geld roem
geeft, en droomde hij zich die andere van een Titiaan of een Velasquez? Van het
begin tot het eind staat hij voor ons als een natuur vol tegenstrijdigheden,
ontoegankelijk voor allen, ook voor hen die hem van jongsaf kennen. En waar wij
artisten, wier talent zich in één rechte lijn ontwikkeld hebben, weinig vragen naar
de kleine omstandigheden welke hun kunstenaarsloopbaan eer verzellen dan
beheerschen, zooals bij een Velasquez, zooals ook bij Jacob Maris, daar zal bij een
Rembrandt het karakter zich reeds meer naar voren
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dringen, terwijl bij Thijs Maris leven en kunst zoodanig verwikkeld zijn dat men
nauwelijks weet welke dezer twee het evenwicht schokte; of het zijn kunstopvatting
is die de opvatting van zijn leven beheerscht, of dat het zijn levensopvatting is die
aan de kunst de wetten richt.
Zoekend naar een oplossing stuit men op nieuwe raadselen, tot men, al verder
dringend, komt te staan voor het groote mysterie, dat in de diepe vouwen van haar
kleed het genie voor de oogen der menigte verborgen houdt, het genie welks adem
wij voelen zonder het ooit te aanschouwen.
***
Was het een gril der Muze toen zij met koninklijk gebaar in één gezin drie hoofden
zalfde met haar kostbaarste olie? Of wist zij dat hier, in het eenvoudige gezin van
een letterzetter, het beeldend vermogen ongeschonden

Badende jongens. Museum H.W. Mesdag.

rustte, zoodanig dat leven en aanschouwen, dat denken en voelen, plastisch
aanschouwd, gedacht en gevoeld werd? De oudste, Jacob, die met een latente
natuur door zijn tijd heen moest werken om zijn groote gaven te kunnen openvouwen;
Matthijs, wiens vurige, opene natuur met de gratie der gave ook die van het weten
en kennen kon ontvangen, en Willem, de jongste, wiens aanvang geëffend door de
kennis der oudere broers, al spoedig zijn eigen, breeden, zonnigen weg vond.
Talent; genie - laten wij hier voor een enkel maal dat groote woord der eeuwen
uitspreken - wordt ook in onzen tijd nog aan de enkelen geschonken; waarom zouden
wij hieraan twijfelen? Maar niet zoo grif is, sints voelen en weten gescheiden werden,
de hand van heden bekwaam om deze groote gave geheel tot ontwikkeling te
brengen.
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Het ondeelbaar zijn, het één zijn van voorstellingsvermogen en volkomen kennis
van het ambacht van het schilderen, zóó dat lijn en kleur, expressie en factuur, zich
oplossen in het onderwerp, en men het schilderen vergeet om het geschilderde, is
voor ons ondergegaan met het ineenstorten der middeleeuwen. En ook al bleef
deze compleetheid ook in het Noorden wat langer toeven, toch bracht de
boekdrukkunst en de hervorming in dezen een nimmer te herstellen scheuring; en
hoe verder de schilderkunst zich van de onbewogenheid van het Oosten afwendde
hoe scherper het voelen zich van het

Studie. Museum H.W. Mesdag.

kunnen scheidde, en hoe meer persoonlijkheid en karakter op den voorgrond traden.
Men kan dan ook zien hoe Rembrandt en b.v. Metsu zich in tegenovergestelde
richting bewogen. Rembrandt moest zooals elk idealist na hem, concessies doen
om zijn idee nabij te komen; en zoo moest ieder, bewust of onbewust, totdat er een
tijd kwam waarin men kleur en lijn tegenover elkaar stellend, hiermede de scheuring
uitsprak.
Alleen Matthijs Maris kwam aangedragen in onzen verbrokkelden tijd, lang voordat
Jacob Maris bewust was waarheen hij wilde, met de kennis van een
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Holbein en de gaafheid van een Van Eyk. En niemand wist hoe hij kwam aan die
kennis, niemand begreep hoe deze schilder der negentiende eeuw rondging met
het weten van de vijftiende. Want wel was het voor de schilderkunst een treurigen
tijd toen. Ontaard in een reeks van recepten, was het romantisme ten onzent alleen
in de onderwerpen te vinden, die door de schilders tamelijk academisch ten uitvoer
gebracht werden, en waaraan de ziel van de romantiek vreemd bleef.
Zoo was als een vreemdeling het genie van een Thijs Maris, een genie zich zelf
niet bewust toen van zijn macht; een dat met droomerige oogen rond ging; maar
dat, toen de Amsterdamsche schilder Kiers hem eens mee naar Amsterdam nam
om hem typische stadsgezichten te laten zien, - eenvoudig en leuk weg dat
meesterstuk schilderde dat in de kunstwereld als Souvenir d'Amsterdam bekend
staat, en dat hij met de stille uitvoerigheid schilderde waarmee Holbein een Hendrik
VIII penseelde: niet om de kleur, niet om de lijn, niet om het licht, niet om het karakter,
maar om het afgebeelde zelf. Zoo is dit stukje geworden in zijn nobel realisme tot
een onvergankelijk type van de oude koopstad Amsterdam. Het was in dezen tijd
waarin Thijs Maris over zijn volle kracht beschikte, in dezen tijd dat hij zijn wonder
complete stadsgezichten, buurtjes en intérieurs maakte, intérieurs zooals Jacob
Maris zegt, als een De Hooghe maar mooier, de macht van de schilders van toen
met het sentiment van zijn tijd. Een heerlijk staal van dezen tijd is het Achterbuurtje
uit de collectie van Jhr. Neervoort v.d. Poll, dat onlangs in Pulchri Studio geëxposeerd
was. De factuur is egaal en vast; de compositie is geserreerd en natuurlijk gevuld,
de kleur of liever de toon is sterk opgevoerd; het figuurtje op den voorgrond neemt
weinig aandacht tot zich, deze is over het geheel gelijk verdeeld, hoewel de witte
hoofddoek der vrouw met het witte luchtje waarin de in het licht geprofileerde torens
eener oude stad te zien komen, den toon schijnen aan te geven. En toch is het al
weer de rust van zien, de mooie rust om alles uit te zeggen, heel dat gedetailleerde
buurtje, met de hooge stoep en het kind en het rosse varken, te geven om zich zelfs
wil. In dezen tijd - dat is eigenlijk iets later, dit is van '72 - maakte hij ook subtiele
en zeer precieuse stillevens. Er was in dien tijd of juist in dien tijd waren veel oogen
op hem gevestigd; er waren liefhebbers die hem zijn werk onder de handen
uithaalden. Van dien tijd is ons nu weinig bekend; Jacob Maris, die toenmaals in
Parijs woonde, zag dit werk nauwelijks, wel weet hij dat Matthijs heerlijke, complete
schilderijtjes maakte, hij weet dat er liefhebbers waren die ze kochten, maar waar
zij gebleven zijn is hem onbekend. Wel bezit een collectioneur in Schotland alleen
reeds het grootste aantal Thijs Marissen, en men zou hieruit kunnen besluiten dat
zijn werk vaak ongeacht in den handel kwam zonder dat iemand er de hand op lei.
De geschiedenis der Vlinders is hiervan een bewijs. Maar nu, na de enorme prijzen
die voor zijn werken besteed worden, blijft het vreemd dat er juist van dien tijd zoo
weinig voor den dag komt.
Eerst dan, wanneer wij het geheele Oeuvre bijeen zullen zien van dezen grootsten
zoon van Rembrandt, al is hij bleeker in een bleeker tijd, - een tentoonstelling die
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ons nog wacht - zal men deze enorme figuur ten voeten uit kunnen zien, zal men
de brokstukken, de détails uit het groote werk van zijn leven in groote omtrekken
zien staan als een monument. Nu ziet men, bewondert men, geniet,

De Hannekemaaier. Eigendom van den Heer C.D. Reich te Amsterdam.

is opgetogen of ontroert, maar.... men begrijpt niet.
*)
Want moest niet de jongen, die de geweldige ramskop schilderde, die

*)

Collectie H.W. Mesdag.
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heerlijke kop waarin alles gezegd is: kleur en lijn en toon en met meer nog, de
expressie die is het wezen zelf van het dier, in die zacht naar voren

Achterbuurt. Eigendom van Jhr. J.R.H. Neervoort van de Poll te Rijzenburg.

gestoken kop, waarvan de schilder Mesdag eens op zijn eigene trouwhartige wijze
getuigde dat hij nimmer 's morgens zijn atelier binnen kwam zonder
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met zijn oogen dit beest goeden morgen te zeggen, - als een reus voor ons staan,
een reus in daadkracht?
Met Jacob Maris bezocht Thijs de Antwerpsche Academie. Deze academie was
toenmaals, en is nog in mindere mate een vereenigingspunt waar jonge schilders
van alle landen elkaar aantroffen; en zoo werd daar niet alleen gewerkt onder Nicaise
de Keyzer, maar ook veel gepraat onder elkaar; en de wisseling van gedachten,
van opvatting, van volksaard ook, bracht een verheldering van inzicht te weeg
waaraan de vaste, evenmatige Jacob Maris zoo uit het atelier van Van Hove komend,
erkent veel van geleerd te hebben, maar waar de dweepende Thijs minder tegen
bestand was. De beginselen van eenige Duitschers die beweerden dat kunst om
zich zelfs wil geen reden van bestaan heeft, maar dat men met de onderwerpen
direct nut moet uitoefenen op het volk, en als zoodanig een edel doel beoogt, hadden
grooten invloed op hem. Hiervan was het gevolg dat hij een monniken scène
schilderde met het doel den toeschouwer afschuw van het catholicisme in te
boezemen, wat de directeur, Nicaise de Keyzer tegen hem deed zeggen dat het
jammer van zijn talent was en dat hij liever schrijver had moeten worden.
Van toen af, - of was het tegelijk de romantiek die nog toefde in Antwerpen, de
romantiek die haar adepten die magische onderdompeling gaf, die de realiteit
omwasemde en de fantasie vrije vlucht liet? - van toen af was de rust waarin Thijs
Maris zijn bezonkene meesterstukken schilderde, gebroken, en de onrust, de
onvoldaanheid dat eigenlijke wezen der romantiek, brachten hem terug tot de groote
beweging van zijn tijd, maar ten koste van zijn onbegrensd artistiek vermogen, ten
koste van zijn zielerust.
De schilders der Duitsche romantiek: Moritz von Schwind, Kaulbach, Rethel, en
enkele anderen achtte hij zeer hoog; en zoo hij ook te zeer echt schilder was om
hun muur of andere schilderijen te waardeeren, zoo bewonderde hij hun cartons te
meer; trouwens deze werden ook door Jacob Maris zeer hoog gesteld. Samen
zagen zij op hun reis naar het Schwarzwald een tentoonstelling van werken dezer
schilders in Keulen; maar Jacob bewonderde zonder den invloed te ondergaan,
terwijl Mathijs dien geheel onderging.
Uit dezen tijd zijn de Gretchens aan het spinnewiel, zijn ook de heerlijke realistische
buurtjes uit het Schwarzwald, de kleine, naïve potloodteekeningen, ook de Bruiloft
in het Schwarzwald, en het gezicht op Freiburg, beide meer algemeen bekend door
de uitmuntende etsen van den heer Zilcken, ook de kleine Zondagmorgen, dat
miniatuurtje uit het museum Mesdag dat als een illuminatie uit een misboek is. En
uit dezen tijd is eveneens die zonnige bladzijde uit zijn leven: De Vlinders. Maar
ook, van dien tijd, - hij was toen weer in den Haag - begint ook dat onvoldane, dat
niet kunnen werken zooals hij wilde, en.... het niet kunnen laten gaan zijn werk
zonder het hoogste bereikt te hebben. Uit dien tijd begint al de angst zijner
bewonderaars die toe moesten zien dat het eene werk na het andere onderging in
het
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onvoldane van den schilder, dateert ook het pogen - te dikwijls door den schilder
verijdeld - om te redden wat nog te behouden viel. Uit dezen tijd is het Bruidje uit
de collectie H.W. Mesdag, dat mystieke schilderij dat slechts een reste is van wat
het was.

Lausanne. Eigendom van den Heer E.J. van Wisselingh te Londen.

Jacob woonde toen met vrouw en kinderen in Parijs.
En langzaam maar gestadig, in de rustige evenmaat, in de machtige krachten die
eerst langzaam tot bewustzijn kwamen, zwol zijn groot talent aan tot die breede,
gedragen kleurzwellingen, die, de een na de ander als golven van een regelmatig
bewogen zee aandeinen, in hun superbe gewogenheid het statige hebben van
antieke maten, of bijwijlen in slierten van licht en kleur het bewegelijker coloriet van
het lyrische bereiken.
Tegenover dit zich zoo rustig en gestadig ontwikkelende talent, was Matthijs,
wiens genie door Jacob Maris zoozeer geschat en bewonderd wordt, een scepticus,
een zoeker, een dweeper ook somwijlen, doch zonder verband met de wereld.
Communistisch van opvatting, had hij het verlangen, veel te kunnen geven aan hen
die het noodig hadden; maar zijn
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diepe verachting van alle commercialisme, zijn angst om onder de geldelijke macht
van den kunsthandel te geraken, deed hem zijn werk verstoppen, zijn knapheid als
het ware verbergen, uit sensitivisme.

Communie-meisje. Museum H.W. Mesdag.

Het was toen dat Thijs Maris op aandringen van Jacob in Parijs kwam, die hoopte
hem hier de rust en de werkkracht terug te kunnen geven. Die hoop bleek ijdel. De
mooiste schilderijen werden begonnen; maar die eeuwige onvoldaanheid die met
de romantiek binnensloop, hardnekkig als die groote melancholie die zich nestelt
in het diep innerste wezen van den mensch, tot zij onafscheidbaar wordt met hem,
ontnam hem alle werkkracht, en alle zelfvertrouwen, dat toch reeds door het te veel
zien, te veel bewonderen, geschokt was. Toch schilderde hij daar de met zoo vasten
zin en lenig penseel geschilderde Koekenbakster (Museum Mesdag) dat, getuigend
van zijn bewondering en wezenlijke kennis van de oude Duitsche schilders, dezelfde
eenvoud bij dezelfde knapheid bezit, hoe ook niet geschilderd met de toewijding
van het Achterbuurtje of het Stadsgezicht. Uit dien tijd is ook nog een Gretchen in
dezelfde kleur en behandeling, en ook een teekening, eigendom van Jacob Maris,
waarin een vermenging van Fransche en Duitsche romantiek valt waar te nemen,
maar waarin de
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Gothische profielen, de oude kasteelen, de middeleeuwsche steden, toch weer
opdoemen, een herinnering die hij nimmer meer vergat, en die men ook in lateren
tijd telkens terug vindt in zijn werk. In Parijs schilderde hij ook dat directe portret van
den schilder Artz, dat door den eenvoud, waarmede de gelaatstrekken er in gezet
zijn, wel het meest essentieele Holbein portret is. Men kan aannemen dat de
Barbizonsche schilderschool die onze kunst zoozeer beheerscht, toenmaals aan
hem voorbijging, ten minste wat het uiterlijke betrof, want men zou later zijn groote
bewondering van Corot kunnen afleiden uit de stijlvolle golvenlijn van zijn
duingezichten; evenals wij zijn groote bewondering voor Millet zien in zijn krachtige
ets naar diens Zaaier, een ets, zwaar en dreunend als brons, een epos op Millets
schilderij. Maar dit gebeurde eerst later, in Londen.
Te Parijs nam hij deel aan de Commune; evenwel niet uit vrijen wil, hoewel het
samenviel met zijn ideeën, maar omdat hij, ingelijfd bij de Garde Municipale, van
zelf met deze overging in de troepen der Commune. Ook hij zag in de Commune
het ideaal eener vrijere en nieuwe maatschappelijke orde; en toch, het valt te
betwijfelen of bij dezen dweeper de daadkracht dicht genoeg bij de gedachte lag
om geheel uit vrijen wil, uit drang mee in te grijpen. Nadat de oorlog geëindigd was
verliet Jacob Maris met de zijnen Parijs. Matthijs bleef daar nog een tijd lang totdat
hij naar Londen ging, waar hij ook nu nog woont.
Wat hem hiertoe bewoog valt niet zeker te zeggen; wel kan men hier uit zien dat
Parijs voor hem geen tehuis was. Kende hij Swan in Parijs en ging hij om hem naar
Londen, was het om zijn vriend van Wisselingh? Vreesde hij den Haag en de oude
vrienden? Kende hij Rossetti, Millais? en voelde hij zich verwant aan hen?
In dien tijd is er weer een keering in zijn opvatting ontstaan: het realisme, het
gedistingueerde, heerlijke realisme waarmee hij begon, die onbegrensde macht van
uitvoering, die compleetheid die van vroeger eeuwen is, ging gedeeltelijk verloren;
de Duitsche romantiek, waarvan wel het sentiment maar niet het uiterlijke hem
vermocht te boeien, viel in hoofdzaak weg, als een tijdelijke wijze van zien; en de
romantiek, de ziel daarvan, verwijdde zich in hem zóó dat hij als de dichter-droomer,
als de schilder van het nimmer voldane, voor ons staat met zijn fantastische vrouwen,
wier domein gelegen is in die onvergankelijke droomlanden waarvan Rembrandt
en Shakespeare de souvereinen zijn.
Een droomland waar werkelijkheid en gedroomde werkelijkheid zoo nauw
verbonden zijn met het beeldend vermogen, dat de droomen tot plastiek werden.
Een onbegrensd droomland, het zijne, waar verbeeldingskracht vrij spel heeft, waar
de omtrekken vaag zijn, en wisselen als droomen. Het rijk van de dichterziel die den
steun des dichters niet noodig heeft om beelden te vormen. Uit hetzelfde sentiment
geboren waaraan de Juliets en de Desdemona's hun aanschijn danken, zijn zij
evenals deze, vrouwen die verlangend het leven ingaan, vrouwen die, hun hart voor
zich uit dragend op de handen, u
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voorbij zweven. Zij hebben niets gemeen met het ‘klein burgerliche’ Gretchen, wier
hart luider begon te kloppen bij het geflonker van edelsteenen; de zijne zijn van
edelen bloede, en, mogen zij bijwijlen het ontoegankelijke der Sphinx hebben, zoo
zou men hen nimmer van berekening kunnen verdenken. Levensvol, en
raadselachtig, de mondhoeken omgekruld, vertoonen zij in het zich steeds herhalend
type somwijlen het onbewogene van een afgodsbeeld, maar een idool waarin het
leven geconcentreerd is, geïllumineerd als een albasten lamp waarin het licht beeft.

Portret van den schilder Artz. In bruikleen gegeven aan het Stedelijk Museum te Amsterdam
door Mevrouw Sues-Schemel.

Deze vrouwen, omtrekken slechts de meeste, weinig gepreciseerd in karakter,
maar levend hun eigen leven, trotsch, onschuldig, sphinxig of kinderlijk naar de
stemming van den schilder, zijn de stadiën van zijn innerlijk leven; het zijn de Juliets
en de Desdemona's, de Mona Lisa's en de Ligeia's, of de Beatrices; of het is de
Ophelia van dezen Hamlet, de bruid die argeloos en verlangend, vernevelt in de
kloosterbruid.... het zijn de hantises die zijn eenzaamheid omhuiven, hantises die
hij vorm gaf, al komen ze nauwelijks uit den grijzen sluier van den droom naar voren.
Bijwijlen beweegt een liefelijker aandoening zijn fantasie; het is dan wanneer zij in
de schoone romantiek der middeneeuwen neerstrijkt en liefelijke beelden van pages
en blonde princessen hem uit de realtiteit van het heden voert in de visioenen van
schoone tijden, van elven en feeën, van droomwezens zooals de Wandeling. Zij
komen voort uit een minder gecompliceerde gemoedstoestand, sprookjes die hem
de hantises helpen verjagen; een Spencer tegenover Shakespeare. Het is een
spelevaren van zijn verbeeldingskracht, een
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Primavera. Museum Mesdag.
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zonneschijn in de grijsheid der dagen, momenten van zorgeloos leven; maar niet
de weerslag van zijn wezen.
Al innerlijk is deze kunst. De heugenis van het vroeger geziene, geeft zijn fantasie
een plastischheid, die ondanks het grijze waas waarin hij den laatsten tijd zijn figuren
enveloppeert, met een helderheid naar voren komt, zooals het Bruidje uit de collectie
Lebret, dat met de opgeheven kinderhanden voorbij ijlt; zooals de vroeger
geschilderde, kleurrijker vrouwenkop, het eigendom van den schilder van de Maarel,
die het trotsche van een vorstin heeft; het is die breede, machtige vrouwenfiguur
breed en zwaar als een idée, een idool zij uit de rijker verbeelding van een jonger
tijd. Als fresco's doen ze u aan, onstoffelijk, ver af; uit het blanke of grijze fond
bloesemen de aangezichten en de handen als uit de kalk naar voren, en het haar
- wie schilderde het ooit mooier dan hij? - is als een aureool, of als een gouden
nacht.
Niet naar modellen werkt hij; de natuur is bijzaak, of liever middel tot uitdrukking.
De menschen met hun ‘natuur is alles’ bespot hij, Ruskin vooraan, de Engelschen
die alles beredeneeren met hun gelijkenis van de natuur. ‘Niet in de impressies van
buiten, maar in de innerlijke zijn de bronnen der werkkracht gelegen,’ zegt hij.
In een brief aan den heer Zilcken, zet hij zijn overtuiging uitvoerig uiteen, en in
dezen brief, die niet minder dan zesenvijftig bladzijden lang is, vinden wij geheel
den schilder, den schilder die zijn waarden weet te wegen en zijn krachten te
balanceeren als geen; de schilder met zijn positieve aanschouwen van kunst,
minachtend den Engelschman die alles van de natuur wil, die de natuur niet als
middel beschouwt om zijn gemoed in uit te drukken, maar als hoofdzaak.
Gaarne zou ik een fragment van dezen brief hier geven. Het half-Engelsch, half
Hollandsch zouden, om hier opgenomen te worden hier en daar een vertaling noodig
maken, dit neemt het kernachtige weg. Maar deze brief verraadt met het nobele
begrijpen van schilderkunst, met het fijne begrip van Millet een helderheid van inzicht
in zijn eigen zijn, dat als de sleutel van zijn keering aangemerkt kan worden. ‘Hij,
Millet,’ schrijft hij in een uitvoerige beschouwing over diens Zaaier, ‘hij begon als
een goed schilder, dat wil zeggen wat ze een goed schilder noemen, een colorist
zooals Diaz, doch nu begint de strijd tusschen stof en geest, en slechts zeer zelden
slaagde hij in wat hij zich voornam...
In deze woorden is de geschiedenis van zijn werk te vinden; een meester in de
kunst van schilderen, zooals we in enkele werken hem kennen, een meester in de
kunst van teekenen zooals die teekening van badende jongens uit de collectie
Mesdag getuigen, een meester in fijne realistische observaties en uitvoering, werd
ook zijn ambacht onvaster toen hij poogde den geest, de ziel der dingen weer te
geven. De onvoldaanheid moest komen met de poging om het onstoffelijke vorm
te geven; en de compleetheid zijner eerste werken moest verloren gaan in een
zoeken naar meer. Te weinig kennen wij van hem om een voorkeur van beide
tijdperken te kunnen hebben; de schilder,
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de pure schilder in ons zal altijd aan zijn eerste werk de voorkeur geven; en toch,
niemand die, de geest meerder acht dan de stof, kan dat zielvolle en

Ets naar de Zaaier van Millet.

tegelijk reëele kinderportret, dat het eigendom van Jacob Maris is, voorbijgaan
zonder gefascineerd te zijn door het intense leven dat uit heel het wezen van het
kind straalt; kan van die mystérieuse vrouwen de sidderende bekoring
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ontgaan, noch nalaten te bewonderen in zijn etsen die vorstelijke verbeeldingskracht,
die rijkdom van innerlijk leven, die, tegelijk met de macht van expressie de kracht
van een visionair te zien geven. Want wel weinige zijn de schilderijen waar men
minder aan verf, minder aan kleur en minder minder aan toon dankt dan in het zijne;
en toch is de toonaard van de zuiverste; toch is zijn kleur van de suggestiefste en
zijn factuur van de doordachtste, ook daar waar zij het vaagste schijnt. Maar het wil
ons toeschijnen dat in dien strijd tusschen geest en materie hij de stof van de verf
te materieel acht, en dat hij zijn toon dempt en vlak maakt om te verkrijgen wat de
fresco ons in haar restes geeft, dat wil zeggen alleen de essence der kleur, alleen
de suggestie der lijn. De lijn bij dezen droomer doet dikwijls denken aan een
middeleeuwschen ciseleur; onder zijn hand worden zij tot een arabeske, zoo in diep
gebeten lijnen zijner etsen, zoo in het lijnengewirwar van die heerlijke teekening:
Primavera, zoo in de duinenstruiken der Vlinders, of in de kleederen, of de détail
van een intérieur, altijd gecadençeerd, gewogen, stijlvol en toch speelsch en argeloos
als een kind soms.
Zijn wezen zelf?
Een droomer uit het mistige noorden; het gemoed van de Gothiek, met de verfijnde
handen van een Van Eijck en de vrouwencultus van een Da Vinci. Een droomer
verdwaald in deze ontredderde tijden, een vreemdeling wiens sensitivisme hem
nergens een te huis gaf; een idealist, niet bestand tegen het materialisme der
hedendaagsche maatschappij; een eenzame op de grens van een tijd die, te gevoelig
haar te beheerschen dien daar onderging te dieper, naar de mate dat het hem meer
repugneerde.
Het leven is niet gewillig voor hen die veel eischen.
En Thijs Maris eischte veel.
De geschiedenis van Matthijs Maris is die van alle groote sensitieven onzer eeuw;
en zoo de zijne minder snijdend is, dan is het wijl de handenarbeid aan den schilder
een tegenwicht geeft dat de dichter mist.
Dit sensitivisme verbergt een eerzucht welke in onzen bleeken tijd niet te voldoen
is; en, hoewel hij alle roem versmaadt, zullen er momenten zijn waarop hij roem
eischt als zijn recht; deze begeerte evenwel te erkennen, zou wezen zich zelf illusies
te scheppen, welker niet in vervulling komen, hij niet zou vermogen te dragen.
Misschien ook spiegelt zijn dichter-fantasie hem een roem voor, die meerder is dan
hooge geldprijzen voor zijn werk.
Roem en eer gelden veel voor den man; voor hem zijn zij een completeerende
eigenschap, zij verleenen steun aan zijn talent, aan hem rust, ook al is zij niet zonder
gevaar.
Bitter door het aanschouwen van den dans om het gouden kalf, verbitterd door
het zien van de macht van het geld, dat hij om zich voelt waren en waartegen hij
zich met alle kracht moet verzetten, wil hij er niet onderkomen, gaat hij steeds stroom
opwaarts, zet hij zich nog meer schrap, om toch vooral geen enkele concessie te
doen aan den kunsthandel, dat is het publiek. Ook
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Bruidje. Uit de collectie Lebret, in bruikleen gegeven aan het Stedelijk Museum te Amsterdam.
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hier staat hij als een vreemdeling in zijn tijd; en liever dan toe te geven, liever dan
hiertoe mee te werken, reagerend tegen het Engelsche ‘time is money’ en ‘geld is
de hoofdzaak’ dat hij in zijn bitterheid in zijn brieven als invectives tusschen de
regels gooit, leeft hij bekrompen, maar vrij. IJdel, in zoover als hij meer dan juist
van zich zelf denkt, neen; maar wel bewust van zijn groote gaven; ijdel misschien,
maar in eeuwige onvoldaanheid met zijn werk, werkt hij, droomt hij voort op de
macht van zijn innerlijke vizie.
Een Hamlet natuur die alles weegt, ook zich zelf; die eischend en gevend, maar
in twee tegenovergestelde richtingen niets heeft van dien anderen tegenhanger,
die geeft zonder omzien, strijdt voor ieder behalve voor zich zelf, en gelukkig zit aan
zijn leege tafel die hem een festijn dunkt.
Hamlet zat tot het einde aan een leege tafel.
En evenmin als hij kan Thijs Maris den weg vinden tot het mooie leven dat hun
een boek met zeven zegelen was. Geen menschen van de daad, zijn beide met al
hun ideeën allerminst philosofen, en levenswijsheid is hun ten eenen male vreemd.
In alle tijden zijn er menschen geweest die, beangstigd voor de bewegingen van
het uiterlijke leven zich uit de maatschappij terug trokken in die stille vergeten hoekjes
waar zij zich veilig wanen voor de teleurstellingen welke de wereld biedt aan hen
die hooge eischen stellen.
Deze vrijwillige eenzaamheid komt niet noodzakelijk uit ascetisme voort; het
oogenblik waarin de mensch bewust wordt van de wanklank tusschen hem zelf en
de maatschappij, kan hem van weerstand berooven en tot vluchten nopen; en
ondanks deze menschenvrees kan het gebeuren dat onder deze vrijwillige ontzegging
het verlangen om mee aan te zitten aan 's levens feestdisch luider klopt dan bij
menigeen die gemakkelijk door het leven gedragen wordt.
Veeleer is het een overgroot sensitivisme dat voert tot vereenzaming, een
overgevoeligheid die weet dat het beter gaat het verlangen naar levensvreugde te
onderdrukken dan de teleurstelling die de vreugde pleegt te volgen, te dragen.
Dit zich terugtrekken is geen hulde aan de samenleving; deze beschouwt het dan
ook gewoonlijk als zoodanig en doet geen poging deze stilte te verontrusten; en
haar ontbreekt het genie om het te wijden.
De eenzame heeft van den nieuwen tijd niets te wachten.
Wel te licht heeft de Hervorming de wijkplaats die het klooster was, geacht; het
klooster dat met zijn geloof en zijn gemeenschap steunt en beschermt hen die niet
tegen het leven opgewassen bleken; het klooster dat in de groote geloofstijden
weinig eischte en veel gaf, dat zijn beschermend dak uitspreidde over kunst en
wetenschap, vrijelijk, voor ieder een wijkplaats en een werkplaats.
Deze toevlucht, die van wezenlijke kennis van het leven getuigt, ontbreekt aan
onzen tijd; zij was het die wijding aan het zich terugtrekken uit de wereld schonk,
en daarmede rust. Met het geloof stortte ook haar grootheid ineen, en van beide
bleef slechts de conventie.
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Thijs Maris vond afzondering en rust in een buitenwijk van Londen. Enkele trouwe
vrienden als van Wisselingh, als Swan de dierschilder, verlevendigen zijn
eenzaamheid. De communistische ideeën zijn nog de zijne, niet in theorie, maar
met de daad, en zonder omzien deelt hij, wat hij ontvangt. Ook op dit punt is hij zeer
fijngevoelig. Zich door een ander te laten bedienen, ook al wordt die bediening met
geld vergoed, vindt hij vernederend, en liever dan dit te ondergaan ontbeert hij het
gemak daarvan.
Was hij gelukkiger geweest in een minder gecompliceerden tijd, in een tijd van
gemeenschap?
Wij zouden dit niet durven zeggen. Er is een wet van equilibre; en het genie, aan
den eenen kant te zwaar beladen dan dat het gehoorzamen kan aan deze wet, blijft
een vreemdeling in de maatschappij, ten minste in die overvolle, haastige van nu.
Niet door de gunst van vorsten, niet door de gunst van het geld, en niet door de
veelheid zijner werken heeft Matthijs Maris zich een plaats gemaakt naast de edelste
kunstenaars; maar de eeuwen hebben nimmer aan een Da Vinci verweten dat het
aantal zijner werken te gemakkelijk te tellen was; en in alle tijden eerbiedigt men de
hoogheid van wil, de zelfbewustheid van hem die liever dan gemakkelijk te slagen,
trouw blijft aan zich zelf. Deze moed is die van den sterke.
Juni 1899.
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Erlkönig.
Door W. Jaeger.
‘Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?’
Hoe dikwijls ook die vraag met de vereischte pianobegeleiding, aan mijn oor
geklonken had, toch had ik nooit verwacht dat ik daarop eens een antwoord zou
kunnen geven, dat ik dien legendairen persoon van aangezicht tot aangezicht zou
leeren kennen.
Het was op een der ‘Duizend eilanden’ in de baai van Batavia, een dier
onbewoonde, maagdelijke plekjes grond, die zich met hunne witte stranden en hun
gepluimde palmenranden zoo schilderachtig in den blauwen vloed weerspiegelen,
schijnbaar opzettelijk geschapen om er op te pick-nicken, te jagen en daar in zee
te baden.
Bovendien was het op een droomdag.
Zoo noem ik de dagen, waarop een zoet-weemoedig gefluister mij zegt, dat de
engel der Herinnering aan mijn schouder leunt, dagen waarop een vriendelijk
gesternte mij in staat stelt de heele buitenwereld weg te denken en in éénen door
te droomen, in éénen door mij te verliezen in een zalig gemijmer over al dat voorbije,
dat aan de zachte kleuren van het verleden, zulk eene geheimnisvolle bekoring
ontleent.
Hij die nooit zelfverloren gedroomd heeft, ziet geene stralende lichtgestalten in
den aether zweven, peinst niet over den geur eener onbekende bloem, weet van
geen paleizen in de holte van de vlam, zoekt niet naar het geheim eener melodie,
die tot nog toe nimmer zijne opmerkzaamheid tot zich trok, zal nooit zijn hoofd breken
over de mysterieuse bekoring van een voor altijd verlaten plek, die hem, toen hij er
mocht vertoeven, niets heeft ingefluisterd.
Om talrijke van zulke, in het verschiet mijner herinneringen wegdommelende
plaatsen beukt onophoudelijk de tropische zee, zingen de golven hun eeuwenoud
lied, en trekt de nagalm hunner rollende akkoorden, langzaam door de zuilengangen
der eenzame strandwouden. Het eene liefelijke gefluister na het andere, gaat spelend
de hooge palmenkolonnaden in en uit, en de weerschijn van het flikkerende water
danst met gouden lichtloovertjes door de donkere loofgewelven.
En op al die plekken was het een genot, droomverloren te liggen mijmeren in het
hooge gras, dat met den luchtstroom meegolft in de houd ng van voortdurend
vluchten, was het heerlijk, het avondwindje om de slapen te voelen spelen, met dat
eindelooze, nu eens wegstervende en dan weer aanwakkerende gonsen en
fluisteren, dat in zijne tooverachtige monotonie met geen ander aardsch geluid te
vergelijken is.
Maar waar ik naar luisterde toen ik op een der ‘Duizend eilanden’ in het gras lag,
weet ik niet meer, ik was in een toestand geraakt, waarin ons eigen
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ik ons ontsnapt, zich vervluchtigt en in andere dingen oplost. Ik geloof dat juist een
der duikende meeuwen of een der witte vlokjes schuim was, die daar tusschen twee
golven ln 't zonlicht glinsterden, toen ik plotseling door eene menschelijke stem tot
de werkelijkheid teruggeroepen werd. Naar boven ziende, zag ik de helft van een
roode parasol, die met een daarachter gevoerd gesprek, langzaam achter den
duinrand voorbijgleed.
‘Denk er niet meer aan liefste!’ hoorde ik fluisteren. ‘Hij is immers gered. Ik heb
immers...’ De rest bestond uit die taal zonder woorden, die zelfs dan duidelijk spreekt,
wanneer een mond met kussen gesloten wordt.
Ik kende die stemmen, hun eigenaars behoorden tot ons gezelschap, maar van
een redding wist ik niets. Wat kon het zijn? Overal elders zou ik gedacht hebben
aan een brokstuk uit een levensdrama zooals men er wel meer opvangt in het gewoel
der wereld. Maar hier, te midden van een partijtje op een idylisch eilandje?
Mijne gedachten vlogen terug naar het achterdek van eene zekere mailboot,
waarop ik, jaren geleden, eenige woorden opving van twee op het lagerdek staande
sprekers, of liever van een gevederden dameshoed en een officierspet, het eenige
*)
dat ik van hun zag . Ik herinnerde mij dat ik het toen voor heiligschennis gehouden
had, te luisteren naar hetgeen de veeren aan de pet vertelden, maar dat toch het
weinige dat ik hoorde, mij in staat stelde de ontbrekende schakels van het drama
zelf in te vullen.
Hier echter, stond ik voor het onbekende. Roman of treurspel, ik had er slechts
één regel van te lezen gekregen, terwijl ik nog zoo gaarne een blad had willen
omslaan.
Maar - wat ging het mij aan? Waarom zou ik mijn hoofd er over breken? De
werkelijheid is immers altijd anders dan de voorstelling onzer droomen. Het zoo
dankbaar erkende reddingswerk kon immers zeer goed een te water geraakt
schoothondje of katje gelden? Hoe gek daarover te tobben!
Toen ik echter dien middag de roode parasol, maar nu van den binnenkant,
weerzag en door het daaronder wandelende echtpaar zoo hartelijk begroet werd,
dat het mij zelf vreemd voorkwam, dat ik van die redding niets wist, stond ik op het
punt hun te vertellen, dat ik dien morgen achter het duin gelegen had. Het lijdende
uiterlijk der dame, deed mij echter voorzichtig zijn en een gelegenheid zoeken, haar
man alleen te spreken.
Den volgenden dag lag de ruiter uit ‘Erlkönig’ (want hij was het) naast mij in het
hooge gras en daar, met den blauwen hemel, de zeilende wolken en de golvende
palmenkronen boven zich, liet hij zich door de zee zijner herinneringen voortdragen
en wikkelden wij samen het kluwen af, waaruit dit verhaal is gesponnen.
***
Een heldere doorschijnende nacht lag op Sumatra's Westkust. Somber en stil
stonden de donkere bergmassa's met hunne opeengepakte wouden, te midden van
het vonkelende sterrenheir, dat de eenzame toppen met zijn milden glans, als met
den weerschijn van verre rust en vrede bestraalde. In

*)

Zie: ‘Tusschen lippen en bekerrand’ aflevering no. 8 van Jaargang 1891.
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de kloven en spleten echter, waar eene golvende zee van akaciën en lontharpalmen
hare kronen hemelwaarts verhief, werden de zwakke lichtstralen, door de breede
schaduwen verzwolgen en nog lager, in de met neveldampen gevulde bergpassen
en dalen, stuitten ze op de dichtere luchtlagen af, zoodat de vlakte beneden in eene
duisternis gehuld was, die slechts nu en dan door een dampig schemerlicht verbroken
werd.
Van het punt gezien, waar de naar de kust voerende kolonneweg van de hoogte
begon af te kronkelen, scheen uit de diepte de nacht als een vloed naar boven te
stijgen en alles in haar zwarten sluier te hullen. Slechts één lichtend punt was in al
het donker daar beneden te onderscheiden: een vurig kringetje, dat zich eerst voor
het gewapend oog in afzonderlijke lichtjes oploste. Het waren de glacislantaarns
van den post Djali, de lichtgordel die de buitenwerken tegen onverhoedsche
nachtelijke aanvallen beschermt.
Als een ver in den donkeren oceaan stralend havenlicht, diende de vurige ring
tot baak en wegwijzer aan de lange wagenkolonne, die juist het gebergte was
afgedaald en die nu onder een eentonig knarsen van raderen, een schel gepiep
van zwaar belaste veeren en een dof geplas van diep in den modder stappende
hoeven, log en langzaam door de vlakte voortzwoegde. Het was een trein van
twintig, met bengaalsche trekossen bespannen, van kadjang- en zeildoekhuiven
voorziene wagens en karren, die onder bedekking van een infanterie- en
kavallerie-eskorte, zieke en gewonde soldaten, benevens een paar officiersfamilies
naar de kust voerde.
Van den vroegen morgen af waren ze onderweg, den ganschen dag hadden ze
zich tusschen steile, steeds verschroeiende hitte uitstralende rotswanden
voortbewogen, zonder ophouden had de dekkingmanschap tegen rondzwervende
benden moeten tirrailleeren. Eerst toen de verzengende vuurbol als een roode kogel
in de neveldampen wegzonk, en de met reuzenschreden tegen den berg
opklimmende nachtschaduwen hunne beschermende vleugelen over de kolonne
begonnen uit te breiden, waren de vijanden afgetrokken en had de heerlijke
avondkoelte mensch en dier eenige verademing geschonken. Maar de vervolging
had toch tot in de vlakte aangehouden, de doorstane emotie en de ontzenuwende
hitte, hadden de weerlooze reizigers, vooral het vrouwelijk gedeelte daarvan, niet
minder uitgeput dan de dekkingstroep de vermoeienis van hun dienst, en nu in de
verte, troostrijk de lichtjes der eerste étappe wenkten, daalde een gevoel van
verlossing en veiligheid op de gemoederen neder.
Trots het schommelen en stooten over het hobbelige terrein, hoorde men uit bijna
alle voertuigen een luid snorken; zelfs de op hunne zadels induttende en plotseling
weer wakker schrikkende ruiters deden hieraan mee.
Middernacht was voorbij, toen aan de spits der wagenkolonne
verkennings-signalen klonken, die uit de verte beantwoord werden. De glacislichten
van den post straalden steeds helderder en schoven al verder en verder uit elkander,
daartusschen doken bewegelijke, af en toe door donkere gestalten verduisterde
lichtjes op, die al schommelend grooter werden en eindelijk als handlantaarns eener
patrouille bij de spits halt maakten. Wachtwoorden werden
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gewisseld, begroetingen klonken over en weer, de nauwelijks tot stilstand gekomen
wagentrein zette zich weer in beweging en trok kort daarop, onder veel geschreeuw
en gehaspel der drijvers, het voorwerk van den post binnen.
Al dadelijk ontwikkelde zich hier eene levendige drukte. Het verlangende gehinnik
der paarden en het loeien der trekossen, het wapengekletter en het zweepgeknal,
het opvaren in reien en het ontladen der slaperige, thans eerst tot het besef der
werkelijkheid ontwakende passagiers, het geraas van kommandeerende, roepende
en antwoordende stemmen - dat alles smolt tot zulk een chaos van tonen samen,
dat de luide bevelen van den nog altijd in den zadel zittenden, overal aanwezigen
transportkommandant nauwelijks te onderscheiden waren.
Het was de ritmeester Alberda, een slanke, zelfs magere gestalte, die kennelijk
zijn deel van de oorlogsvermoeienissen had gehad en wiens matte, slappe trekken
alleen reeds van het onbetwistbaar recht spraken van afgelost te worden van het
krijgstooneel. Thans echter, en trots den zwaren dag dien hij achter zich had, straalde
het bleeke gelaat van voldoening en stil geluk. En wel mocht het dat, want de
wagentrein, dien hij zoo behouden door de meest gevaarlijke streek had gevoerd,
bevatte ook het liefste dat hij op de wereld bezat: zijne trouwe gade en zijn kleinen
jongen.
Juist had hij door een energiek optreden eenige orde en stilte in de opvarende
bespanningen gebracht, toen een nieuw rumoer, waaronder eene gillende
vrouwenstem, hem met een paar krachtige verwenschingen op de lippen naar de
achterste wagens deed galoppeeren. Een verward tumult ontving hem, een dicht
gedrang van soldaten, officieren en officiersdames, waaruit de luide waarschuwingen
opstegen: ‘Houdt haar tegen!’ ‘Men mag haar niet laten gaan!’ Op zijne vraag, wat
er eigenlijk aan de hand was, kreeg de ritmeester geen antwoord, en eerst toen hij
de opgewonden gebaren volgde, waarmee de omstanders elkander een voorwerp
in de duisternis wezen, zag hij in den nacht daarbuiten eene witte vrouwengestalte
met loshangende haren, in de richting terugijlen van waar de kolonne gekomen was.
Haar gillende stem, nog slechts zwak in de verte hoorbaar, klonk als een wanhopige
roep, zoo wanhopig als alleen eene moeder in haar doodsangst roepen kan.
Een schorre angstkreet ontsnapte den ritmeester, daarop zijn paard de sporen
in de flanken borend, stormde hij de duisternis in. Reeds na een paar seconden
knielde hij op de nachtelijke vlakte neer, de bewustelooze gestalte zijner vrouw in
zijn armen, haar met vragen overstelpend, waarop ze niet meer kon antwoorden
en zelf nog niet in staat de ontzettende beteekenis te vatten van haar laatst gestamel:
‘Fritsje! Fritsje! O God, verloren!’
Intusschen waren eenige ruiters, die zich weer in den zadel geworpen hadden,
hun kommandant nagerend, een hoop nieuwsgierigen, die luidkeels om lantaarns
riepen, maar het brengen daarvan aan anderen overlieten, stroomde hen achterna,
zelfs medelijdende officiersdames kwamen toegesneld, zoodat zich spoedig een
dichte kring van vragende en weeklagende personen
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om het ongelukkige paar gevormd had. Het gevaarlijk gedrang van menschen en
paarden op deze plek, nam nog toe door de thans opdagende lantaarn-brengers,
die zich met zulk een opgewonden: ‘Hier! Hier!’ door de menigte heenwerkten, alsof
het licht alleen reeds redding aanbracht.
Zijne bewustelooze vrouw nog altijd omklemd houdende, en even weinig notitie
nemende van het rumoer om hem heen als ware het een gegons van bromvliegen
geweest, staarde de ridmeester onafgewend naar de verre bergen. Sidderend van
ongeduld, kon hij nauwelijks het oogenblik afwachten zijne vrouw in de zorgende
handen harer vriendinnen te zien, of hij was reeds weer bij zijn paard. Maar den
aanblik van het afgejaagde dier stuitte hem. Een oogenblik keek hij radeloos rond,
daarop eene ingeving volgend, greep hij een zijner ruiters bij den kraag en beet
hem de haastige vraag in 't oor:
‘Wie heeft vandaag Matador gereden?’
Er werd hem een naam genoemd.
‘Hij moet weer opzadelen! Hierbrengen! Snel! Snel!’
Na dit bevel gegeven te hebben, trad de ritmeester, bevreesd voor een bekend
worden van zijn voornemen, achter de horizont van duisternis terug die de groep
op eenige passen afstands van de lantaarns omringde. Terwijl hij, door angst en
ongeduld gepijnigd, in de donkere eenzame vlakte heen en weer liep als een wild
dier in zijn kooi, bleven de saamgestroomde soldaten in levendige
gedachtenwisseling over het ongeluk, op doellooze wijze naar de plek staan kijken,
waar de bewustelooze vrouw gelegen had. Een ieder wilde het het eerst begrepen
hebben dat de schuine stand van den wagen bij het oprijden der laatste steilte, de
oorzaak van het ongeval moest zijn geweest. Alleen daardoor toch was het te
verklaren, dat de kleine, onder het zeildoek door, uit den wagen had kunnen glijden,
zonder dat de in diepen slaap gedompelde moeder er iets van bemerkt had. Ook
bleek een ieder al dadelijk groote hoop geput te hebben uit de overweging dat het
geen hooge val geweest was, dat het kleine, vlugge kereltje zich dus onmogelijk
erg bezeerd kon hebben en dat, aangezien de wagen met de kommandantsfamilie
den trein gesloten had, er van een overrijden door nakomende raderen, geen sprake
kon zijn. De hoop der goede kerels steeg bijna tot zekerheid, toen de voerman van
den wagen in kwestie, eene bewegelijke, levendige boeginees, met groote radheid
van tong demonstreerde, dat als de kleine sinjo zich na den val niet dadelijk
weggepakt had, hij nog behouden en wel in een der diepe wagensporen moest
liggen, welke meening hij toelichtte door zich zelf, zoo lang als hij was, in een
terreinholte uit te strekken om den verlorene te verbeelden. En toen ten overvloede,
een der ruiters van de achterhoede er op wees, dat hij het, trots de duisternis, in
den zadel gemerkt moest hebben als hij over een menschelijk lichaam was
heengereden, gevoelde men zich bijna gelukkig en werd de man, behalve met
eenige forsche dankbare handrukken, ook nog met de gulle uitnoodiging beloond
‘er een borrel op te zetten’, niet terstond natuurlijk, maar op dien onbepaalde tijd
die doorgaans met: ‘bij gelegenheid’ wordt aangeduid.
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Op dit punt der beraadslaging, klonk een dreunend hoefgetrappel als aankondiging
van eene donkere snuivende massa, die met zulk een vaart kwam aanzetten dat
de gansche vergadering uiteenstoof. En te midden der zoo plotseling vrij gewordene
ruimte, die door twee in haast daar neergezette lantaarns opzettelijk voor dit doel
verlicht scheen, trippelde en steigerde thans een groot, sterk gebouwd paard, dat
slechts met moeite door zijn geleider bedwongen werd en dezen bijna van den
grond oplichtte.
Het was de vos Matador. Zijne snelle, rustelooze bewegingen, zijne fonkelende,
te veel wit vertoonende oogen en het onophoudelijk zichtbaar worden der bijtlustige
tanden, wezen wel is waar op een bijzonder slechten luim, maar toch ook op een
vurig temperament dat zich zelfs bij groote vermoeienis niet verloochende. Men had
de breede schoften, de zware knokige beenen en de wijd opengesperde neusgaten
maar aan te zien om overtuigd te zijn dat men een buitengewoon sterk paard voor
zich had, het eenige voorzeker waarvan men na zulk zwaar dagwerk nog dienst
kon vergen.
Welken dienst dit was, zou den omstanders spoedig duidelijk worden, want
nauwelijks hadden ze ruim baan voor hem gemaakt of de ritmeester zat er op.
En nu klonken er van alle kanten bezorgde uitroepen.
‘Om Godswil Alberda!’ bezwoer hem de toesnellende postkommandant ‘ge zult
het toch niet alleen willen ondernemen? Wacht toch een oogenblik, tot de paarden
wat op verhaal zijn gekomen en ge een eskorte meenemen kunt!’
‘Dat ontbrak er nog maar aan!’ riep de ritmeester, het onwillige dier aanzettende.
‘Om eerst recht gezien te worden?’
‘Maar kameraad bedenk - - -’
‘Uit den weg daar!’ klonk het antwoord uit een wolk van zand en van rondvliegende
steenen. Eene korte worsteling - een sprong die den ruiter buiten den lichtkring der
lantaarns bracht en men hoorde hem ergens uit de duisternis roepen: ‘Alles in orde!
Zeg slechts mijne vrouw niets!’
***
Naar des ritmeesters eigen onopgesmukt verhaal van de voorvallen van dien
nacht, bood reeds het begin der onderneming zulke moeielijkheden, dat hij
meermalen der wanhoop nabij was. Want Matadors booze luim over het vernietigd
vooruitzicht op rust en voer, openbaarde zich in eene zoo aanhoudende
halstarrigheid, en in zoovele volten en zijsprongen, dat de ruiter, hoe energiek hij
ook te werk ging; minuten lang niet van de plek kwam. De kwelling van zijn ongeduld
werd zoo ondragelijk, dat hij in wilden angst en haast, van het paard had kunnen
springen om te voet verder te gaan, om den looppas aan te nemen - alles te doen,
behalve zoo te talmen!
Maar eindelijk hadden zijn ijzeren vuist en de sluwe kneepen waarmede hij telkens
de boosheden van het weerspannige dier verijdelde, de zege behaald. Het in een
dampwolk gehulde ros erkende zijn meester en toen na een kort verpoozen, zijn
berijder met groote virtuositeit, het trompetgeschal ‘Chargeeren!’ nabootste, stormde
het goed gedresseerde dier vol vuur er op los. Ook nu nog, zou een minder
voortreffelijk ruiter, wel een dozijn malen uit den zadel
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gevlogen zijn, want hetzij oude gewoonte of nog aanwezige ergernis, Matador kon
het niet laten voor elke eenzame struik te schrikken en op hol te gaan. Maar de
ritmeester hield hem goed in de hand, en zoo ging het met onverminderde vaart
voorwaarts.
Voorwaarts met een dof gedruis van krakend zadeltuig en klapperende hoeven,
voorwaarts in steeds stijgenden angst en ongeduld, met scherp rondkijkenden blik
en met den gespannen revolver in de vuist, voorwaarts over de golvende vlakte,
met een ‘Hei! Hopsa!’ tegen de hoogten op en met lossen teugel de hellingen weer
af, voorwaarts in de richting der verre bergen, altijd voorwaarts door het donkere
landschap, dat onophoudelijk in den wind schijnt voort te dansen.
Rondom diepe stilte, slechts nu en dan zond de in de verte klagende nachtwind
een zucht over de vlakte, een haastig fluisteren van gras en struiken, dat snel aan
den eenzamen ruiter voorbijtrok om achter hem in stilte en nacht weg te zinken.
Midden in zijne vaart, wierp de ritmeester een angstigen blik naar boven, op het
vonkelende hemelgewelf. Het was een stomme noodkreet, een kort gebed uit een
vertwijfelend vaderhart, zoo haastig dat de laatste woorden op zijne lippen, met het
‘Hei! Husch!’ samenvloeiden, waarmede hij Matador eene nieuwe hoogte opjoeg.
Hij had geen tijd om zwak te zijn en achtte zich gelukkig toen de vlammende
lichtfiguren, die de sterren in zijn betraande oogen te voorschijn geroepen hadden,
verdwenen en hij weer met klaren blik zijne omgeving kon onderscheiden. Gezicht
en gehoor tot het uiterste inspannende, nu eens met uitgerekten hals in de
stijgbeugels staande en dan weer, ver uit den zadel voorovergebogen de
wagensporen zijner kolonne zoekend, had de ritmeester reeds het grootste gedeelte
der vlakte achter zich, toen hij plotseling den indruk kreeg alsof zich vóór hem eenige
gestalten bewogen. Een ondeelbaar oogenblik van besluiteloosheid, of hij niet liever
den teugel wenden en hen in een boog uitwijken zou, en de snelle vaart had hem
reeds te midden van den hoop gebracht. Maar de vijand, door de vermeende
nachtelijke overvalling met ontzetting geslagen, verdween zonder geluid in het niet,
de opgeheven revolver vond geen doel meer. Alles was het werk van een paar
seconden geweest, en de in de duisternis verder stormende ritmeester herinnerde
zich alleen een stoot tegen het been gevoeld te hebben. Reeds dacht hij heelhuids
het gevaar ontkomen te zijn, toen iets warms, dat hem langs de de linkerdij vloeide,
hem zeide dat hij gewond was.
Maar de tegenwoordigheid van den vijand in de vlakte, vervulde hem met zooveel
angst voor het lot van de kleine, dat hij zich den tijd niet gunde, naar de wonde om
te zien. Slechts van ééne gedachte vervuld, spoorde hij zijn paard door ophitsende
kreten tot nog meer spoed aan.
Het was weer doodstil in de ruimte, ja sedert het geluid zijner stem weggestorven
was, scheen het zwijgen nog dieper en grafachtiger geworden te zijn, als wilde het
zoo recht het gedreun der hoeven laten uitkomen, die op den harden grond, als op
een hollen klankbodem, een luiden, uitdagenden roffel sloegen.
Hoewel hij zich reeds gewend had aan de gelijkmatige duisternis, die
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zinsbegoochelingen minder begunstigt, dan de wisseling van licht en schaduw onder
voorbijtrekkende wolken en zelfs van helderen maneschijn, zoo behoefde hij toch
slechts de oogen te sluiten om terstond de prooi van allerlei visioenen te worden.
Nu eens kwam het hem voor, dat een angstig fluisteren dicht aan zijn oor klonk,
dan weer dacht hij een klagend geroep in de verte te hooren, stemmen en tonen
die, als hij eindelijk zijn paard pareerde om beter te kunnen luisteren, plotseling in
het ruischende, thans de stilte geheel uitvullende insektengezang overgingen. Terwijl
hij zoo luisterend stilhield trachtte hij ter voorkoming van verder bloedverlies, snel
zijn zakdoek om de wonde te snoeren, maar zijne bevende vingers kregen het niet
gedaan. Het angstzweet trad hem op het voorhoofd, bij de gedachte, dat zijn lieve
kleine jongen intusschen door de bloeddorstige vijanden gevonden en wreedaardig
vermoord kon worden. Hij wierp den doek van zich, en de tanden op elkaar
klemmende, boorde hij Matador zoo woest de sporen in de flanken, dat het
verschrikte en gepijnigde dier, als een bliksemstraal vooruit vloog.
Het was vier uur in den nacht, toen voor den koenen ruiter de donkere omtrekken
van den heuvel opdoken, welks tegenovergestelde helling de plek van het ongeluk
moest zijn. Op dit gezicht en zonder aan den afstand te denken die hem nog van
de plaats scheidde, bracht hij beide handen als een roeper voor den mond en zond
zijn stem als waldhoornklank de ruimte in:
‘Fritsje! Fritsje! Waar ben je!’
De echo nam de tonen over, de gansche wijde vlakte, daareven nog in in akelig
zwijgen gedompeld, ontwaakte met een zacht kreunen, met bange klachten en
akelige, zich steeds verder voortplantende roepen, totdat ook de verre bergwanden
een onsamenhangende bemerking omtrent Fritsje maakten - daarop was alles weer
stil.
Nog klonken de zonderlinge geluiden, die zich in de kadans van den galop schenen
te herhalen, den ritmeester in het oor, toen hij op den top des voor hem liggenden
heuvels eene donkere gestalte ontdekte, die zich duidelijk tegen de zwak lichtende
hemelvlakte afteekende. Het was de silhouette van een ruiter, en te oordeelen naar
het wijde gewaad en den grooten tulband, die van een priesteraanvoerder. Een
lange lans, dwars over den zadel houdend, boog zich de spookachtige gedaante
over de manen van zijn paard, om naar de aankomende hoefslagen te luisteren.
Andere lansen, die naast de ruitergestalte uit den grond schenen op te rijzen, wezen
op een achter den heuveltop wachtend troepje volgelingen.
Voor den in volle vaart de hoogte opjagenden ritmeester, was dit visioen nog
plotselinger opgedoemd als dat der eerste vijanden in de vlakte, hij had geen tijd
tot overleg. Het was ook niet noodig. Woedend over de verschijning der bende op
deze plek, stormde hij, alle gevaar verachtende, op den ruiter los. Een hartige
soldatenvloek, een snel zich vooroverbuigen, een forsche greep naar des vijands
been, en de sumatrauer vloog, door reuzenkrachten uit den zadel getild, hals over
kop de helling af.
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Zonder zich om de volgelingen te bekommeren, die ook hier in panischen schrik uit
elkander stoven, joeg de ritmeester, door zijn angst voortgezweept, over den kalen
heuveltop verder. De aanwezigheid dier menschen, hier zoo dicht bij de plaats des
onheils, was hem zulk een noodlottig voorteeken dat zijne hoop bijna in vertwijfeling
oversloeg. In een ommezien was hij aan den rand van het plateau, de gezochte
plek lag voor hem.
Hij hield den teugel in en liet zijne valkenoogen over de helling gaan.
Niets dan stille eenzaamheid. Niets dan de in den wind golvende wilde rijst, wier
bleek groene halmen de gansche glooiing als in een zwak schemerlicht hulden.
Zonder aan zijn gewond been te denken, sprong de ritmeester van het paard,
een doffe smartkreet ontsnapte hem daarbij en bijna was hij neergezonken. Maar
zijne wilskracht zegevierde, hij verbeet de pijn en begon nu, zich aan den zadel en
de manen vastklemmende, de helling te onderzoeken. Nu en dan, als zijne uitputting
hem dwong stil te staan, brak zijn zielsangst zich baan in den luiden noodkreet:
‘Fritsje! Fritsje! Om Godswil, waar ben je?!’
Niets dan de klagende nachtwind en de fluisterende halmen, niets dan de wijde
ruimte en de voortjagende wolken!
Kreunende en in stijgenden doodsangst, zette de ritmeester zijn
onderzoekingstocht voort. Wat waren dat voor donkere dingen, die daar beneden
als kogels heen en weer rolden? Zijne van 't staren vermoeide oogen afwisselend
sluitend en dan weer wijd openspalkend, zag hij eensklaps duidelijker, zag hij iets
dat hem een koude rilling door de leden joeg - Jakhalsen!
De ongelukkige vader stond een oogenblik als met verlamming geslagen. Eene
wilde wanhoop overmeesterde hem, toen hij, naast zijn paard voortstrompelende,
op de plek toeijlde, waar hij de dieren gezien had en waar hij datgene dacht te
vinden, waarvan het met elke minuut waarschijnlijker werd, dat het nog slechts
bloedige overblijfselen zouden zijn.
‘Barmhartige God, mijn kleine jongen!’
Plotseling voelde hij zijn moed herleven. In de laagte daar voor hem, waren
meerdere donkere voorwerpen zichtbaar geworden, die heel zonderling deden.
Deels in gestadige onrust, deels zelden van plaats verwisselend, schenen ze zich,
als in een manége, op den rand van een cirkel heen en weer te bewegen, en dit
schouwspel was het dat den ritmeester nieuwe hoop inboezemde. Hij begreep de
verschijning, hij wist dat het middelpunt van den onrustigen kring een buit zijn moest,
eene weerlooze misschien, maar die de laffe dieren toch niet durfden aantasten,
zoolang ze teekenen van leven gaf. Op zijne nadering verdwenen de donkere
gestalten, alsof de grond ze verzwolgen had, niets bewoog zich meer te midden
van het groote zwijgen, toen de zoekende de plek bereikte en in ademlooze
verwachting rondkeek.
- ‘Mama!’
Het klagende stemmetje klonk dicht bij des ritmeesters voeten en in 't naaste
oogenblik had hij met een jubelkreet het kind aan zijne borst gedrukt en met kussen
bedekt. De kleine, die door roepen en schreien geheel uitgeput was en voor wien
elke menschelijke verschijning een verlossing uit akelige
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eenzaamheid beteekende, klemde zich in stomme angst aan baard en haren van
zijn beschermer vast. Eerst nadat hij de stem herkend had, begon hij jammerlijk te
huilen, alsof hij zijn schreien juist op dat punt weer opvatte, waar de aanblik der
rondsnuffelende beesten hem had doen bevriezen. Gelukkig had het kind, dat bij
al zijn verdriet nog tijd vond op de ‘booze honden’ te schelden, die hem hadden
willen bijten, in zijne onschuld er geen begrip van, hoe rakelings, in de gestalte dezer
ruige, vunsige dieren, de vreeselijke majesteit des Doods aan hem voorbijgegaan
was.
Terwijl de ritmeester zijn teruggevonden schat met liefkoozingen trachtte gerust
te stellen en hem daarbij het groote paard toonde, dat hun beiden weer naar mama
terugbrengen zou, bleef zijn dankbare blik, voor het eerst in dezen bangen nacht,
aan het trouwe dier hangen. Het werd hem daarbij bang om het hart, want het matte
oog, de met schuim bedekte flanken en de dampende adem van Matador spraken
een maar al te duidelijke taal. Maar - hoe gaarne hij zijn arm ros eenige rust gegund
had - van een oponthoud in deze gevaarlijke streek kon geen sprake zijn, het uiterste
moest beproefd worden. Terwijl hij het paard vriendelijk op den hals klopte, sprak
hij het bemoedigend toe, en de manier waarop de vermoeide Matador zijn groot
hoofd tegen zijn meester aanduwde, scheen zooveel trouw en volharding te beloven,
dat deze er nieuwe hoop uit putte.
Een waarschuwend gevoel van toenemende matheid, had den ritmeester vluchtig
naar zijne wonde doen omzien, maar de waarneming, dat de door geronnen bloed
aan het lichaam vastklevende kleeren, een verder bloedverlies verhinderden, onthief
hem van de reeds ontkiemende zorg, den kostbaren tijd met een verband te moeten
verspillen.
Maar ook bij het van-rechts opstijgen, was het eene uiterst pijnlijke onderneming,
het gewonde en half verlamde been over het kruis van het paard heen te brengen,
vooral nu Fritsje, die zijn vader maar niet wilde loslaten, hem als een zak om den
hals hing en hem alle uitzicht benam. Eindelijk was het gelukt en had hij de kleine,
met de aanbeveling zich aan zijn jas en koppel vast te houden, vóór zich op den
zadel gezet.
Zonder aansporing en met een juist begrip van den toestand, wendde Matador
zich in de richting van den verren post en viel hij in een loggen draf.
Eerst thans, nu het gold het weergevonden liefdespand in veiligheid te brengen,
overweldigde den dapperen man, eene ongekende beklemming en vervulde hem
de gedachte aan de rondzwervende, tot nog toe zoo gering geschatte vijanden met
bange vreeze. Tot elken prijs eene ontmoeting willende vermijden, sloeg hij eene
andere richting in, dan die langs welke hij gekomen was; van een missen van het
doel, dat als een vurige ring in de duisternis straalde, kon immers geen sprake zijn.
Matador gehoorzaamde slechts met tegenzin de hand die hem een anderen weg
leidde, dan die, welke zijn instinkt hem als den kortsten aanwees. Eerst na een
herhaald bokken, en een nijdig trekken aan den teugel, gaf hij zijn dringen in de
oude richting op. Alleen Fritsje scheen schik te hebben in deze
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worsteling tusschen ros en ruiter, hoewel hij daarbij niet verzuimde zich stevig aan
zijn vader vast te houden.
Het knaapje af en toe liefkoozend en toesprekend, draafde de ritmeester, scherp
naar alle kanten uitkijkend, de hoogte af en spoedig waren de donkere
heuvelsilhouetten achter hem in nacht weggezonken. Maar nauwelijks in de vlakte
aangekomen, moest hij tot zijn schrik ontwaren dat Matador zwaar op den stang
hing en dat de kracht en de volharding van het moedige dier begonnen te verflauwen.
En die kleine lichtjes waren nog zoo ver - zoo ver!
Zijn hart sloeg in wilden takt mee met het geklapper der hoeven, toen hij, de kleine
vast aan zich drukkend en met eigen lichaam dekkend, door de vlakte joeg. Met
sporen en toeroepen vuurde hij zijn ros aan, want de nachtwind die hem langs de
ooren suisde, begon een vreemde klank te krijgen, hij had een duizelig gevoel dat
het landschap zich in een kring om hem heen draaide.
‘Vooruit! Vooruit Matador!’
Maar steeds langzamer werd de gang van het uitgeputte dier, steeds dieper liet
het den kop hangen, steeds luider werd zijn fluitend hijgen.
Plotseling sloot de ritmeester de kleine vaster aan zich. Hij had verre stemmen
gehoord, gillende oorlogskreten die elkander op verschillende punten antwoordden.
Hij kende de beteekenis dier geluiden, hij begreep dat de van hunne verrassing
bekomene vijanden, hem den pas trachten af te snijden, en nu overweldigde hem
eene namelooze angst. Daar knalde reeds een geweerschot door den stillen nacht,
hij zag dat de kleine hevig schrikte.
‘Om Godswil, ben je getroffen Fritsje? Doet het ergens pijn?’
Hij betastte het kleine lichaam overal met sidderende handen, als verwachtte hij
het warme bloed tusschen de vingers te voelen. Tot alle antwoord nestelde zich het
ongedeerde Fritsje noch dichter tegen hem aan, terwijl hij zijn hoofdje als onder
beschermende vleugelen, in de geopende attila zijns vaders verborg. Nogmaals
floot een kogel aan hen voorbij en de gillende stemmen die de ritmeester thans
achter zich hoorde, zeiden hem dat ze ondekt waren.
‘Vooruit! Om 's hemelswil vooruit Matador!’
Het was weer doodstil geworden in de vlakte; de vijand, zoo hij al bereden was,
scheen hen te zoeken. Maar voor den beangsten en half bezwijmenden man, was
de ruimte vol geluiden en wemelde zij van donkere gestalten, die hem najoegen en
hem met eene ontzetting vervulden, als had hij millioenen duivelen achter zich.
Het was een visioen van eindelooze afstanden, van verre lichtjes die steeds terug
weken en nooit bereikt werden, van een wanhopig schelden op een dampend en
struikelend paard, van diepe gaten en grondelooze wegen, die zich heuvel op,
heuvel af, naar den verraderlijken gezichtseinder voortsleepten.
Van een gegil en een gesuis van kogels door de lucht, alsof de dood zelf op zijne
geduchte vleugelen kwam aanstormen, van al rijdende in nameloozen angst een
loodzwaren schat te omklemmen, van herhaaldelijk door de hem nagezonden kogels
getroffen te worden, steeds op dezelfde plek en in dezelfde
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wonde, van een brandend gevoel in de keel en een flikkeren voor de oogen, als hij
trachtte de wagensporen te onderscheiden, die als een eindelooze stroom door de
donkere vlakte schenen voort te glijden.
Van voorwerpen die voorbijvlogen en in elkander versmolten, flauw onderscheiden
werden en in warreling verdwenen, van langzaam tegen eene hoogte op te zwoegen
en op den top de tartend op en neer dansende maar nooit naderbij komende lichtjes
te zien, van dan weer de helling af te jagen en voort te rennen door het zwarte
landschap dat slijk en steenen in het rond vlogen, van een wegsterven en weer
aanzwellen van het hem vervolgende gerucht, tot het andermaal een crescendo
werd van fluitende en suisende kogels, die allen recht door in zijn been sloegen.
Van dorstig, duizelig en krankzinnig te zijn, maar ondanks dat alles vooruit te
stormen met een ademloos gepreveld gebed op de lippen: een hortend en stootend
uitgebrachte roep om hulp van Boven. - - Een bleekgrijze streep daagde aan den verren gezichteinder en deed de
woudtoppen spookachtig zwart uitkomen, de reeds nabije lichten van den post
begonnen te verbleeken maar voor den half bewusteloos voor zich uit starenden
ruiter bleef alles nacht. Nog eens wilde hij zijn paard met luiden roep aansporen,
maar er kwam slechts een heesch geluid uit zijne keel. Zijn arm vast om de kleine
heengeslagen, waggelde hij met dezen in den zadel heen en weer - hij sloot de
oogen. - - Daar drong een verward gerucht van hoefgeklapper en van roepen tot hem door;
bekende stemmen en jubelende kreten die met groote snelheid naderden en
plotseling voelde hij zich door de handen zijner ruiters gegrepen en ondersteund.
Nog een snel visioen van eene eenzame in de vlakte staande vrouwengestalte, die
dankend de handen ten hemel hief - daarop smolt alles in een woesten chaos samen
en diepe nacht zonk op hem neer.
***
Geen dichter heeft Alberdas opofferende vaderliefde bezongen, geen Kroniek
heeft het verhaal van den waaghalzigen rit, een Tankred waardig, voor de
nakomelingschap opgeteekend, maar bij allen die den dapperen ruiterofficier gekend
hebben, leeft de herinnering aan zijne avonturen voort, die, met een glorieschijn
omstraald, eene onuitputtelijke bron van dramatische vertellingen geworden zijn.
Hij zelf liet er zich niet over uit, maar nog lang naderhand, als in engen
vriendenkring over de voorvallen van dien nacht gesproken werd, zocht zijne hand
die zijner trouwe gade en hoorde men hem fluisteren: ‘Beef niet zoo liefste. Ik heb
hem immers gered, heb hem immers teruggebracht’.
En zoo is het, merkwaardig genoeg, gekomen dat ik slechts in het gras behoef
te gaan liggen om een roode ster te zien, die zich in den vorm eener parasol op een
achtergrond van felle zonnehitte afteekent, terwijl een eindeloos palmgeritsel en
een zacht kabbelen van golven zich aan den indruk paart van een fluisterenden
mond die met kussen gesloten wordt. En de harmonie dezer wegstervende tonen,
dezer muziek ‘en sourdine’ begeleidt dan de ballade van den Erlkönig.
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Indische sproken
uit het Sanskṛt vertaald door Dr. J.Ph. Vogel.
Van den koningszoon en den mantrizoon
*)

Daarop nu, om den wetâla
te halen, is hij andermaal,
De vorst Triwikramaséna,
naar dien çimçapa-boom gegaan.
Daar bij den schijn der lijkmijten,
terwijl hij rondziet in den nacht,
Heeft hij den doode, die kreunend
ter aard gevallen was, ontwaard.
Toen nu de vorst den wetâla,
verwijlend in des dooden lijf,
Op zijnen schouder had gebeurd,
spoedde hij zich in stilte voort.

*)

Lijkgeest.
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En van zijn schouder sprak daarop
de lijkgeest weder tot den vorst:
‘Vervallen zijt ge thans, koning,
tot kwelling groot en ongewoon;
Daarom, luister, tot tijdkorting
wil ik u een vertelling doen.
*)

Er is, Wârânasî van naam,
†
een stad, waar Poera's-vijand wijlt,
§
Die, als Kailâsa's bergvlakte,
door goede geesten wordt bewoond,
Om wier schouderen zich slingrend,
schittert gelijk een paarlensnoer
De stroom, steeds zwellend van water,
**)
die van den hemel is gedaald .
In deze was een vorst voormaals,
Pratâpamoékoeta: een woud
Van tegenstanders neerbrandden
de vlammen van zijn majesteit.
Een zone, Wadzjramoékoeta,
bezat hij, die door heldenmoed
En door schoonheid den trots scheurde
††)
van Kâma en des vijands volk.
Nu was aan dezen koningszoon
een mantrizoon van groot verstand,
Boeddhiçarîra van name,
tot vriend, hem meer dan 't lichaam lief.
Met dezen vriend zich vermeiend
is zekre keer de vorstentelg
Een verren weg gegaan, hevig
door ijver tot de jacht vervoerd.
Der leeuwen hoofden, omvlochten,
met moed en majesteit bepluimd,
Met zijne pijlen doorborend,
betrad hij een ontzaglijk woud.
Daar op een plek als van Kâma,
waar als lofzangers kokila's
Kweelden en boomen dienst deden,
wuivend met luchten bloementros,

*)
†
§
**)
††)

Benares.
Çiwa.
Berg in den Himâlaya en zetel van Çiwa.
De Ganges, volgens de sage door koning Bhagîratha uit den hemel naar de aarde gevoerd.
De god der liefde.
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De prins, door dien ministerszoon
verzeld, een grooten vijver zag,
Velerlei lotos voortbrengend,
een tweeden Oceaan gelijk;
En aan dien vijver, o koning,
ontwaarde hij, met haar gevolg
Derwaarts gekomen voor 't baden,
een meisje hemelsch van gestalt:
Het puik der vijvers als vullend
met waterval van lieflijkheid,
Door hare blikken daar schijnend
te scheppen een nieuw lotoswoud,
De waterrozen afwijzend
door 't maan-verwinnende gelaat.
Op 't eigen oogenblik heeft zij
den koningszoon den geest ontvoerd,
En toen haar oogen hem zagen,
boeid' ook de jongling die zoozeer,
Dat zij de schaamte, haar nochtans
een sieraad, uit het oog verloor.
Toen, met zijn volgling, hij daarop
vraagde: ‘Wie mag dit meisje zijn?’
Gaf z' onder schijn van scherts teekens,
haar land te melden en zoo voort:
Aan 't oor deed zij een lotoskelk,
dien uit haar bloemenkroon zij nam,
En lang poetste zij haar tanden
en nam daarop een lotosbloem,
Legde z' op 't hoofd veelbeteeknend,
en heeft de hand op 't hart gelegd.
Nu heeft de koningszoon echter
van haar die teeknen niet verstaan,
Maar de ministerszoon, zijn vriend,
begreep ze, de verstandige.
En na een wijle ging 't meisje,
door hare volgers vergezeld,
En thuis gekomen, heeft zij zich
op eenen divan neergelegd,
Maar haar gedachte bleef, wegens
die teeknen, bij den vorstenzoon.
En ook de koningszoon, als een
*)
Widyâdhara van geest beroofd,

*)

Soort van luchtgeesten, letterlijk ‘dragers van wetenschap’.
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Geraakte, naar zijn stad keerend,
tot droeven toestand zonder haar.
En toen de mantrizoon, zijn vriend,
hem heimelijk had ondervraagd
En licht t' erlangen haar noemde,
antwoordde hij hem moedeloos:
‘Van wie noch naam noch woonstede
noch verwantschap geweten wordt,
Hoe zou deze bereikt worden?
Wat geeft ge mij dan ijdle hoop?’
Toen dit de koningszoon zeide,
antwoordde hem de mantrizoon:
‘Hebt gij dan niet gezien al wat
door haar met teeknen is beduid?
Dat z' een lotos aan 't oor legde,
daarmede heeft zij u gezegd:
*)
“In Karnótpala's rijk woon ik,
op wiens gezag de wereld steunt.”
Dat zij de tanden zich poetste,
hiermee heeft zij u dit verteld:
“Verneem, dat ik de dochter ben
van een ivoorbewerker daar.”
Toen, met lotos bekranst, noemde
†
zij haren naam: Padmâwatî ,
En sprak, de hand op 't hart leggend:
“Mijn leven is in uwe hand.”
Nu is er in Kalinga-land
een vorst, Karnótpala genaamd,
En deze heeft een groot gunstling,
die een ivoorbewerker is,
Samgrâmawárdhana van naam,
en hem is der drie werelden
Juweel, genaamd Padmâwatî,
zijn kind, hem meer dan 't leven lief.
En dit is, Sire, naar waarheid,
mij door de menschen meegedeeld;
Daardoor begreep ik haar teeknen,
land, naam en afkomst meldende’.
Toen dit de mantrizoon zeide,
verheugde zich de vorstenzoon
In hem, den schrandre, zeer verblijd
daar hij een middel had erlangd.

*)
†

Letterlijk “Oor-lotos”.
Letterlijk “Lotosrijke”.
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En op zijn raad begaf hij zich,
door hem verzeld, van zijn paleis
Weer naar dezelfde streek, schijnbaar
ter jacht, gedreven door de min.
En halverwege zijn volgers
met winderossenvaart ontglipt,
Ging, door den mantrizoon alleen
verzeld, hij naar Kalinga-land.
Toen beiden nu bereikt hadden
de stad van vorst Karnótpala
En daar van dien ivoorsnijder
de woning hadden opgespoord,
Zijn zij niet ver vandaar, beide
de koningszoon en mantrizoon,
Om t' overnachten ingegaan
in 't huis van zekre oude vrouw.
Toen hij, water en voer gevend,
de rossen heimlijk had gestald,
In 't bijzijn van den koningszoon,
de mantrizoon tot d' oude sprak:
‘Moeder, kent g' een ivoorsnijder,
Samgrâmawárdhana genaamd?’
Toen zij dit hoorde, sprak tot hem
vertrouwelijk die oude vrouw:
‘Dien ken ik, ik ben zijn voedster
en thans heeft hij mij aangesteld
Bij Padmâwatî, zijn dochter,
als haar bejaarde gezellin.
Evenwel ga ik nooit daarheen,
daar mij mijn kleed ontnomen is.
Mijn slechte zoon toch, die speler,
rooft mijn gewaad, zoodra hij 't ziet.’
Toen na die woorden hij d' oude
door 't schenken van zijn opperkleed
Tevreden had gesteld, sprak weer
verheugd tot haar de mantrizoon:
‘Dat, wat wij heimlijk u zeggen,
dat moet gij, moeder, voor ons doen.
Ga dan tot die ivoorsnijdersdochter Padmâwatî en zeg:
‘De koningszoon bevindt zich hier,
dien g' aan den vijver hebt gezien,
En 't u te melden, zond hij mij
hierhenen uit genegenheid.’
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‘Goed,’ zeide d' oude, dit hoorend,
gewonnen door vrijgevigheid,
En tot Padmâwatî gaande,
is na een wijl zij weergekeerd,
En sprak, door beiden ondervraagd,
door koningszoon en mantrizoon:
‘Ik ben er heen gegaan en heb
uw komst haar heimlijk meegedeeld
En toen zij 't hoorde, heeft zij mij
geslagen voor het aangezicht
Met beide handen, met kamfer
bestreken, onder groot misbaar.
Daarop, door zulk een smaad ontdaan,
ik weenend hier gekomen ben.
Ziet van haar vingers die sporen,
mijn zonen, hier op mijn gelaat.
Toen op die woorden, door wanhoop
de koningszoon bevangen was,
Zeide verholen tot dezen
de mantrizoon van groot verstand:
‘Wees niet verslagen: dat dreigend
zij, ter bewaring van 't geheim,
Op haar gelaat de tien vingren,
van kamfer glanzend, vallen liet,
Dat wilde zeggen: ‘Tien nachten,
waarin de maan haar glans verspreidt,
Moet ge nog wachten, want deze
zijn ongeschikt ter samenkomst.’
Toen nu de mantrizoon aldus
den koningszoon had opgebeurd
En eenig gouden handsieraad
ter sluiks verkocht had op de markt,
Deed hij door d' oude vrouw spijzen
bereiden, uiterst kostelijk,
En toen nuttigden zij beiden
die spijzen met de oude vrouw.
Zoo verliepen er tien dagen
en daarop heeft de mantrizoon
Wederom d' oude als bode
gezonden tot Padmâwatî
En naar haar huis gegaan, werd zij
eervol ontvangen en onthaald
En heeft er onder dronk en scherts
den dag in vreugde doorgebracht.
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En toen des avonds d' oude vrouw
naar huis terug te keeren wenscht,
Toen juist ontstond er daar buiten
een schrikverwekkend noodgedruisch.
‘Ha, losgebroken van zijn paal,
menschen verpletrend, rent hij voort,
De woedend' olifant’, dus werd
gehoord der lieden angstgeschrei.
En daarop heeft Padmâwatî
aldus tot d'oude vrouw gezegd:
‘Langs d' openbaren weg, versperd
door d' olifant, kunt gij niet gaan.
Bestijg daarom een voetbankje,
dat aan een touw is vastgemaakt,
En door dit groote boogvenster
laten w' u neder in den tuin.
Dan moet ge in dien boom klimmen
en zoo den tuinmuur overgaan
En langs een andren afdalend,
begeeft g' u naar uw eigen huis.’
Dit zeggend, heeft ze door 't venster
met haar slavinnen d'oude vrouw
Op 't bankje, aan het touw hangend,
doen nederdalen in den tuin.
En d' aangegeven weg volgend,
heeft deze aan den koningszoon
En den ministerszoon daarna
nauwkeurig alles meegedeeld.
En hierop heeft de mantrizoon
gesproken tot den koningszoon:
‘Nu is uw wensch vervuld, want zie,
door list heeft zij den weg getoond.
Ga daarom heden nog daarheen,
als d' avond aangebroken is,
En langs dien zelfden weg zult ge
't huis der geliefde binnengaan’.
Na deze woorden, is met hem
de zoon des konings langs het pad
Over den muur, gelijk d' oude
gezegd had, in den tuin geraakt.
En daar zag hij het touw hangen,
waaraan het bankje zich bevond,
Dat door slavinnen, die boven
op uitkijk stonden, werd bestierd.
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Daarop gestegen, werd hij rasch
door die slavinnen aan het touw
Omhooggetogen door 't venster
en trad bij de geliefde in.
Toen hij zich daar bevond, is weer
de mantrizoon naar zijn verblijf
Gekeerd, de koningszoon echter
heeft daar Padmâwatî ontwaard,
Die met een aangezicht, stralend
van 't maanlicht der bekoorlijkheid,
Beducht voor 't mindren van haar glans,
den nacht der volle maan geleek.
En zij, hem ziende, opstaande,
ontving hem met gedurige,
Aan lang verlangen passende,
onstuimige omhelzingen.
*)
Toen, op de wijs der Gandharwen
gehuwd, verbleef de vorstenzoon
Met de geliefde daar heimlijk,
wijl hem 't gewenschte was vervuld.
En eenige dagen daar toevend,
sprak tot de liefste hij des nachts:
‘Een vriend van mij, die met mij kwam,
een mantrizoon, bevindt zich hier,
En nu is deze heel alleen
in 't huis der oude gezellin.
'k Wil hem gaan groeten, mijn slanke,
en keer dan tot uw bijzijn weer.’
Dit hoorend, zeide die sluwe
Padmâwatî tot haren lief:
‘Wel, edle heer, vertel mij eens,
die teekenen, die ik u gaf,
Zijn die door u verstaan, of wel
door hem, uw vriend, den mantrizoon?’
Nadat zij dus gesproken had,
zeide tot haar de koningszoon:
‘Daarvan is niets verstaan door mij;
door hem verstaan, is alles mij
Verkondigd, door dien mantrizoon,
met goddelijk verstand begaafd.’
Als zij dit hoorde, dacht zij na
en sprak tot hem de schoone vrouw:

*)

Hemelsche zangers en volgelingen van Indra. Een Gandharwen-huwelijk is een huwelijk,
slechts berustend op wederzijdsch goedvinden.
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‘Dat is verkeerd, dat gij hem eerst
na langen tijd mij hebt genoemd,
Want mij een broeder is uw vriend
en allereerst moet ik hem steeds
Met een betelgeschenk eeren
en wat dies meer gebruiklijk zij.’
Toen zij, dit zeggend, toestemde,
begaf zich langs den vroegren weg
Daarop des nachts de koningszoon
tot de nabijheid van zijn vriend,
Wien, al verhalend, hij meldde
dat wat op hem betrekking had,
Hoe van 't begrijpen dier teeknen
hij zijn geliefde had verteld.
Wantrouwend echter sprak zijn vriend:
‘Daaraan hebt gij verkeerd gedaan.’
En ondertusschen was beiden
verlicht de starrenlichte nacht.
Toen zij na d' ochtendstondbede
zich nog bevonden in gesprek,
Verscheen Padmâwatî's vriendin
met betel en gekookte spijs.
Toen zij den mantrizoon welvaart
gewenscht en dienst geboden had,
Vermeldde z' om den vorstenzoon
te weren van de spijs met list,
Zoo onder 't spreken, dat met spijs
en 't verdre hare meesteres
Zijn komst afwachtte, en toen ging
zij aanstonds heimelijk vandaar.
En hierop heeft de mantrizoon
gesproken tot den koningszoon:
‘Nu zal ik, Sire, let wel op,
een vreemd geval u laten zien.’
Toen hij, zoo sprekend, dat voedsel
*)
aan eenen zone Sáramâ's
Had voorgezet, bezweek deze,
zoodra hij het gegeten had.
Dit gewaar wordend: ‘Wat wonder
is dit?’ aldus de koningszoon
Aan den ministerszoon vraagde,
en deze hem ten antwoord gaf:

*)

d.w.z. aan een hond. Sàramâ is de stammoeder der honden.
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‘Toen door 't begrijpen dier teeknen
mijn sluwheid haar gebleken was,
Zond z', op mijn dood belust, aan mij
vergifte spijs, door min vervoerd.
‘Als hij niet langer is’, dacht zij,
‘zal ik des prinsen hoogste zijn,
Maar hem ter wille zal hij, mij
verlatend, keeren naar zijn stad.’
Daarom laat varen uw gramschap;
zoo zij haar magen slechts begeeft.
Ziet gij de fiere t' ontvoeren;
wat ik bedacht heb, zeg ik u.’
Toen nu de mantrizoon aldus
gezegd had en de koningszoon,
Hem daarop lovend, tot hem sprak:
*)
‘Wel draagt gij uwen naam terecht’,
Toen juist werd onverwacht buiten:
‘Helaas! des konings jonge zoon
Is omgekomen,’ dus van 't volk
een luide jammerklacht gehoord.
Op 't hooren hiervan, heeft blijde
de mantrizoon den vorstentelg
Gezegd: ‘Welaan! begeef u thans
vannacht naar 't huis Padmâwatî's
En doe haar drinken daar zoolang,
totdat zij door den roes des dranks
Bewusteloos, onbeweeglijk,
gelijk een levenlooze wordt.
Vervolgens moet ge haar, slapend,
met een in vuur verhitte spiets
Een teeken op de heup geven,
en dan met haar juweelenschat
Hier wederkeeren, door 't venster
langs den touwladder afgedaald.
En wat dan verder raadzaam is
te doen, dat zal ik daarna zien.’
Na deze woorden hem nopend
ter daad, gaf aan den koningszoon
Een drietand de ministerszoon,
met borstelhaar-gelijken rand.
Toen nu de koningszoon dezen
in zijne hand genomen had,

*)

Boeddhiçarîra beteekent n.l. ‘Verstands-belichaming’.
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Ruw en gebogen, ijzersterk,
als 't harte van geliefd' en vriend,
Sprak hij: ‘Zoo zij het!’ en ging weer
des nachts naar 't huis Padmâwatî's.
Vorsten toch mogen niet wegen
't woord, dat een eerlijk raadsman spreekt.
Nadat hij haar, van drank roerloos,
door 't spit geteekend op de heup,
Van haar versiersel had ontdaan,
ging hij naar 't bijzijn van zijn vriend.
En toen hij 't sieraad hem toonde,
en het gebeurde had verhaald,
Toen meende ook de mantrizoon,
dat het gewenschte was bereikt,
En ging des morgens naar 't lijkhof
en kleedde zich in boetlingsdracht
En maakte, dat de koningszoon
in uiterlijk zijn leerling scheen
En sprak tot hem: ‘Begeef u thans
ter markt en neem van dezen tooi
Alleen dit paarlensnoer mede,
alsof gij het verkoopen woudt.
En noem een hoogen prijs daarvoor,
zoodat niemand het nemen zal;
Zorg echter, dat het, rondgaande,
door ieder wien-ook wordt gezien.
En zeg, indien de stadswachters
u vatten mochten, onbeschroomd:
“Dit sieraad gaf me mijn meester,
opdat ik het verkoopen zou.”’
Dus door hem aangespoord, ging toen
de koningszoon en op de markt
Deed hij, voortdurend rondgaande,
het paarlensnoer aan ieder zien
En werd zoo door de stadswachters
terstond gevat, daar zij den dief
Zochten, van der ivoorwerkersdochter berooving onderricht.
En dezen voerden hem aanstonds
naar 't bijzijn van den schout der stad,
Die, hem in boetlingsschijn ziende,
met vriendlijkheid hem heeft gevraagd:
‘Hoe komt gij aan dit paarlensnoer,
Eerwaarde, dat hier wordt vermist?
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Want een ivoorwerkersdochter
heeft men vannacht haar tooi ontroofd.’
Dit hoorend, sprak de koningszoon
tot hem, in boetelingsgestalt:
‘Dit sieraad gaf me mijn meester;
ga, laat hij worden ondervraagd.’
Toen tot hem gaande, zich nijgend,
heeft hem het hoofd der stad gevraagd:
‘Hoe komt g', Eerwaarde, aan dit snoer,
dat in uws leerlings handen was?’
Dit hoorend, alle omstanders
verwijdrend, sprak tot hem de schelm:
‘Ik als boeteling zwerf immer
in wildernissen heind' en veer:
Zoo hier gedreven door 't Noodlot,
was ik op 't lijkhof dezen nacht,
En zag een schare van heksen,
van her- en derwaarts saamgevloeid.
En in haar midden heeft ééne
dier heksen van den koningszoon
D' opengereten hartlotos
*)
den Gruwelijken-god gewijd.
Zij nu, door drank ontzind, trachtte,
terwijl ik bad, mijn rozenkrans
Te rooven, groot in tooverkunst,
grimassen makend met den mond.
En toen zij al te zeer aanhield,
heb ik in gramschap haar de heup
Met een drietand gekenteekend,
†
welks rand door mantra's was ontvlamd.
Toen is dit paarlensnoer door mij
haar tevens van den hals gerukt,
Dat, aan een boetling niet voegend,
mij heden te verkoopen stond.’
Dit hoorend, ging de stadsschout heen
en heeft het aan den vorst gemeld
En toen de koning, 't vernemend,
het ook háár paarlensnoer bevond,
En van een oude vertrouwde,
door hem gezonden om te zien,
Vernam, dat waarlijk op haar heup
het merk des drietands zichtbaar was

*)
†

Çiwa.
Spreuken.
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En d' overtuiging kreeg: ‘Mijn zoon
is dus verslonden door die heks,’
Ging zelf hij tot den mantrizoon,
den voorgewenden boeteling.
En hem voor haar een straf vragend,
bepaalde hij op zijnen raad,
Hoewel haar ouders weeklaagden,
hare verbanning uit de stad.
Verbannen, naakt in 't woud wijlend,
verloor zij echter 't leven niet,
Vermoedend, dat de mantrizoon
uit list aldus gehandeld had.
Te paard gestegen, zijn 's avonds
tot haar, die treurde, zij gegaan,
Ontdaan van hunne boetlingsdracht,
ministerszoon en koningstelg.
Haar troostend en te paard beurend,
voerden haar beiden naar hun land,
En daar verbleef de koningszoon
met haar in ongestoorde vreugd.
Maar d' ivoorsnijder, zijn dochter
verslonden wanend in het woud
Door 't roofgediert, bezweek van smart,
en zijne gad' is hem gevolgd.’
Dus verhaald hebbend, sprak weder
de lijkgeest tot den mannenheer:
‘Wil nu mijn twijfel afsnijden:
is dezer echtelingen dood
Te wijten aan den koningszoon
of wel aan den ministerszoon
Of aan Padmâwatî? gij toch
zijt d' eerste der verstandigen.
En als gij, 't wetend, o koning,
mij niet de waarheid zeggen zult,
Dan ongetwijfeld barst uw hoofd
in honderd stukken uit elkaar.’
Toen tot Triwikramaséna
de lijkgeest dus gesproken had,
Daar hij, 't wetend, den vloek duchtte,
antwoordde hem de koning dit:
‘Hoe, toovermeester, zou men dit
niet weten? Wel, het is de schuld
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Van geen van drieën, maar dat is
de schuld van vorst Karnótpala.’
En de wetâla sprak: ‘Hoe nu?
Zij drieën zijn er d' oorzaak van.
Misdoen dan kraaien, als de rijst
door zwanen opgegeten is?’
Waarop de koning sprak aldus:
‘Zij drieën hebben niet misdaan.
Geen schuld toch treft den mantrizoon
in wat hij voor zijn meester deed.
De prins dan en Padmâwatî,
zij, door het vuur van Kâma's pijl
Ontgloeid, gedachteloos zoekend
hun eigen heil, zijn vrij van schuld.
Maar Karnótpala, die koning,
*)
met nîtiçâstra's onbekend,
Die bij zijn eigen volk zelfs niet
door spieders zuivre waarheid zocht
En die, onnoozel, van schelmen
niet wist gebaar en handelwijs, Daar hij dus zonder overleg
zoo deed, daarom draagt hij de schuld.’
Dus hoorend, hoe, het zwijgen brekende, de vorst
naar waarheid geantwoord had,
Ging van zijn schouder, ter beproeving van zijn moed,
door tooverkracht onverwijld
De lijkgeest, die zich in het mannenlijk bevond,
waar niet te vermoeden viel;
En zonder vreeze nam de heerscher het besluit,
hem andermaal na te gaan.

*)

Leerboeken der regeeringskunst.
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Twaalf dagen op reis.
Van Flims terug.
Door A.H. Kloosterman.
(Slot).
II.
Zoo ben ik dan - na eene reize van vier dagen - aan de plaats mijner bestemming
gekomen. Het Hotel ‘Segnes’ te Flims breidt zijn gastvrij

Het Hotel ‘Segnes’ te Flims....

dak over mij uit. Nog ben ik slechts tot den voorhof genaderd; op 't oogenblik zal de
toegang tot het heilige mij worden ontsloten. Mijn jonge gezel is onder bescherming
der moederarmen reeds de veilige haven binnengezeild: ook mij wacht op deze
hooge hoogten nog hooger heil!
De waard zelve, een jonge man, leidt mij naar boven en maakt honderd excuses,
dat hij onmogelijk mij eene betere kamer kan verschaffen, en over veertien dagen
zal ook deze niet meer vrij zijn! Nu, ik kan hem gelukkig troosten, dat ik zoo lang
niet zal blijven en bovendien verklaar ik, met de kamer zeer tevreden te zijn. Ze is
niet groot en niet fijn gemeubeld; dit is
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trouwens geene der kamers van het hotel; alles is eenvoudig, maar nieuw en netjes.
Mijne kamer ligt aan de achterzijde, zoodat ik nu niet het gezicht heb op den weg
met zijne drukte; maar wat spreekt men overigens van voor- of achterzijde, als het
huis geheel vrij staat aan alle kanten en men overal het heerlijkste vergezicht heeft?
Ik overzie frissche alpenweiden, ingesloten door hooge bergen en links op den
voorgrond troont de vriendelijke, groene villa ‘Sylphana’, eene der dépendences
van het hotel ‘Waldhaus’, en wel dezelfde villa, die onzen koninginnen vijf weken
tot woning heeft verstrekt; dat is het gebouw, waarboven de Nederlandsche driekleur
wappert, zoodat, als onze koningin er nog geweest was, ik haar elken dag zoo maar
‘goeden morgen’ had kunnen toeroepen. Het water op de tafel geeft me een goeden
indruk van het kurort. Dat water is alleen reeds een bezoek waard, en men zou het
gerust ‘eau de reine’ mogen noemen. Behalve het water is de lucht van uitstekende
kwaliteit, frisch en geurig, en dus ook voor gezonden niet te versmaden. Ook de
tafel is er vrij goed, hoewel men - naar 't mij voorkomt - bij zulk eene sterkende lucht
wel wat krachtiger voedsel zou kunnen verdragen. Aan tafel heb ik gelegenheid,
voorloopig kennis te maken met mijne nieuwe huisgenooten. Voorloopig, zeg ik, en
dat woord kan voorloopig hier dienst doen. Maar bij een zoo kort bezoek als het
mijne blijft natuurlijk de kennismaking van zeer voorloopigen aard. Ik zeg dit alleen
om de waarheid gestand te doen, en zonder in het minst mijn leedwezen over deze
waarheid uit te drukken. Een bekend feit is het, dat ieder op reis zijn beste beentje
voorzet, in letterlijken en figuurlijken zin. Dus de voorloopige indruk is niet
onaangenaam; ieder kan wel voor een paar uurtjes lief en aardig zijn, en vóor de
scherpe kanten aan deze of gene zijde bloot komen, is men al weer mijlen ver van
elkaar verwijderd. Aan het hoofd van onze tafel (er zijn er twee in de eetzaal
aangericht) zit de baron V.H. uit U., met zijne echtgenoote; dicht daarbij een heer
uit Z., schuins tegenover mij de moeder met hare twee zoons, waarvan ik den
jongsten had begeleid, allen landgenooten, zoodat het Hollandsche element goed
vertegenwoordigd is. Maar de meerderheid is Duitsch. Aan mijne linkerhand zit eene
jonge dame - sedert ik weet, dat ze gehuwd is, zeg ik ‘eene jonge vrouw’ - met
vriendelijke oogen en zeer blozende kleur. Ik dacht op het eerste gezicht, dat ze
een kleur had van plezier, en dat ze tintelde van gezondheid. Maar, wijl ze me zelve
heeft verzekerd, dat ze om hare gezondheid in Flims is gekomen, en dus gedwongen
is geweest, haar lief manneke in Mannheim achter te laten (ge weet, dat Mannheim
niet altijd Vrouwenheim is!) zie ik haar met innig medegevoel aan. Want ziek wezen
is altijd verschrikkelijk; maar ziek wezen en niet te weten, wat u mankeert, dat maakt
u angstig, dat zou zelfs voor uwe gezondheid schadelijke gevolgen kunnen hebben.
Mijn andere buurdame is een allerliefst Duitsch meisje, aan wier lachen alleen men
wel kan hooren, dat ze niet alleen hier, maar altijd voor haar pleizier op de wereld
is. Ze reist met haren papa, een zeer innemend man, die het gelukkige moment
heeft bereikt, dat zijne grijze haren alleen dienen, om zijne frissche kleur beter te
doen uitkomen,
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en hem des te jeugdiger aanzien te geven. Vader en dochter zijn in alle opzichten
‘ein Herz, ein Sinn’, houden van dezelfde spijzen en prefereeren dezelfde
wandelingen. Groote touren worden ook ondernomen, want de jonge levenslustige
dame is eene echte bergfex, zonder in 't minst excentriek te wezen en de goedige
vader heeft er schik in, door zijne geliefde dochter (waarschijnlijk zijn eenige) met
marcheeren te worden mat gezet. - Recht schuin voor mij zit eene familie uit Hamburg
(de hemel vergeve me, dat ik ze niet het eerst heb genoemd!) Den heer zie ik voor
een handelsman aan 't kan ook een ‘commerzienrath’ zijn, naar de vrouw althans
te oordeelen. De familie bestaat uit man, vrouw, twee kinderen en eene Fransche
gouvernante. Ik wil niet graag van eene familie het verkeerde voorop zetten, en
daarom begin ik met de Française, die niet mooi is en dit zeker ook weet zoodat ze
haar best doet, om lief te zijn! Het jongetje ziet er heel aardig uit, in bescheidenheid
op zijn pa gelijkend, die zich slechts een enkelen keer in het gesprek mengt, als n.l.
zijne vrouw bij ongeluk, bij vergissing eene pauze laat ontstaan. Die vrouw, dat is
eigenlijk de familie uit Hamburg!
Met den hoed op zit ze daar zwijgend voor me, eerst stil, het verlegenheidsbrood
(?) kauwende, om zich heen turende, alsof ze het slagveld overzag, om haar prooi
uit te zoeken. Misschien ook valt het eten haar wat lastig wegens het vele haar, dat
ze op de tanden heeft. Ongelukkig val ik het eerst in de kl... in den kring van haar
gezichtsveld. Ze had me reeds Nederlandsch hooren spreken, ten minste ze
vermoedde, dat het Nederlandsch was, en ze vertelt me nu, dat ze uit Hamburg is.
Nu, om haar aangenaam te stemmen, vertel ik haar, dat Hamburg zeker eene
belangrijke, ook wel eene schoone stad is, dat sommigen zelfs zoover gaan te
beweren, dat Hamburg in enkele opzichten doet denken aan Amsterdam, en dat
van de vele Engelschen, die in Amsterdam den tol hunner bewondering komen
betalen, soms een enkele zelfs ook een bezoek brengt aan Hamburg. Ongelukkig
heb ik bij deze woorden een beetje ondeugend gelachen - althans dit is mij later
verzekerd en daar ging Mevrouw Hamburger aan den gang! - Amsterdam kan
Hamburg het water niet reiken (N.B.!), en over de riolen hebben sommige waanwijze
professoren geleerde op- en aanmerkingen gemaakt, maar dit kan men maar
aannemen, als kroonprins Friedrich (de latere keizer Friedrich III) met groote
belangstelling in een bootje door die riolen vaart en ze hoch-interessant vindt, dan
behoeft zoo'n pedante professor of ingenieur er zijn mond niet in te steken. Ik denk
bij me zelve, dat die Engelsche wijsgeer al weer gelijk heeft, die zegt: ‘onlogisch is
de vrouw!’ - Maar daar deze wijsgeer ongelukkig een Engelschman en geen
Hamburger is, durf ik niet met hem voor den dag te komen. Ik waag alleen de
schuchtere opmerking, dat er voor twee jaar met de cholera toch wel iets van aan
geweest was, en dat waarschijnlijk het drinkwater niet van de beste hoedanigheid
was. Maar de dame beweert, dat de zaak schromelijk overdreven is voorgesteld en
dat b.v. in hare wijk, nu ja! natuurlijk wel eens een koetsier of zoo, maar toch over
't geheel eigenlijk geen mensch overleden was! Daarna gaat ze weer door-
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slaan over de pracht van de oude stad; ik vraag haar, of er ook een Heerengracht
is, maar zij staat nergens voor, tot ik eindelijk in mijn wanhoop uitroep: ‘Mevrouw!
u zegt, dat Amsterdam Hamburg het water niet kan reiken; maar ik zeg u: Amsterdam
kan u het zee-water reiken en dat kan u niet.’ ‘Zoo, hoe dicht ligt Amsterdam dan
wel bij de zee?’ - ‘Hoe dicht?’ ‘Zoo dicht, Mevrouw, dat als de groote lui de handen
uit de mouw steken, dan worden de vingertoppen nat!’ - Dit is de macht der zee,
dat tegen dit argument zelfs deze vrouw uit Hamburg niets had in te brengen.
Ik zal den lezer niet vermoeien met eene dorre opsomming van al de gasten. Een
paar moet ik nog met een enkel woord voorstellen, niet, omdat ze later weer in mijn
verhaal optreden, want ik schrijf geen roman, maar, omdat ze mij min of meer typisch
voorkomen. Daar waren een paar bejaarde dames, hoogst eenvoudig in kleeding
en voorkomen, zonder eenige aanmatiging: ‘Ook uit Hamburg?’ vraagt ge;... dat
weet ik niet. De beide dames hadden geen gezelschap kunnen krijgen en waren
daarom met haar beitjes op reis gegaan. Ze schenen zich zeer goed onder elkaar
en ook met hun naaste buren te amuseeren. Dan was er nog een paar; ‘un couple
mal assorti’, zou de Franschman zeggen. Hij was zeer oud en zeer gebrekkig; met
moeite strompelde hij - o, zoo langzaam! - op twee krukken voort; een taankleurig
gelaat, dat van langdurig, smartelijk lijden getuigde, omlijst door eenen stroo-gelen
baard, die het gezicht niet aantrekkelijker maakte. Zij, niet schoon of innemend,
maar jonger en kinderlijk; 's morgens vroeg reeds trokken ze samen uit; zij met een
vouwstoeltje, dat ze op honderd passen afstands van het hotel neerzette in de
schaduw; dan liet hij zich met ontzaglijke moeite op dat stoeltje neer, en dan
kwinkeleerde zij om hem heen, altijd zingende en neuriënde als een groot kind: men
zou haast zeggen een lamme en een zinnelooze. Let wel: zoo scheen het! Want ik
heb met dit paar geen kennis gemaakt: zou 't onmogelijk zijn, dat die man een diepe
denker, een groot philosoof was; hij had wel iets van Darwin; en zou die vrouw met
hare schijnbare zorgeloosheid niet een engel kunnen zijn van liefdevolle toewijding
en hemelsche zelfverloochening?
Na den avonddisch was het buiten nog niet geheel donker geworden, en wij
konden niet nalaten, nog een kwartiertje van de heerlijke berglucht te genieten. Den
weg volgende, kwamen we aan het andere hotel, waarvan reeds boven sprake was;
rechts af voerde een zijweg naar de villa Sylphana, welker omgeving in het
electrische licht een sprookjes-achtigen indruk maakte. Het nieuwe licht kwam hier
bij het oude: op onze terugreis zagen we een gloeiwormpje in het gras schitteren
met zijn ouderwetsch licht, of is dat misschien ook electrisch? Nadat we nog een
uurtje gezellig samen hadden gepraat, was het meer dan tijd, naar boven te gaan;
want 's avonds gaat ieder vroeg te bed.
Den volgenden morgen stond ik vroeg op. Oud-Holland was nog niet in de
benedenverdieping vertegenwoordigd. Daarom ging ik alleen den omtrek eens
verkennen; Waldhäuser, Flims, Alpen en weiden, alles baadde zich in een zee van
licht. Mijne longen zoog ik vol tot in de uiterste puntjes, die
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zoo vaak in ongezonde werkloosheid verkeeren. Hier moet men diep ademhalen,
de lucht heeft minder zuurstof, men moet er dus grooter quantum van gebruiken.
We zien de eenvoudige, krachtige landbouwers reeds aan het werk; vrouwen zijn
aan 't maaien. Het is een weinig ontwikkeld volkje; weinig kennis, weinig behoeften,
veel tevredenheid. Na het ontbijt gaat het ‘Zum Seebad,’ zooals de handwijzer
aanduidt. Bevallig kronkelt het goed onderhouden pad door het bosch naar beneden.
Op betrekkelijk korten afstand van elkaar staan hier banken geplaatst, die den
wandelaar noodigen tot rusten, ook, als hij nog niet vermoeid is. Maar al te verleidelijk
is het, zich hier een

Waldhäuser, Flims, Alpen en weiden....

poosje te wijden aan de eenzaamheid des wouds. Daar zit men dan en hoort niets
dan het zoete gesuizel der blaren en het zachte geruisch van het vlietende beekje.
En hoe volmaakte rust ook schijnbaar heersche in het bosch; nooit zwijgen de blaren,
nooit staat het beekje stil. Het is, of een geheimzinnige toovenaar onder het prevelen
zijner duistere formules de betooveringskringen om u trekt; het hart klopt zacht, het
hoofd hangt neer, uw oog, het staart en ziet niet meer... met geweld rukt ge u eindelijk
los van die geheimzinnige plek, ge neemt uw bergstok weer ter hand, brengt uwe
half-onwillige beenen weer in beweging... ge hebt kennis gemaakt met de tooverfee
der Alpen! Voor ditmaal laat ze u los, maar wee u, wanneer ze u aangrijpt op het
oogen-
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blik, dat ge boven een afgrond zweeft of over een gletscher trekt! Na een half uurtje
kom ik aan het meer, als een groote vijver rustig te midden van bergen gelegen.
Het meer heeft geen zichtbaren toevoer van water! 't Is, alsof de bergen hun kleinood
aan het oog der wereld willen onttrekken; te vergeefs! Zie die kinderen en jongelui,
uit alle oorden der wereld saamgekomen, daar aan het meer zich vermaken met
roeisport als anderszins, alsof ze in hun vaders tuin speelden.
Voor den middag was tot een grooten rijtoer besloten. Wij volgden de groote
postroute naar Andermatt, steeds langs den Rijn, bergop, zoodat de bergen steeds
hooger, het gezicht steeds indrukwekkender werd. De rit voldeed aan onze
verwachting en hoewel de weg soms ternauwernood breedte bood, om voor een
tegenkomend rijtuig uit te wijken en we soms vlak langs den afgrond reden, liep
alles zonder ongelukken af. Het landschap werd beheerscht door den Piz Mundaun,
den koning der streek. Wij reden tot Taranasa, waar we over den Rijn trokken en
stil hielden bij het hotel ‘Het Kruis,’ tevens post-station. Het plaatsje is heel eenvoudig,
gansch ‘au naturel.’ De varkens liepen heel gemoedelijk over de straat en schenen
zich onze nadering heelemaal niet aan te trekken. Toch wenschten we buiten te
zitten. Op de ‘Freitreppe,’ naast het huis aangebracht, verscheen al spoedig een
reus, die zich aan ons voorstelde als de waard uit ‘Het Kruis.’ Dadelijk ziet men, dat
men niet meer te doen heeft met het Germaansche ras. Het haar is niet blond, maar
zwart; de oogen niet blauw, maar bruin; de gelaatskleur donker, haast bruin; het
hoofddeksel is een zwart vilten hoed, en meestal is het donkere gezicht omlijst door
een niet langen, donkeren baard: de menschen doen denken aan de Zigeuners,
die onze kermissen bezoeken. De taal is voor ons onverstaanbaar; ze spreken
romaansch. Onze waard als gebildeter Mann kent natuurlijk ook het Duitsch. Het
zoontje zou ons eene proeve zijner taal geven; ‘het is mooi weer’ klonk als ‘bel aura.’
De landstaal verstonden wij niet en ook de landwijn en wij verstonden elkander niet
te best; we bestelden èn rooden èn witten, maar tot op dit oogenblik blijft het voor
mij eene open vraag, welke van beide de slechtste was, te meer, daar onze
meeningen uiteenliepen. De een zei, dat de roode de slechtste was, een ander de
witte, terwijl een derde in ernst meende, dat ze beide de slechtste waren. Gelukkig
echter kregen we den inval, water in den wijn te doen, en dat moeten we tevens
van den grooten waard zeggen: met recht mocht hij pochen op het heerlijke
drinkwater, en, in trouwe, van zijnen wijn heeft hij geen woord gesproken. Ik heb
helaas verzuimd, een kijkje te nemen in het Romaansche binnenhuisje! Maar om
het huis gaf ik mijnen oogen den kost. Het meest viel mij de bijenstal op; de bijen
logeeren hier niet in korven, zooals bij ons, maar in kistjes of doozen, in den vorm
van sigarenkistjes. Meer nog dan dit verschil trof mij eene onverwachte
overeenkomst: de woorden ijmker en meede waren ook hier in zwang! Dat er in
Zwitserland veel nijvere bijen worden gevonden, spreekt van zelf; daarvan getuigt
de honigpot, die nooit bij het ontbijt ontbreekt, wat inderdaad eene zoete, maar ook
eene gezonde gewoonte is. De terugreis bood ons evenveel genot als de heenreis.
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Den volgenden morgen begaf ik me vroeg op weg; ik wenschte te voet te gaan,
althans tot Reichenau. Reeds den vorigen avond had ik afscheid genomen van
mijne landgenooten. Hoewel nog vroeg, brandden reeds de zonnestralen. Vrouwen
ontmoette ik, die de paraplu hadden opgestoken, welk voorbeeld ik spoedig volgde;
want de weg bood niet de minste schaduw. Boomen vond men niet langs den kant;
wel vele struiken, waaronder schoon bloeiende: de berberis, die veel voorkwam,
had reeds vrucht gezet, zoodat ik niet kon nalaten, er een takje van in het knoopsgat
te steken. Waar de natuur zoo in het feestkleed prijkt als daar op de Alpen; als de
zon zoo heerlijk schijnt en alles overgiet met eene zee van licht en warmte; als de
alpenweiden zoo aangenaam oog en neus streelen; als de frissche, gezonde
berglucht uwe longen vult tot in de uiterste toppen, dan loopt uw bloed sneller door
de aderen, dan klopt uw hart feller, de borst zet zich uit, ge voelt iets in de keel en
ge moet zingen, jubelen of juichen, ja, misschien begint ge in de bergen wel te
judeln! Des morgens vroeg valt alles licht en ik huppelde dan ook den weg af tot
aan Flims, het dorp. Langzamerhand begon de pas te vertragen, want ik merkte,
dat de zon inderdaad aardig warm scheen. Het spreekt van zelf, dat ik mijne oogen
nauwelijks kon verzadigen aan dat gezicht op en over de bergen. En als dan het
oog vermoeid van het zien in de verte, weer tot de naaste omgeving terugkeerde,
dan rustte het weer met welgevallen op die malsche weiden. Ik stak de hand eens
door het gras en - trok ze nat terug. Zoo sterk had het des nachts gedauwd, dat des
morgens om half tien het gras nog flink nat was. Daaraan zal het ook zijn toe te
schrijven, dat de tweede sneê hier zoo kostelijk was; over de eerste werd trouwens
zeer geklaagd. Beter nog dan in den postwagen had ik thans gelegenheid, alle
vallen en valletjes op te merken. 't Is waar, ‘aan een berg, zoo vol geladen, mist
men vijf, zes vallen niet,’ maar toch blijft een waterval in de bergen altijd een
aantrekkelijk tooneel. Vooral, wanneer hij zoo krachtig is, dat hij eenige molens in
beweging brengt, zooals in het dorpje Trins (Trinsermühle), waar ik door trok. Onder
de rijtuigen, die ik op den weg zag, trok éen vooral mijn oog, door paarden noch
stoom noch electriciteit noch menschenhanden voortgeduwd of getrokken? Wat het
was? Eenvoudig een karretje op vier wielen, dat eenige opzittende jongens den
berg lieten afrijden. De grootste jongen moest sturen, wat nog al eenige zorg
vereischte, daar het rijtuig soms met verbazende snelheid voortholde, en de weg
hier en daar dicht langs den afgrond leidde. Nabij Reichenau trof ik een leegen
wagen, die naar Chur terugreed. Ik kon den koetsier natuurlijk een groot plezier
doen met instappen. Daar het laatste gedeelte van den weg verbazend heet, stoffig
en minder schoon was, kwam de wagen juist van pas... 's Avonds omstreeks zeven
uur deed ik mijn intrede in Hotel Stadthof te Zurich, waar ik voor twee jaar met mijne
vrouw eene prettige kamer en flinke bediening had gevonden. Het hotel heeft een
nieuwen eigenaar gekregen en ook nieuwe kellners, maar ik vond het er nog even
goed. Van een kennis hoorde ik later echter klachten over den onbeschoften
huisknecht! Het hotel ligt vis-à-vis het station. Wil iemand weelderig logeeren, dan
trekke hij naar
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‘Baur au lac,’ zeker een der fijnste hotels in Zwitserland. Wil een ander goedkoop
wonen en toch thuis vertellen, dat hij bij Baur gelogeerd heeft, ook daarvoor heeft
het vindingrijke Zwitsersche volk gezorgd. In de stad is n.l. een hotel, ook genaamd
‘Baur,’ maar zeer eenvoudig ingericht! Weldra had ik me in- en uitwendig verfrischt,
en 't was juist nog licht genoeg, om een kijkje te nemen in de stad en aan het meer.
De schoone, breede ‘Bahnhofstrasse’ loopt van het station dwars door de stad tot
aan het meer. In die straat merkt men reeds aan de schoone magazijnen links en
rechts, en vooral aan de groote menigte wandelaars, waaronder men heel
gemakkelijk verschillende nationaliteiten onderscheidt, de groote beteekenis van
Zürich. De inwoners noemen hunne stad dan ook de eerste van Zwitserland. We
gelooven, dat ze

Rustig ligt de watervlakte voor ons....

in menig opzicht gelijk hebben. Als middelpunt der nijverheid is de stad van veel
belang, vooral moeten we noemen de zijden- en andere geweven stoffen. De groote
zijdemagazijnen van Henneberg & Co. zijn wereldberoemd. Daar is reeds menig
vreemdeling binnengetreden, om voor eene lieve betrekking thuis een schoon
cadeau te koopen. Eenigszins vreemd doet het ons aan, op de naamborden voor
magazijnen en winkels te lezen: Pestalozzi & Co.; Zschokke, etc. Na den warmen
dag is natuurlijk een zitje aan het meer allerheerlijkst; verscheidene banken zijn dan
ook bezet. Rustig ligt de watervlakte voor ons, slechts even hoort men het gekabbel
der golfjes; als aanstonds de avond valt, zien we allengs de lichten ontstoken in de
huizen, die daar gezaaid zijn op de bergen rondom. We missen die fantastische
verlichting, die wij den vorigen keer juist troffen, toen, behalve het electrisch licht,
dat ook nu op
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klokslag van achten als met een tooverslag wordt ontstoken, honderden lampions
in al hunne kleurenpracht schitterden en bovendien tal van grootere en kleinere
bootjes, ook geïllumineerd en versierd, zich over de watervlakte bewogen. Maar
verwonderlijk, evenals den allereersten keer, toen we het meer zagen in maneschijn,
zoo ook nu - en wel op denzelfden tijd - begint het eensklaps te stuiven, dat de
menschen in allerijl een heenkomen zoeken; de wind wordt sterker, de hemel wordt
zwart, en - weldra zal de regen stroomen. Snel terugkeerende, bereik ik nog juist
bijtijds mijn hotel weer.
Den volgenden dag was het Vrijdag, en markt in Zürich. Aan weerszijden van de
reeds genoemde hoofdstraat (pl.m. 11 min. lang) was een leger van markttafeltjes
opgeslagen. Groenten, vruchten en bloemen vond men er in menigte. Menige
burgerdame zag men loopen met groenten en vruchten, menig burgerheer met eene
bloem in den pot. Noch het een, noch het ander kon mij bekoren. Het noodlot dreef
mij voort naar het meer. Nooit heb ik aan het noodlot willen of kunnen gelooven,
maar nu zou ik mijn gerechte straf niet ontgaan. Uitstekende badinrichting; o, welk
een heerlijk bad! En het fatum dan? Ja, evenals altijd, werkte ook hier het noodlot
ongezien en onverwacht. Het heeft me getroffen in den vorm van een spijker of
ander scherp voorwerp, dat mij in den onbeschutten voet drong. (Het fatum heeft
natuurlijk juist het oogenblik afgewacht, dat ik mij in alle onschuld aan mijn watergenot
overgaf!) Iets voelde ik, maar niets verdachts bespeurende, zwom ik lustig voort.
Helaas! de nagel was doorgedrongen in het vleesch en - maar laat ik niet
vooruitloopen: het reisverhaal zou al te droevig worden en voorloopig wist ik niets
van 't onheil, dat me dreigde, van het gif, dat reeds in me werkte!
In Basel is me overkomen, wat zeer waarschijnlijk nog nooit een Engelschman,
Franschman of Duitscher is gebeurd: daar overhandigde mij de postbeambte een
Deventer Dagblad. Een Figaro of Kölnische, de eerste, de beste reiziger zit er mee
in de coupé; maar een Deventer Dagblad kan niet ieder in Basel bekomen. Ik las
het blad natuurlijk van a tot z. Het was als 't ware een brief van de groote familie.
Getroffen werd ik door twee onverwachte sterfgevallen, van een knaapje en van
een bejaard ambtenaar! De dood was voortgegaan met hier en daar de fakkel des
levens om te keeren en te blusschen; de bleeke zorg had hare reis voortgezet over
de aarde, in de woningen der menschen: misschien in mijn eigen familiekring, en
ik dacht slechts aan genieten. Zoo drongen zich ernstige gedachten aan mij op, en
ik wees ze niet af: een mensch is niet een vlinder!
Ik wandelde van Groot- naar Klein-Basel. In het station wilde ik de wachtkamer
binnengaan, maar dat was buiten de douane gerekend. Een baardige beambte
versperde me den weg en zei: ‘Waar wilt u heen?’ Ik zeg eerlijk: ‘Naar Freiburg!’
maar ja wel: Duitschland is geen Freiburg, en met de douane valt niet te spotten,
zelfs niet te schertsen. ‘Daar mag u niet heen,’ zei hij, niet Freiburg bedoelende,
maar de wachtkamer, ‘u moet hierdoor, dat weet u wel.’ Nu verklaar ik op mijn woord,
dat er op den bodem van mijn koffer wel eens eene kleinigheid heeft gelegen, die
ik niet direct onder het oog van
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den kommies wilde brengen, maar thans lag er zelfs op den bodem van mijn hart
geen zweem van een plan, om 's lands ambtenaren te bedriegen. Toen de man zei:
‘Dat weet u wel!’ bewees hij me inderdaad te veel eer. Op dat oogenblik dacht ik
aan geen douanen! In de revisiezaal aangekomen, vroeg de aanwezige beambte
mij heel deftig: ‘Ja, wo fahren Sie denn hin?’ alsof dat er nog wat toe deed. Ik
antwoord maar weer, even eerlijk als altijd: ‘Nach Freiburg!’ Dit scheen een zeer
goeden indruk te maken, althans hij liet een zeer bevredigend, rein oplossend ‘So!?’
hooren, en wilde op mijn aanbod zelfs niet het inwendige van mijn koffer
aanschouwen.
In Freiburg vond ik natuurlijk den omnibus van ‘De Engel’ aan het station. Daar
hij met twee paarden bespannen was, vermoedde ik, dat het hotel veel door
handelsreizigers wordt bezocht. Een reiziger, die na mij binnenstapte, en dien ik
dadelijk als een jongere van Mercurius herkende, vertelde mij, dat ik goed had
geraden, terwijl hij mij de verzekering gaf, dat ‘de Engel’ een zeer goed hotel was.
De omnibus voerde ons door de onvermijdelijke ‘Anlage,’ ‘Bahnhofstrasse’ en
‘Eisenbahnstrasse,’ waarna we in het oude deel der stad kwamen. Het hotel staat
n.l. in onmiddellijke nabijheid van den ouden, eerwaardigen Dom. In het hotel werd
mij eene flinke kamer aangewezen, en, nauwelijks had ik de vier wanden goed
opgenomen, of eene gedienstige hand stak na beleefd kloppen een alleraardigst
boekje door de deur: ‘Führer durch Freiburg im Breisgau,’ geschenk van den waard.
De gids is zeer netjes uitgevoerd, in stevigen omslag en bevat behalve verschillende
goede afbeeldingen van gebouwen, monumenten en gezichten op stad of omgeving
in 72 bladz. druks menige bijzonderheid van deze stad, ‘de parel, de koningin van
den Breisgau.’
Het zou mij natuurlijk heel gemakkelijk vallen, eenige gedeelten uit dat boek af
te schrijven en ik geloof, dat niemand in Freiburg me dat kwalijk zou nemen. Ik kan
den lezer verzekeren, dat er in het geheele, aardige boekje niets ten nadeele van
de goede stad wordt gezegd, en dat men onder het lezen allengs de zekerheid krijgt,
eindelijk in het Paradijs van het menschdom te zijn aangeland. Nu, wij zijn de laatste,
om den schrijvers hunne voorliefde voor de schoone stad, waarschijnlijk hunne
geboortestad, ten kwade te duiden. Hoewel mijn bezoek slechts kort was, maakte
de stad met hare liefelijke omgeving ook op mij een zeer aangenamen indruk, terwijl
ik natuurlijk veel schoons ongezien en onbewonderd moest laten. In de stad richt
men zich het eerst naar de Domkerk, een zeer oud gebouw, dat allengs is ontstaan,
niet in één stuk, naar één plan is gebouwd, zoodat men ook hier naast den
gothischen stijl brokstukken vindt van gansch anderen aard. De oorspronkelijke
tempel, de binnenbouw, waarom heen later een grooter gebouw werd opgetrokken,
was in romaanschen stijl uitgevoerd. Zeer prijst men den 116 M. hoogen toren, die
als een blanke naald oprijst, en welks top van onderen of uit de verte van een berg
gezien, ondanks de kolossale afmetingen, op fijn draadwerk gelijkt. Hoewel de
nieuwe straten van Freiburg vele schoone winkels en andere gebouwen bevatten,
zoowel openbare als bijzondere, vindt men toch vooral in de nauwe, oudste straten
nog menig schoon overblijfsel van vroegere
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bouworde. Voor de gezondheid wordt in Freiburg zeer goed zorg gedragen; eene
waterleiding levert uitstekend water en het riolenstelsel werkt op de natuurlijkste
wijze: de riolen zijn - thans voor het meerendeel met nette ijzeren platen overdekte
- beken, die altijd door stroomende, alle vuil onmiddellijk wegvoeren! Over de lucht,
aangename temperatuur en zuiverheid, wordt mede veel goeds gezegd. Men
beweert, dat 's nachts een luchtstroom waait uit de bergen en alzoo hetzelfde doet,
wat de riolen altijd door verrichten, n.l. meewerken aan het zuiveringsproces als de
best georganiseerde stadsreiniging! Inderdaad moet ik bekennen, dat ik 's morgens
bij het openen van het venster een heerlijke bergkruiden-lucht in den neus kreeg.
Eerst dacht ik, dat het een namaaksel was, een reclame-artikel of een produkt van
de vele boeren en boerinnen, die met vruchten en groenten reeds naar de markt
togen, maar bij kalmer nadenken kwam het me toch voor, dat we hier werkelijk met
een echt natuurverschijnsel te doen hadden.
In stede van de mooiste straten, standbeelden, etc. op te zoeken, gaan we naar
buiten en beklimmen we, het gemakkelijke wandelpad volgende, den Schlossberg.
Op verschillende hoogten geniet men een goed overzicht van de stad en het dal
van den Dreisam. Overal zijn banken geplaatst of aardige prieeltjes of lauben
aangebracht. Men kan zien, dat hier veel voor het vreemdelingen-verkeer wordt
gedaan; Freiburg wordt dan ook graag met Heidelberg en Baden op ééne lijn
geplaatst. - Een plotseling opkomend onweder met stortbuien drijft me naar beneden.
Tijdig vind ik eene schuilplaats in een houten koepel. En als aanstonds het onweer
heeft uitgewoed, als de gansche natuur herboren schijnt, bloem en blad zoo fleurt
en geurt, als de zon opnieuw hare gouden stralen uitgiet over stad en streek, terwijl
hier en daar een plasje nog spiegelt of een droppel nog schittert in het zonlicht, dan
moeten we, met het gezicht over de stad vóor ons, uitroepen, dat Freiburg meetelt
onder de schoone steden van Duitschland. Op den Schlossberg wordt goede wijn
gewonnen, die daar tevens in eene goede taveerne kan worden gedronken. Eindelijk
nog een flinke wandeling door de stad, waarbij ons 't meest treft een prachtig gebouw,
de hoogere burgerschool voor meisjes, en dan weer naar het hotel terug. Hier had
o

de oplettende kellner ondertusschen op de naamlijst gelezen, dat de heer van N .
35 een Holländer was, en nu had hij de beleefdheid, mij dadelijk, met de Fliegende
Blätter, waarom ik vroeg, De Amsterdammer te geven, waarom ik niet vroeg, maar
die me toch - als zijnde mijn lijfblad - zeer welkom was. Daar een paar dagen geleden
drie heeren bij 't binnenkomen onmiddellijk naar De Amsterdammer hadden
gevraagd, dacht de kellner, dat dit in Nederland de meest gelezen courant was. Ter
wille van de ‘moreele politiek’ achtte ik mij verplicht, op te merken, dat het wel een
veel gelezen, maar niet het meest gelezen blad mocht worden genoemd. Nederland
deed zijne rechten weer gelden! Op éen dag eerst het Deventer Dagblad, nu De
Amsterdammer! Of was 't een stille wenk van het noodlot, (dat nog altijd geheimzinnig
doorwerkte onder den grooten teen van mijn linkervoet), dat het niet kwaad voor
me zou zijn, eens ernstig weer aan 't vaderland te denken?
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De volgende dag was een reisdag! Eerst met den trein over Mannheim en Maintz
naar Bingen, toen met de boot van Bingen naar Coblentz. Van de spoorreis zal ik
niet veel bijzonders vertellen. In Mannheim (waar de man ‘heim’ was van het zieke
(?) vrouwtje uit Flims) moest ik een paar uren wachten en viel toen in den sneltrein
van Parijs naar Keulen. Daar ik me vast voorgenomen had, den Rijn van Bingen tot
Keulen nog eens op mijn gemak te genieten, stapte ik in Bingen uit. Ik zou anders
niet veel verloren hebben, als ik maar in den trein was blijven zitten tot Coblenz,
waar ik dan ook veel vroeger zou zijn aangekomen. Thans moest ik een paar uurtjes
wachten op de boot, en had dus een schoone gelegenheid om Bingen op te nemen.
Maar de gelegenheid was schooner dan Bingen zelf. Ik vond de stad niet bijzonder
interressant; zelfs de Rijnkant, die anders het glanspunt is, vertoont zich hier vuil
en onooglijk. Baedeker heeft wel een hoofdstuk aan Bingen gewijd, maar in de
beschrijving van de stad zult ge geen enkel sterretje vinden; alleen twee hotels
hebben de Baedekers-ster kunnen veroveren! Het mooiste van Bingen vind ik, wat
er niet bij behoort: vooreerst het Binger Loch en dan de Germania! Het grootsche
beeld vertoont zich aan de overzijde in al zijne majesteit en prijkt dan ook als
hoofdmoment op de briefkaart met gezichten, die ik naar huis zend. Op de boot kan
ik nog eens van nabij het Binger Loch opnemen, de bekende vernauwing in den
Rijn, waar deze met moeite zich een weg baant door de bergen, die hem van alle
zijden beknellen. Rotsblokken liggen midden in den stroom en de meesterhand is
noodig, om vooral de groote houtvlotten tusschen al die gevaren door te sturen. 't
Verwondert ons volstrekt niet, hier of daar een gezonken schip te ontdekken, dat
alleen den mast nog boven water steekt. De legende van den muizetoren is algemeen
bekend. Thans doet hij dienst als seinpost voor de scheepvaart; met eene vlag
wordt den afvarenden schepen beduid, dat de passage door het Binger Loch vrij
is. Hoewel de Rijn van Bingen tot Coblentz verrukkelijk schoon is, genoot ik er zeer
weinig van. Het weer was onstuimig geworden: 't woei sterk, en 't was tamelijk koud,
zoodat de meeste passagiers naar beneden vluchtten en ik ten slotte alleen op het
dek overbleef, geheel in de jas gedoken en den hoed over de ooren getrokken.
Alleen de Loreley oefende hare oude toovermacht: zij lokte de passagiers nog eens
naar boven (gelukkig niet naar beneden!). - Coblentz naderende, zagen we allengs
den avond vallen; de lichten werden ontstoken in en om de stad, op bruggen en
langs muren, en leverden een feestelijken aanblik. De groote, hooge spoorbrug was
in zicht: men zou hebben willen zweren, dat de boot niet met staanden schoorsteen
onder de brug door kon stoomen; toen het er op aan kwam, bleek, dat de schoorsteen
nog zonder gevaar een voet hooger had kunnen zijn: hoe vaak lijkt niet het gevaar
op een afstand grooter, dan het inderdaad is; hoe vaak maken we ons niet bezorgd
over dingen, die straks in plaats van ons te verpletteren, geheel onschuldig en
ongevaarlijk aan ons voorbijgaan! - Het hotel ‘zum Wilden Schwein’, dat ik voor
ditmaal had uitgezocht, en waar ik met genoegen twee dagen of liever nachten en
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avonden heb doorgebracht, kan ik allen reizigers (niet alleen die in den handel zijn)
warm aanbevelen. Wat niet vaak gebeurt, ik kreeg daar eene kamer gelijkvloers.
Het hotel was zeer gezellig en scheen bij stadgenooten en vreemden een zeer
goeden naam te hebben!
Het was Zondag. Mijn voornemen was een uitstapje te ondernemen langs de
Lahn, voorbij Lahnstein, Ems en Nassau tot Limburg, vooral bekend om zijn
merkwaardigen, antieken Dom, op eene hoogte gelegen, met zeven torens voorzien
en van binnen geheel beschilderd. Het weer was prachtig. Het getal passagiers
natuurlijk buitengewoon groot. De reis langs de Lahn was mij gerecommandeerd,
en ik raad ze op mijne beurt anderen aan. Het landschap heeft eene eigenaardige
bekoorlijkheid; de bergen naderen ook aan weerskanten

Alleen de Loreley....

dicht tot den stroom, en hoewel het geheel voor den Rijn onder moet doen, wordt
men er toch meer dan eens aan herinnerd. In Ems stapten zooveel reizigers uit, dat
mij de lust bekroop hen te volgen; maar het doel mijner reize lag verder. Nassau
maakt ook volstrekt geen onaangenamen indruk, en hoewel minder schoon en
belangrijk dan Ems, kan ik me toch best voorstellen, dat er menschen zijn, die aan
Nassau boven Ems de voorkeur geven, hetzij dan, omdat ze het liever wat rustiger
hebben, of, omdat ze eene meer eenvoudige en min kostbare levenswijze verkiezen.
Het stadje Limburg is een typisch landstadje. Op Zondag, als de winkels gesloten
en de kerken geopend zijn, is het natuurlijk op de straten niet heel levendig. Ik trek
de stad door in hare volle lengte, ga door de hoofdstraten, steek de markt over, klim
de Domstraat op langs eenige tientallen trappen en bevind me eindelijk op het
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hoogste punt der stad, op het plein voor den Dom. De kerk is meer dan vol; een
geloovig boertje stelt zich zelfs tevreden met eene plaats op den drempel in het
voorportaal. Het is natuurlijk niet geoorloofd, gedurende den dienst door het
kerkgebouw te loopen, maar van mijne plaats bij den ingang kan ik behoorlijk het
schoone gebouw overzien, en het verwondert me niet, dat de gemeente trotsch is
op zoo'n schat. Langs een anderen weg keer ik naar het station terug, en zie eindelijk
de ‘Anlagen’ weer voor mij. Ja wel, hoe klein Limburg ook zij, een aanleg heeft het
toch! Volgens Baedeker was het in de middeleeuwen een belangrijk stadje met
6485 inwoners, zonder aanleg natuurlijk! Of die 6485 de middeleeuwsche of
hedendaagsche Limburgers zijn, durf ik tot mijn innig leedwezen niet beslissen. Vlak
bij het station ontmoet ik den predikant van de evangelische kerk in ambtsgewaad
op straat, wat eerst op mij een zonderlingen indruk maakte. De kerk is in schoonen,
gothischen bouwtrant opgetrokken, maar komt niet in vergelijking bij den Dom.
De spoorweg volgt getrouw al de krommingen van de Lahn. Eene enkele maal,
als de Lahn zich wat al te kromme sprongen veroorlooft, heeft de spoorwegingenieur
korte metten gemaakt en eenvoudig een tunnel door de bergen gegraven, waardoor
een aanmerkelijke bocht wordt afgesneden.
Op den terugweg kon ik de neiging mijns harten volgen en met zoovele anderen
in Ems uitstappen. Dat was wat anders dan het arme Ems, dat we in
Grauwbunderland hadden gezien. Gerust mag men hier spreken van het koninklijke,
ja keizerlijke Ems, gedachtig aan de groote genegenheid, die de oude keizer Wilhelm
I deze badplaats toedroeg, en waarvan hij herhaaldelijk deed blijken.
Reeds van uit den trein had ik op de Lahn de toebereidselen tot de Regatta gezien,
maar meer dan dat heb ik er ook niet van gemerkt. Toen ik in Bad-Ems was, zag ik
plaatsen gereserveerd voor het publiek, dat den wedstrijd op zijn gemak wilde
volgen. Maar toen ik van mijne wandeling in den omtrek terug kwam, was de prijs
reeds gewonnen, en de prijs der ‘daaldersplaatsen’ was tot nul gereduceerd. Het
zoogenaamde ‘Bad-Ems’ is één kurhuis en hotel. Achter het kurhuis strekt zich
langs de Lahn de schoone tuin uit, die gewoonlijk voor iedereen toegankelijk is,
maar gedurende een concert alleen tegen betaling van entrée. Naast den tuin eene
overdekte wandelplaats, waar bij slecht weer de kurgasten heen en weer drentelen.
Verschillende bronnen, Kesselbrunnen, Krähnchen, Fürstenbrunnen, Kaiserbrunnen,
etc. leveren het heerlijke, het heilzame, het beroemde Emser-water. Als men in
Rome komt, moet men den Paus zien, al is men Protestant, en als men in Ems
komt, moet men het water drinken, al is men zoo gezond als een visch. Eene
gedienstige brunnenfee schonk mij een glas, en ik mocht betalen ‘nach belieben.’
Nu ben ik een getrouwd man, en zie daarom niet veel naar brunnenfeëen en
dergelijke, maar 't komt me toch voor, dat de Fräuleins met dat ‘nach belieben’ wat
voorzichtig moeten zijn; ik ben zeker, dat Heinrich Heine met geheel andere munt
hadde betaald dan ik, waaruit men al weer duidelijk het onderscheid kan merken
tusschen den schrijver van een gewoon reisrelaas en den
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auteur van de beroemde Reisebilder, die immers ook de meisjes op den Brocken
‘nach belieben’ (naar zijn of haar believen??) in de wangen kneep.
Toen ik het glas had leeggedronken, en wel niet geheel met tegenzin, want,
hoewel vrij warm, smaakte het toch goed, toen ik het had leeggedronken, maakte
ik rechtsomkeert, niet om mij te verwijderen, maar om als een belangstellend tourist
den gedenkwaardigen steen te zien, die daar juist achter mijne voeten lag, en
waarvan de weerga in de wereld niet te vinden is. Het lakonieke opschrift luidt: ‘13
Juli 1870, 9 u. 10 min. 's morgens’ en ziet op de laatste boodschap van koning
Wilhelm aan Benedetti. Over eene overdekte ijzeren brug gaande, bereikte ik den
anderen oever van de Lahn en wandelde hier door eene schaduwrijke laan voorbij
de Russische kapel naar de zoogenaamde Keizerbrug. Schaduwrijk noemde ik de
laan, en dit zal ze gewoonlijk zijn; maar

Bad-Ems is één kurhuis en hotel.

thans waren de boomen zeer hol, zoodat zelfs de schaduw er lijdend uitzag, alles
een gevolg der droogte. De bladeren begonnen zelfs geel te worden en af te vallen,
alsof we midden in den herfst waren. Naar men zei, had Ems al bijzonder weinig
regen gehad; men had nog wel eens een buitje zien voorbij trekken, maar Ems was
nooit door de wolken bedacht geworden. Bij de Keizerbrug wandelde ik den Malberg
op, de geliefde wandelplaats voor allen, die niet al te ziek en zwak zijn. Bovendien
is rekening gehouden met de krachten der reconvalescenten; op de gemakkelijke
wandelwegen zijn tal van banken geplaatst, die onder het lommer van beuk en eik
eene aangename rustplaats aanbieden. Wil men het heel gemakkelijk hebben, dan
neemt men plaats in de ‘Drahtseilbahn,’ waarmee men in een kwartiertje den top
bereikt. Daar vindt men een uitzichtstoren en niet verre van daar een goed hotel.
In de naaste
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omgeving van dit hotel op het plateau geniet men onder de schoone beuken de
aangenaamste rust. Heerlijke boschlucht ademt men in. Op gemakkelijke stoelen
uitgestrekt, geniet menigeen hier de zoetste weelde. En als ge u dan recht gelukkig
gevoelt, spoed u dan naar den photograaf, die zijn atelier naast het hotel heeft
opgeslagen en dan zijt ge zeker er ‘mooi’ op te komen, want een gelukkig gezicht
is een mooi gezicht. Gewoonlijk keert men over de ‘Lindenbuch’ terug, een schoon
gelegen restauratie, waar men goed kan zitten en iets gebruiken, vooral als men
den raad der dikke kellnerin volgt. Biefstuk vroeg ik, en ze zei, dat het goed was,
maar wel een beetje ‘à l'anglaise,’ en ‘daar houdt u misschien niet van’ zei ze heel
goedig; ‘ham kan u ook krijgen, en die is zeer goed.’ Gelukkig begreep ik den wenk,
en eerlijk moet ik zeggen, de ham was uitstekend, wat ik haar ook heb bekend, toen
ze me later hartelijk kwam vragen, of ze me niet goed had geraden.
Bij mijne terugkomst in Bad-Ems, in den kurtuin, vond ik ‘alle man’ op 't dek.
Weldra begon 't me te schemeren voor de oogen; ik nam plaats op eene bank en
liet ze rustig mij voorbij defileeren, die ouden en jongen, schoonen en leelijken,
zieken en gezonden! Allen hierin zeker overeenkomende, dat ze het mooiste pakje
hadden aangetrokken. Ik zal niet wagen, hier eene beschrijving van dat publiek te
geven. Ik had er weldra meer dan genoeg van, en was blijde, achter eenige struiken
eene bank te vinden met het uitzicht op de Lahn en den groenen Malberg. 't Rustige
water en 't frissche groen kalmeerden spoedig mijne geagiteerde zenuwen. Op dat
oogenblik was 't mijn grootste genot in Ems, niets van de badwereld te zien. Naast
mij op mijne bank van afzondering zat een burgerlijk echtpaar, oogenschijnlijk zeer
gezond, in allen eenvoud een boterhammetje te eten. Zoo scheidde een dun muurtje
van bladeren de ‘beau monde’ van den ‘landelijken stand.’ Het was duidelijk, dat
deze eenvoudigen evenals ik gekomen waren met het doel om te zien, zonder den
wensch, gezien te worden. Deze wensch juist maakt het den meesten onmogelijk,
zich zelven een oogenblik rust te gunnen. Na nog eens de ronde door den grooten
tuin gedaan, en langs de lange rij van hotels gewandeld te hebben, trek ik bedaard
naar het station, om spoedig weer in mijn hotel ‘Zum wilden Schwein’ terug te keeren.
Den volgenden morgen brengt de omnibus mij vroegtijdig naar de boot, waarop
ik tot Keulen denk te blijven. Het weer is iets gunstiger dan Zaterdag-avond; maar
er hangt een zware nevel. ‘O,’ - zegt een deskundige - ‘dat beteekent niets; in den
regel hangt er hier 's morgens een dichte nevel boven den Rijn; maar die trekt tegen
den middag op.’ Nu, 't zal zoo zijn; maar dien dag scheen de nevel een paar uur
‘Verspätung’ te hebben, zoodat wij het landschap niet op zijn voordeeligst zagen.
Ik wil den lezer niet vermoeien met het opnoemen van alle merkwaardige punten,
links en rechts. Alleen kan ik niet nalaten te wijzen op den schoonen aanblik, dien
men ook nu weder op het Zevengebergte heeft. Even vóor men dat gebergte
genaderd is, maakt de Rijn een bocht, als wilde hij, vóor hij de vlakte betreedt, zelve
nog eens op zijn gemak een zijner sieraden beschouwen. Ook Keulen maakt, zoo
van
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den Rijn gezien, een trotschen indruk. In de stad gekomen, verbeelden we ons,
reeds meer Hollandsch te hooren, en men heeft dan ook alle kans in het station, op
straat en in de hotels landgenooten te ontmoeten. 't Is met Keulen gegaan als met
vele andere steden: er is in den laatsten tijd eene geheel nieuwe stad om de oude
gebouwd. Met de paardentram doen we een ritje door de Rundbahn langs
Sachsenring, Salierring, Hohenzollernring, etc. die als breede boulevards de oude
stad omgeven. Wij keeren tot het punt van uitgang (bij den Dom) terug. In den Dom
werd ik aangesproken door een Keulenaar, die mij met verschoonbaren trots wijst
op de prachtige, beschilderde ramen en op het groote verschil tusschen oud en
nieuw, waarbij het oude in het voordeel is. Op eene wandeling door de stad heb ik
gelegenheid, de schoone winkels te zien, waar allerlei artikelen te kust en te keur
zijn geëtaleerd. Het meest let ik op de uitstallingen van echte ‘eau de cologne,’ want
het is eene uitgemaakte zaak, dat ik voor de dames thuis een fleschje van dat
beroemde reukwater moet meebrengen. 't Valt me echter moeilijk, het juiste adres
te vinden: zoovelen beweren, het alleen echte merk te hebben. Gelukkig is een
vriendelijk heer in mijn hotel zoo beleefd, mij te helpen, en zoo kon ik zeker wezen,
aan het goede kantoor te komen. Met dienzelfden heer bezoek ik nog den volgenden
dag enkele gedeelten der stad, en zie o.a. het prachtige, nieuwe postkantoor, het
nieuwe, groote Oberamtsgericht en de schipbrug, waar onophoudelijk een druk
verkeer heerscht.
De trein voert me door een vlak landschap, dat met zijne vele bouwakkers
bijzonder op Nederland gelijkt, behalve de vele fabrieken, die men er ziet, en weldra
bereik ik Aken, de oude keizerstad. Buiten het station gekomen, dat aan een aardig
plein ligt, merkt men al dadelijk, dat Aken met den tijd is meegegaan. Men vindt er
meer nieuwe dan oude gebouwen, zeer breede straten en goede hotels. Als
badplaats heeft het nog altijd beteekenis; maar sedert den grooten oorlog is het
getal Fransche badgasten zeer verminderd. Een van de oudste gebouwen is zeker
het inwendige deel van den Dom, in Bijzantijnschen stijl, dat - hoewel eerwaardig
om zijn ouderdom - er evenwel vrij onooglijk uitziet. Ik hoorde dan ook, dat alleen
geldgebrek de oorzaak was, dat de tempel nog niet behoorlijk was gerestaureerd.
Zeer oud is ook het stadhuis, waarvoor een even antiek standbeeld prijkt, dat den
grooten Keizer voorstelt. Zooals Freiburg zijnen Schlossberg heeft, zoo bezit Aken
zijnen Lousberg, eene bij de inwoners zeer geliefde wandeling. Boven op den berg
gaat een bejaard heer met zijne vrouw naast mij zitten en vertelt mij allerlei over
den toestand in Aken en in Duitschland in 't algemeen. Hij vond ook de nieuwe
legerwet niet aannemelijk, meende ook, dat de officieren, n.l. de jongere, te veel
pretenties hadden, maar als men van vrijheid sprak, dan geloofde hij, dat men in
Duitschland eer te veel, dan te weinig vrijheid genoot; vooral den socialisten moest
men niet zooveel vrijheid van beweging gunnen. Terwijl de goede, oude heer heel
bewegelijk en druk over al die dingen redeneerde, keek hij schuw naar alle kanten
rond, telkens het hoofd omdraaiende, zoodat ik bij me zelven de opmerking maakte,
dat de vrijheid
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van spreken in Duitschland misschien niet zoo bijster groot was. - Vóor ik naar
beneden ging, bezocht ik de op den berg gelegen uitspanning, waar ik voor het
laatst den rijnwijn in zijn vaderland dronk. 's Avonds in het hotel teruggekeerd,
voegde zich een heer bij me, die eene ongunstige uitzondering maakte op de
aangename ervaring, die ik van verschillende reisgenooten had opgedaan. Hij was
handelsreiziger en scheen, behalve in zijn speciaal artikel, linnen, ook in
dubbelzinnige aardigheden te doen, waaraan ten eenenmale alle waardigheid
ontbrak; hij scheen te merken, dat zijn artikel, het linnen zoowel als het andere, bij
mij geen aftrek vond, waarom hij zelve vrij spoedig aftrok tot mijn groot genoegen.
Op deze manier werd mij het afscheid van het Duitsche publiek zeer gemakkelijk
gemaakt.
Woensdag-morgen vertrok ik om 7.42 uit Aken, en kwam precies om 7.42

Zoo bezit Aken zijn Lousberg.

v.m. te Valkenburg aan, zoodat ik nu het uur terugvond, dat ik op de heenreis verloren
had. Daar vond ik een vriend aan den trein, die in dit schoone deel van ons vaderland
te huis behoort. Als een uitstekende gids heeft hij me al het merkwaardige van die
streek vertoond: grot, ruïne en hermitage. Zeer veel zou ik over dat bezoek kunnen
schrijven; maar ik zou vreezen, het Geuldal onrecht te doen. Wil men dat naar
waarde genieten, dan moet men niet eerst Zwitserland en Duitschland bezoeken!
Hetzelfde geldt mogelijk van Maastricht. Eerlijk gezegd, maakte de stad op mij
een vrij pooveren indruk; alles zag er uit, alsof de hand er niet aan wordt gehouden;
slechte bestrating, de huizen niet netjes in de verf. De Maas viel me ook verbazend
tegen; maar dit is mogelijk meer mijne schuld dan de hare. Eene flinke, vaste brug
verbindt Maastricht met Wijk, de belangrijke
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voorstad, waar men ook het station vindt, dat men in Maastricht vergeefs zou zoeken.
Nu, die Maasbrug voldoet zeker aan alle behoorlijke eischen, maar de Maas zelve!
Ik heb haar mogelijk op het alleronvoordeeligst gezien; maar 't was bedroevend; op
de meeste plaatsen kon men de steenen op den bodem zien liggen, hier en daar
stond niet meer dan een voet water. Een der middelste bogen was vroeger altijd
witgeverfd: dat was de doorvaart! De verf is afgesleten, en men schijnt het niet
noodig te vinden, den boog opnieuw te verven, om de eenvoudige reden, dat er
geene doorvaart meer is. Het liefste en frischte plekje van Maastricht is zeker het
park langs de Maas, dat er ook zeer goed onderhouden uitziet. Mocht mijne
beschouwing over Maastricht wat al te donker zijn, dan komt dit misschien, doordat
ik de stad om zoo te zeggen meer met mijn linkervoet dan met mijne oogen heb
aangezien. In dien voet school nog altijd het ongeval van Zurich. Zachtkens aan
nam het grooter afmeting en pijnlijker verhouding aan, zoodat de onbehouwen keien
in Valkenburg en in de straat naar het station Wijk mij in het gezicht vlogen.
De reis van Maastricht naar Arnhem en verder tot Zeist - Driebergen geschiedde
per sneltrein, zoodat de verbazende afstand ditmaal iets minder groot scheen. In 't
zuiden van Limburg passeerden we eene gevaarlijke plaats, bij de halte Geulle
meen ik, waar eene grondverschuiving heeft plaats gehad en men dus gedeeltelijk
den weg heeft moeten vernieuwen, terwijl voor den afvoer van het water flinke
steenen leidingen langs den spoorweg zijn gemaakt. Wij kwamen langzaam, maar
veilig de gevaarlijke plaats voorbij.
Na nog een paar dagen bij familie in Amerongen te hebben doorgebracht, waar
het noodlot mij dwong, in huis te blijven, zag ik vrouw en kinderen met verdere
verwanten weldra terug in Amsterdam. De kinderen zeiden, dat Pa een stuk van de
bergen in den voet had gekregen, maar een bekwaam chirurg wist dat er wel uit te
halen, en na een rusttijd, die iets langer duurde dan de geheele reis, liet het noodlot
mij met vreê, terwijl ik in dat gedwongen huisarrest eene heerlijke gelegenheid had
gevonden, mijn reisverhaal op het papier te zetten. Dit is een eigenaardig genot;
nog eens doorleeft men al die schoone oogenblikken! Heerlijk is 't, voor eenigen tijd
in Gods schoone natuur rond te zwerven; het is den mensch goed, eens zijn gewoon,
alledaagsch leven af te schudden en zich te baden in rein natuurgenot. Als ge maar
gezond zijt, opgewektheid zal van zelf uw deel wezen; een goed humeur gaat altijd
mee, en bovendien een klein valiesje met het noodigste linnen. Maar in de eerste
en laatste plaats geef ik hier den wijzen, nooit verouderden raad van Shakespeare:
‘steek geld in je zak; steek geld in je zak!’
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Het sneuvelen van Henri M. Vis, R.M.W.O., 1e Luit. der Inf.,
Waarnemend Controleur te Atjeh, in den nacht van 4 op 5 Mei 1899.
Door A.S.H. Booms. Gep. Luit.-Kolonel O.-I. Leger.

‘Henri Vis is gevallen!’ was de treurige mare die plotseling op Atjeh weerklonk en
algemeen rouw en verslagenheid te weeg bracht!
Hij viel op het veld van Eer, het eerlijke, dappere hart door 's vijands lood getroffen.
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Hij viel, zooals hij geleefd had, als Ridder sans peur et sans reproche.
Die verslagenheid en rouw vonden weerklank in het Vaderland, toen de telegraaf
onverwacht de droeve tijding bracht, want bij allen die hem gekend hadden was hij
bemind, geacht en geëerd om zijne zeldzaam edele hoedanigheden en groote
militaire deugden.
Zijne chefs vertrouwden op hem als op zich zelve.
Hij had absoluut geen enkelen vijand, geen enkelen benijder!
Maar de vijand juicht en zegepraalt om den dood van dien held, want hij was een
hunner gevaarlijkste, dapperste en kundigste tegenstanders, de man die zelfs het
verraderlijke Atjehsche hart tot trouw wist te bekeeren en aan zich te hechten; die
zege zouden zij nooit te duur gekocht achten, al waren hunne offers ook nog zoo
kostbaar geweest.
Zijn dood is, ofschoon hij nog pas negen en twintig jaren telde, een bijna
onherstelbaar verlies voor het vaderland en laat in den kring zijner krijgsmakkers
van elken rang en graad eene leemte achter, die nooit!... neen nooit!... kan worden
aangevuld!... Maar voor de ouders en zusters is de slag verpletterend!... Arme
ouders! 't Was hun eenige zoon!... Arme zusters!... 't Was hun eenige broeder!...
en welk een zoon!... en welk een broeder!
Hier is geen troost te brengen!... Slechts een warme handdruk en een traan van
medegevoel is alles wat men die zwaar beproefden kan bieden, die het kostbaarste
wat zij hadden,... hun eenigen Henri,... geofferd zagen op het altaar des Vaderlands.
Hoe algemeen en hartelijk de deelneming en waardeering ook is, zij geven die
treurende achterblijvenden hun kind en broeder niet terug, maar het is balsem op
de diep geslagen wonde, die zoo wij hopen met den tijd wel heelen zal, doch waarvan
het schrijnend litteeken trots alles zal blijven bestaan en hen die smartelijke
gebeurtenis in pijnlijke herinnering zal brengen, des te smartelijker, nu zij hem
spoedig in hun midden hoopten terug te zien.
Het heeft zoo niet mogen zijn!.... 't Noodlot heeft het anders gewild!
De oorlog moge de weg zijn tot eer en roem!... maar zij slaat wreede wonden en
laat diepen rouw achter; en, 't zij vroeg of spade, gewoonlijk kiest hij zijne offers uit
de edelsten, de dappersten en de meest onmisbaren!
Zoo ook hier!... Jaren lang was Henri Vis te velde!... Jaren lang was hij de dappere,
gevaarlijke tegenstander der onverzoenlijke hoofden... en de onvermoeide vervolger
van hen die onze zaak verraden hadden!.... Jaren lang ontsnapte hij aan alle
gevaren!... Jaren lang bood zijn sterk gestel en krachtigen wil tegenstand aan het
moordende klimaat en de ontzettende vermoeienissen!... Eindelijk viel hij, juist toen
het uitzicht bestond dat hij eenigen tijd zou gaan verpozen in den schoot zijner naar
hem verlangende familie! Juist toen hij de kroon op het werk zette, door den
onvindbaren Toekoe Lhon te verrassen.
Nooit zien die met smachtend verlangen naar hem uitzienden hem hier op aarde
terug. Hij rust ginds op het veld zijner roemrijke daden te midden van
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zoovele dappere zonen van Nederland, die hun trouw met den dood bezegelden
en wier bloed Atjeh's dorstigen bodem drenkte. Hij rust daar op eene historische
plek, waar zoo dikwijls dierbare makkers met een beklemd hart en een traan in 't
oog aan het graf werden toevertrouwd, en waar zoo menig monument spreekt van
Neerland's moed en Neerland's trouw.
En al kunnen zij ook zijn graf niet tooien, zooals hunne liefde dat wenschte, het
is hun een troost dat warme vriendschap en trouwe kameraadschap daarbij hunne
plaats bekleeden zal en dat het nageslacht uit vrome vereering der gevallen helden
die daar rusten, die taak zal voortzetten.
Het zou een boekdeel vullen om alle roemrijke gevechten, alle nachtelijke tochten
en andere krijgsverrichtingen mede te deelen waaraan Henri Vis deelnam, hetzij
als officier der infanterie, hetzij als luitenant der marechaussées, hetzij als
waarnemend controleur, en die zijn trouwens reeds elders vermeld, doch het is
voldoende namen te noemen als ‘Lam Koenjit’, ‘Tjot-Rang’, ‘Lam Pisang’, ‘Senelop’,
‘Anagaloëng’ en dergelijken. Namen die klinken als het schetteren der krijgstrompet
te midden van den kogelregen en het strijdgewoel van den slag, namen die met
bloedig schrift in onze krijgsgeschiedenis zijn vermeld, doch tevens waard zijn met
gulden letters op marmer te worden gegrift, want dáár werd hardnekkig en bloedig
gestreden en dáár wist de onversaagde moed van Neerland's zonen glansrijk te
overwinnen.
't Was dáár dat Henri Vis zich onverwelkbare lauweren verwierf, die, al moge hij
gevallen zijn, zijn roem zullen blijven verkondigen.
Zijn laatsten tocht, die oogenschijnlijk weinig gevaar opleverde, zou juist de
gevaarlijkste wezen en de oorzaak zijn, dat de onverschrokken jeugdige held aan
zijn vaderland, zijne familie en zijne vrienden werd ontrukt.
Het betrof een nachtelijken tocht, om zich van het belangrijke hoofd Toekoe Lhon
hetzij levend of dood meester te maken, die door rustelooze verplaatsing,
ongeëvenaarde list en goede voorlichting van de hem getrouwe Atjehers, tot nu toe
aan al onze aanslagen en overvallingen wist te ontkomen en op welks aanhouding
door het opperbestuur hoogen prijs werd gesteld.
De waarnemende controleur Vis wist door berichten van zeer betrouwbare en
aan hem gehechte spionnen, dat dit hoofd in eene woning van de, in de nabijheid
zijner standplaats gelegen, kampong Koenjit, den nacht van den 4en op den 5en
Mei 1899 zou doorbrengen.
Deze gunstige gelegenheid wilde Vis niet laten voorbij gaan en daarom vroeg hij
onmiddellijk van den militairen kommandant ter plaatse een detachement infanterie,
om nog dienzelfden nacht de oplichting te beproeven. Alles werd daartoe zoo geheim
mogelijk voorbereid, om te voorkomen dat Toekoe Lhon nog ter elfder ure
gewaarschuwd mocht worden en alzoo weder gelegenheid had om te ontkomen.
Toekoe Lhon behoorde tot de aanzienlijke familie Polem of Polim en was de neef
en opvolger van Panglima Polim (Radja Daud), die er het hoofd van is. Sedert 1896,
het jaar van het laatste verraad van Toekoe Oemar, trad Toekoe Lhon meer en
meer op den voorgrond en deed zich herhaaldelijk
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kennen als een hardnekkig, geslepen tegenstander, wien moed en beleid niet konden
worden ontzegd.
Menige gevaarlijke nachtelijke tocht werd ondernomen om dat beruchte hoofd
onschadelijk te maken, doch alle pogingen door de verschillende controleurs en
troepenafdeelingen aangewend, mislukten, hoe goed en geheimzinnig die ook waren
beraamd en uitgevoerd; altijd vond men den vogel gevlogen.
Men kan dus beseffen hoe gelukkig Henri Vis zich op dat bericht gevoelde, nu hij
den vijand zoo nabij wist, terwijl de kans op ontsnapping voor den Toekoe nu oneindig
klein was.
Wat Toekoe Lhon bewogen had zich zoo in het hol van den leeuw te wagen, zal
wel altijd een raadsel blijven. Had hij zijn gewone voorzichtigheid uit het oog
verloren?... Meende hij dat ons bestuur minder waakzaam was?... Was het
overmoedigheid?... Of deed hij het uit berekening om Henri Vis, die gevreesde,
dappere controleur in den val te lokken, overtuigd dat deze den uittrekkenden troep
zou vergezellen en zich wellicht onverhoeds te veel bloot zou geven bij het
binnentreden der woning, met de kans om dan toch zelf te kunnen ontsnappen?...
Dan wel offerde hij zich zelven op om Atjeh te bevrijden van zulk een tegenstander?...
Wie zal het zeggen?... Wellicht niemand, want Toekoe Lhon is voor eeuwig het
stilzwijgen opgelegd.
Eene omstandigheid was er echter die Toekoe Lhon in zijn voordeel had en die
den tocht voor Vis en zijnen gezellen dubbel gevaarlijk maakte.
Een gewoon hoofd werd zonder eenigen vorm van proces afgemaakt, als hij zich
niet overgaf, doch de leden der Polim-familie waren voor ons onschendbaar, zoolang
zij niet met de wapenen in de hand tegen ons in verzet kwamen. Men mocht ze dan
alleen gevangen nemen. Vis kon dus slechts tot de overgave sommeeren en moest
den eersten aanval afwachten, alvorens tot geweldadigheden over te kunnen gaan.
En daarin schuilt ontzettend gevaar. De vijand is wel omsingeld, doch
gewaarschuwd;... hij geeft zich schijnbaar ongewapend over en maakt van een
oogenblik gebruik dat de gelegenheid gunstig is, om als een razende de
naastbijzijnden neer te slaan;... dan wel, zooals hier het geval was, men opent de
deur, eenigen gaan ongewapend naar buiten en geven zich over en als dan de
anderen vol vertrouwen naderen, wordt door de in 't duister der woning verborgen
achterblijvers de naderenden in den wilde, à bout portant nêergeschoten.
Opgeruimd en vol vertrouwen rukte Henri Vis met de patrouille uit, want als de
aanslag gelukte, zou dit de kroon op alles zetten. Hij vermoedde niet welk lot hem
wachtte en dat de tocht zoo bijzonder gevaarlijk zou zijn, en al hadde hij dat geweten,
dan nog zou de moedige jongeling niet zijn teruggedeinsd!... Hij was er aan gewoon
zijn leven op het spel te zetten en slechts te letten op datgene, wat hij als plicht
beschouwde, doch anderen de overtuiging gaf, dat hij gewoonlijk meer deed dan
zijn plicht.
Alles ging zooals vooraf beraamd was. Zonder bemerkt te worden trok
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men de kampong binnen, omsingelde het huis en bezette de ingangen, beschermd
door de heerschende duisternis.
Toen trad Vis naar voren en eischte met luide, goed verstaanbare stem in de
Atjehsche taal, dat de bewoners zich zonder verwijl zouden overgeven en één voor
één ongewapend naar buiten komen.
Allen waren in gespannen verwachting wat er zoude gebeuren, het oog gericht
op den jongen aanvoerder, ten einde diens kleinste wenk, diens minste order terstond
uit te voeren, want allen waren met ijver bezield en vol ongeduld om met Toekoe
Lhon af te rekenen.
Op het hooren dier gebiedende duidelijke stem, die alleen aan den gevreesden
controleur kon behooren, die als 't ware bijna alom tegenwoordig was, ontstond er
beweging binnen de woning en vernam men gemompel.
Vis herhaalde zijn bevel, want een lid der Polimfamilie bevond zich binnen de
woning; ware dit echter het geval niet geweest, dan zou hij eenvoudig een paar
salvo's door de woning hebben gezonden en de zaak zou beëindigd geweest zijn
Nu mocht dit niet eerder geschieden, dan nadat Toekoe Lhon zich met de wapens
verzette en den aanval begon.
De spanning in de troep nam toe.
Eindelijk opende zich de deur der woning en eene vrouw en twee mannen, allen
ongewapend, daalden één voor één de treden der trap af en gaven zich gevangen.
De bekende Toekoe Lhon bevond zich niet onder hen; alles bleef stil, alsof de
woning nu ledig was, doch Vis liet zich niet verschalken en herhaalde nogmaals zijn
eisch.
Toen had er in een kort doch beslissend oogenblik iets vreeselijks plaats, dat ons
het leven van drie dapperen kostte, waaronder de zoo beminde Henri Vis.
Hetzij dat de fuselier Van der Stroet meende, dat de order gegeven was de woning
binnen te dringen, hetzij dat hij zijn ongeduld niet langer kon bedwingen, wat dan
ook, hij stormde met gevelde bajonet de trap op, om den vijand naar buiten te halen,
doch boven gekomen ontving hij een schot, dat hem ontzield deed neder storten.
De fuselier Riebe, zijn makker ziende vallen, wil hem wreken en stormt eveneens
vooruit, doch Vis wil dat beletten, daar de dappere een zekeren dood te gemoet
ging. Door die beweging kwam ook hij voor de zwarte dreigende opening, eenige
schoten knalden en vóór dat anderen hulp konden bieden waren beiden gevallen,
door een viertal schoten, wier vuurstralen het tooneel van den strijd een oogenblik
verlichtten.
Woedend over het gepleegde verraad, openden de soldaten een moorddadig
vuur op de woning, waarin de verraders verscholen bleven, welker wanden met
tallooze kogels doorboord werden, zoodat weldra de straf aan Toekoe Lhon en 3
zijner volgelingen was voltrokken, die zich nog door schieten trachtten te verdedigen,
waardoor de sergeant Hubers niet levensgevaarlijk gewond werd.
Daar lag de schoone, krachtige mannengestalte van den jeugdigen held, naast
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zijne beide gevallen krijgsmakkers. Het edele gelaat drukte rust en vrede uit, met
een eigenaardigen trek van triomf, doch de schitterende vriendelijke oogen waren
gebroken. De dood was zoo plotseling geweest, dat al de indrukken der laatste
oogenblikken op die trekken duidelijk zichtbaar waren, want de verradelijke kogel
had hem 't edele hart doorboord.
Hij was gevallen... doch zijne roeping had hij nog niet vervuld, daar Koningin en
Vaderland in de toekomst nog oneindig veel van hem te wachten hadden en hij voor
de liefde der zijnen nog zoo noodig was.
Treurend en vol rouw omringden allen het lijk van hun beminden aanvoerder, van
den man die nog een oogwenk te voren hen ten zege had geleid. Wat bekommerden
zij zich nu om den uitslag welke hun anders zoo verheugd zoude hebben. Menige
kernachtige soldatenuitdrukking werd gehoord als uiting van diepe smart en in het
oog van menigen krijger, gehard door den oorlog en gewend aan tooneelen van
dood en vernieling, welde een traan op, want de zege was duur... te duur gekocht!
Hun bloed kookte en om zijn dood te wreken, zouden zij zelfs tot het onmogelijkste
in staat geweest zijn.
Zoo vroolijk en opgewekt als de uittocht was geweest, zoo treurig en ter neer
geslagen was de terugtocht, want zij voerden drie gevallen makkers mede en
daaronder de door de soldaten verafgoodde Henri Vis.
De achtergeblevenen te Padang Tidji, die het vuren hadden gehoord en het succes
zeker achtten, waren vroolijk en opgewekt in afwachting van de terugkomst der
patrouille, maar het gejuich verstomde op den aanblik van den treurenden stoet;
toen de verpletterende waarheid bekend werd, wilde men het eerst niet gelooven,
want dat verlies zou te groot zijn, doch toen allen vol eerbied een blik hadden
geslagen op den heldhaftigen doode, dien zij zoo lief hadden en vereerden, toen
was de smart op ieders gelaat zichtbaar, toen zweeg elke kreet die geen rouwkreet
was en er werd slechts fluisterend gesproken, als bevond men zich in eene gewijde
ruimte, want allen waren gebogen door den slag en aangegrepen door ontzag voor
den grooten doode.
Door de zorg van talrijke krijgsmakkers zal een monument verrijzen op de plek
waar hun brave kameraad Henri Vis in den schoot der aarde rust, als een
welsprekend getuigenis voor het nageslacht van de bewondering en genegenheid,
die hij door zijne heldendaden en edel karakter afdwong.
Is er voor een soldaat schooner dood denkbaar!?
Voor de diep bedroefde ouders en zusters is het schoonste monument, het groote
aantal bewijzen van hartelijke deelneming, zelfs van personen die hen geheel
onbekend zijn, want allen eeren in de ouders, een van Neerland's grootste, edelste
en dapperste zonen.
Onder al die bewijzen van innige deelneming schittert als een juweel van het
zuiverste water de brief die de eminente chef van Henri Vis, generaal-majoor J.B.
van Heutsz, civiel en militair gouverneur van Atjeh schreef, een oogenblik nadat hij
het verpletterend bericht vernam.
De eenvoudige, hartelijke, waardeerende woorden van dien menschkundigen
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chef, wiens hart bloedde en wiens hand moet gebeefd hebben toen hij die woorden
neerschreef, zijn schooner dan de schoonste lijkrede.
‘Trouw tot in den dood aan Koning en Vaderland, zoo schreef hij aan het slot,
deed hij steeds meer dan zijn plicht, onverschrokken zag hij herhaaldelijk den dood
onder de oogen en viel eindelijk als een held op het veld van Eer, diep betreurd
door ons allen, zijne chefs, kameraden en ondergeschikten, die hem eerden en
hoogschatten als een bijzonder dapper, beleidvol, onverschrokken en bekwaam
officier.
Dat deze uit het gemoed opgewelde, in alle opzichten verdiende lofrede en de
uit den grond van mijn hart komende betuiging van innige deelneming in het geleden
bittere verlies eenigermate mogen bijdragen tot leniging van de smart van u, zwaar
beproefde ouders, dat hoop ik en allen met mij, die met diepen weemoed denken
aan den dierbaren doode.’
Henri Vis, was zulk een chef waardig!
Rust zacht brave Henri Vis! De herinnering aan uwe groote daden blijft voortleven
en nooit zal iemand u vergeten. Uw naam blijft ons heilig.

Den Haag, 8 Juni 1899.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

72

Revolutiedagen te Delft in 1795.
Door C. Gijsberti Hodenpijl.
Door het vertrek van Willem V en zijn gezin naar Engeland was de Republiek der
Vereenigde Nederlanden na een bestaan van twee eeuwen gevallen. Een ander
staatsgebouw in Franschen stijl opgetrokken verrees daarvoor in de plaats onder
de benaming van ‘Bataafsche Republiek’.
In vele plaatsen had de omwenteling met verbazende snelheid haren loop
genomen hetgeen echter geen verwondering baart, wanneer men bedenkt, dat zij
in de meeste steden was voorbereid geworden door geheime Genootschappen, die
reeds met nieuwe voorloopige Besturen en Regeerings-reglementen gereed waren.
Deze voorgenomen maatregel had dit gelukkig gevolg dat er nergens
regeeringloosheid ontstond en de nieuwe orde van zaken zonder bloedvergieten
plaats greep.
Omtrent de omwentelingsbeweging te Delft mocht ik in de notulen van den
Municipalen Raad, van 21 Januari - 9 April 1795, vele feiten opgeteekend vinden
die een karakteristiek beeld van den politieken toestand geven. Alvorens uit deze
notulen de voornaamste aanteekeningen mede te deelen dient vooraf in herinnering
te worden gebracht dat, na de omwenteling de inkwartiering van Fransche troepen
zich al spoedig bij de burgerij als een ondragelijken last deed gevoelen. - Het
voorkomen der Fransche vrijheidszonen, die ons vaderland waren binnengerukt,
was verre van krijgshaftig, het waren havelooze troepen in allerlei monteeringen
gestoken en die nauwelijks behoorlijke schoenen droegen, zoodat alles wat tot de
behoeften van dat leger noodig werd geoordeeld, door ons moest worden bekostigd.
sten

Op den 22
Januari, van het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid, genoot Delft het
voorrecht de eerste Fransche troepen, en wel de voorhoede van het leger van
Generaal Pichegru binnen haar muren te zien. Door een commissie uit den nieuw
*)
gevormden Municipalen Raad werden zij naar de markt begeleid, alwaar het carillon
der Nieuwe Kerk, ter eere hunner intrede speelde.

*)

sten

Den 21
Januari 1795 namen de nieuwe leden der Municipaliteit 's avonds voor het eerst
op het Raadhuis zitting.
Het waren de burgers: Willem Noodt, Lambertus Sanderus, Gijsbertus van Hasselt, Jacob
van Breda, Christiaan van Beresteijn, Jan Jacob Gouverneur, Jan Anthony van Heemskerck,
Adriaan van Berckel, Hendrik de Roock, Adam de Lange, Pieter Maas Cz., Bartholomeus
van den Bogaart, Willem Hendrik Teding van Berkhout, Arnoldus van Os Junior, Pieter van
Swinden, Hendrik Quesnel, Gerrit Hillen, Gerrit Wolters, Johannes Geesteranus, Jacob van
Vredenburgh, Johannes A. van Steensel van der Aa, Gerardus Armstrongh en Gerrit
Kranendonck.
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Voor de inkwartiering der troepen waren in den Doelen en in het Prinsenhof alsmede
bij de burgerij de noodige schikkingen genomen, terwijl voor logies der officieren in
het logement ‘de Gouden Molen’ alsmede in den Doelen was zorg gedragen. Deze
troepen moesten den volgenden dag weder uitmarcheeren, met dien verstande dat
zij door andere zouden worden vervangen. Dientengevolge werd nu bepaald dat
de kwartiermeesters voor een behoorlijke inkwartiering bij de burgerij zouden zorg
dragen. Voorts werd besloten om alle burgers te doen aanzeggen dat ieder één
militair bij zich onder dak zou moeten nemen, doch uitgezonderd bij diegenen welke
den vorigen nacht

Afbeelding van de aankomst der Fransche troupes binnen Delft. Ingehaald door de Leden
sten

der municipaliteit, op den 22
Januari 1795; opgedragen aan de Burgerij dezer stad, en
derzelver Representanten, door hunnen medeburger, J. Jelgerhuis Rz.

inkwartiering hadden genoten of die den volgenden nacht zouden moeten waken.
sten

Aangezien er nu den 22
een commissie van uit Delft te Amsterdam verscheen
om een verslag der volbrachte revolutie in de Prinsestad uit te brengen, gaf deze
commissie aldaar het verlangen te kennen om 150 man Fransche cavalerie naar
*)
Delft te doen dirigeeren, daar zij voor de openbare rust dier plaats niet kon instaan.
Reeds den volgenden dag arriveerde er binnen Delft 130 man cavalerie waaronder
zich 32 officieren bevonden. Met het

*)

Ned. Jaarboeken 1795 blz. 252.
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oog nu op de komst van nog meerdere Fransche troepen besloot de Raad om den
stads-architect te gelasten zooveel matrassen voor de Fransche militairen te laten
aanschaffen, als hij noodig oordeelde en niet dan in de uiterste noodzakelijkheid
ste

eenige requisitien bij de burgers te doen. De 24 verscheen er een nieuwe militaire
macht binnen de stad; welke eerst compagniesgewijze op de markt werd opgesteld,
waarna iedere compagnie door de kwartier-meesters afzonderlijk in één wijk bij de
ingezetenen gehuisvest werd.
Mocht nu de nieuwe orde van zaken zich in de meeste plaatsen gunstig laten
aanzien, in Delft ondervond zij zoo weinig toejuiching dat de generaal Dumonceau,
die het bevel over het Fransche garnizoen voerde, zijn gevoelen daaromtrent aan
de municipaliteit mededeelde en deze de medewerking tot opbeuring der burgerij
verzocht. Verder achtte de generaal zich verplicht om de inwoners bij proclamatie
te bewegen om toch opgeruimd en vroolijk te wezen. Deze proclamatie, die in de
Fransche en in de Hollandsche taal was opgesteld, had tot opschrift:
Liefde tot Orde. Vrijheid, Gelijkheid. De trouw en Deugd verzekeren de
Overwinning. De Brigade-Generaal, commandeerende te Delft en het District van
dien, aan de Burgers uitmaakende de Magistraat van de stad Delft!
De aanhef luidde: ‘Burgers! de doodsche stilte, die in deeze stad heerscht en de
werkelooze leevenswijze, die ik daar in bespeur, hebben natuurlijk mijne
verwondering moeten opwekken.............’
Het slot van dit langweilige vertoog is curieus genoeg om hier aan te halen.
‘De plechtige oprichting van een leevenden vrijheidsboom zal aan U, burgers,
eene zekere gelegenheid verschaffen om met deze Vereeniging een aanvang te
maken; ik vertrouw dat deze plechtigheid zal voorgegaan en gevolgd worden, door
al de pragt en luister, waar voor dezelve vatbaar is. Ik laat aan uwe wijsheid te
bepaalen den aart der verlustigen, en vermaaken, welke deezen Dag der dagen,
moeten doen uitmunten, in het aangenaam vertrouwen dat mannen, die reeds
zooveel voor de Vrijheid gedaan hebben, niets zullen nalaaten om haaren zegepraal
te vieren. Ik verheug mij in het vooruitzigt dat, ten eenigen dage, de gelukkige Bataaf,
onder de schaduw van deezen geheiligden Boom zijne kinderen zal doen leezen
*)
dit gedenkwaardig opschrift, Het Vrije Holland aan de Franschen dankbaar.’
Deze proclamatie miste zijn doel niet; de geest werd wat opgewekter, hetgeen
sten

hieruit viel af te leiden door dat op den 23
de Stedelijke Regeering een
beraadslaging hield over den wensch van vele ingezetenen om een Vrijheidsboom
op de markt te laten oprichten, waartoe den stads-architect de noodige schikkingen
werden opgedragen. Voorts werd hem gelast om de Portretten der Prinsen van
†
Oranje, die de wanden der Burgemeester-

*)
†

Vervolg op Wagenaar XXVIII blz. 241-242.
Deze fraai geschilderde portretten die tegenwoordig in de Raadzaal hangen, stellen de
volgende Oranjevorsten voor: Willem I, Maurits, Philips Willem, Ernst Casimir, Willem Lodewijk,
Frederik Hendrik, Willem II, Willem III, Willem IV en Willem V. De zes eerste zijn door van
Mierevelt geschilderd.
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kamer sierden, te laten wegnemen en op den zolder van het Raadhuis te bergen.
sten

den

Van den 1
tot den 4 Februari werd er druk door de vroede mannen
beraadslaagd over de regeling der viering van het Vrijheidsfeest. Van Burgeres van
*)
Hogendorp verkreeg men vergunning om op haar buitenplaats ‘Sion’ een eikenboom
te mogen rooien die als vrijheidsboom zou dienst doen en fraai versierd behoorde
den

te worden. Op Woensdag den 4 Februari werd het feest door den generaal
Dumonceau vastgesteld, terwijl een commissie Z.H.Ed.Gestr. ter zijde stond, die
alle schikkingen met hem trof en overeenkwam dat den avond van dien dag met
een bal zou worden besloten.
Karakteristiek zijn wel de aan dit Vrijheidsfeest ontleende bijzonderheden, die
ons een duidelijk beeld der revolutie-verheerlijking geven.
's Morgens te 9 uur vergaderde de Municipaliteit in den Doelen, alwaar de met
takken en wortels gerooide eikenboom, die nu kwistig met linten en groen omkranst
was, alsmede de vrijheidshoed die op den top van den boom zou worden geplaatst,
gereed lag om naar de markt te worden vervoerd.
De stoet die dat aangebeden symbool der revolutie begeleidde, was in deze orde
opgesteld:
1. Twee stukken geschut tot opening van den trein.
2. Eenige Fransche trompetters.
3. Een detachement Fransche cavalerie.
4. Een detachement Fransche infanterie.
5. Eenige Delftsche burgers.
6. 24 in het wit gekleede en met nationale linten getooide jonge meisjes.
7. 4 jongetjes beneden de 8 jaar, in nationaal costuum, dragende het kussen
waarop de Vrijheidshoed. Zij werden door eenige burgers begeleid.
8. Een met 8 paarden bespannen wagen, waarop de Vrijheidsboom lag; de
paarden aan den toom door burgers geleid en den wagen door gewapende
burgers omstuwd.
9. Voor en achter den wagen vier in het wit gekleede vrouwen.
10. Eenige met linten behangen kinderen die groene takken in de hand hielden.
11. Een aantal in het wit gekleede jonge dames.
12. De leden der Municipaliteit, allen met de driekleurige sjerp omhangen.
13. De generaal Dumonceau met zijn staf te paard.
14. Eenige Delftsche burgers.

*)

Deze buitenplaats die wijlen haar echtgenoot († 1785) voor een som van f 110.000 gekocht
had, was aan onderhoud zeer kostbaar. Na de revolutie verminderde het inkomen van mevr.
van Hogendorp zoodanig door de haar hooge opgelegde belastingen en daling harer fondsen
dat zij zich genoodzaakt zag om dit buitenverblijf, waaraan zij zeer gehecht was, te verkoopen.
Haar zoon Dirk hielp het haar toen op een voordeelige wijze van de hand doen en daarna
vestigde zij zich te 's Gravenhage. Al sedert tal van jaren geleden is deze buitenplaats gesloopt
geworden. Mémoires du Général Dirk van Hogendorp, Comte de l'Empire p. 127.
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15.
16.
17.
18.

Een muziekkorps.
Een detachement Fransche infanterie.
Een detachement Fransche cavalerieTwee stukken geschut tot sluiting van den trein.

Van den Doelen trok de stoet door de Choorstraat langs de westzijde der Voorstraat,
de zuidzijde van de Kolk en de westzijde van het oude Delft naar de Nieuwstraat
en vandaar naar de markt. Daar gekomen werd de boom onder het losbranden van
het geschut, dat bij de Koepoort stond, en onder klokgelui en het spelen van het
carillon, geplant.

Afbeelding der vreugdebedrijven, bij het planten van den vrijheidsboom binnen Delft op den
en

4 Februari 1795 opgedragen aan de Burgerij dezer stad, en derzelver Representanten
door hunnen medeburger J. Jelgershuis Rz.

Toen den boom met de hoed in den top geplant stond, hield de president der
Municipaliteit Willem Noodt een aanspraak en daarna droeg de burger Ruysch
eenige toepasselijke door hem vervaardigde dichtregelen voor. Vervolgens vormden
de danslustige paren om den boom, elkander de hand reikend, een breeden kring
en nam de algemeene dans een aanvang. Men zal zich niet behoeven af te vragen
of die danseressen het in hun luchtig wit gewaad koud zullen gehad hebben voor
zij de ronde om den boom uitvoerden, zoodat de dames evenals de heeren zich
wel buitenmate warm gedanst en
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geschreeuwd zullen hebben voor de terugtocht van den stoet naar den Doelen
*)
weder werd ondernomen.
Langs de Hypolitusbuurt schreed de stoet door de Choorstraat weer naar den
Doelen terug, alwaar men elkander voor de wederzijdsche assistentie tot het
welslagen van het feest bedankte en onder het gebruik van eenige ververschingen
nog wat bleef napraten. 's Avonds vond op den Doelen het groote bal plaats, waarop
verschillende personen zonder onderscheid van denkwijze, waren geïnviteerd en
alwaar een gedeelte der burgerij ook tegenwoordig was. Maar het aantal
genoodigden was zoo groot, dat er ten gevolge der te beperkte ruimte niet weinig
wanorde en verwarring ontstond. Aan kloppartijen zal het dus wel dien avond niet
ontbroken hebben, want de Republikeinen waren heftig uitgevallen in die dagen!
Op 26 Februari mochten de Leden der Municipaliteit zich verheugen door den
Generaal Dumonceau, met hun familien op een Bal te worden geïnviteerd, dat
Z.H.Ed.Gestr. voornemens was in den avond van den volgenden dag, om half negen
in het Prinsenhof te geven en voor welk doel twee vertrekken in dat gebouw ontruimd
waren geworden.
Ondanks al deze opwekkingen om de burgerij meer voor de nieuwe orde van zaken
te winnen, bleef er toch een geest van tweedracht heerschen. Vooral werd er door
de ingezetenen geklaagd over den steeds drukkenden last der inkwartiering, ten
gevolge waarvan twee leden der Municipaliteit, de heeren van Steensel en
Kranendonck besloten om zich op audientie bij den Generaal Daendels te 's
Gravenhage te begeven, ten einde Z.H.Ed.Gestr. vermindering van garnizoen te
verzoeken. Bij hun komst bij den Generaal verzochten zij hem of hij niet bij de
Fransche representanten en Generaals kon bewerken dat een groot gedeelte van
de 1500 in garnizoen liggende Fransche manschappen naar elders werd verplaatst,
aangezien de stad niet meer dan de lasten van hoogstens van 5 of 600 man dier
troepen kon dragen. De

*)

en

A. Ising verhaalt in zijn 4 bundel Haagsche Schetsen op blz. 335 dat hij het planten van
den vrijheidsboom in 's Gravenhage door de dansers en danseressen op de maat der muziek
werd gezongen.
†)

Vêto le mâle avait promis
d'Aller tout droit à Paris,
Mais son coup a manqué
Grâce à nos canonniers.
En levendig volgt het refrein:

Dansons la Carmagnole!
Vive le Son
Vive le Son,
Dansons la Carmagnole!
Vive le Son
Du canon!
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Generaal begon het eerst te informeeren of er nog tweedracht onder de Patriottische
burgers heerschte en of de twee societeiten der beide partijen al vereenigd waren.
Toen hierop een ontkennend antwoord moest worden gegeven, antwoordde de
Generaal dat zoolang er verdeeldheid in Delft bleef bestaan, de stad op geen
garnizoensvermindering behoefde te rekenen, daar hij deze verantwoordelijkheid
niet op zich wilde nemen.
De Generaal gaf evenwel de heeren van Steensel en van Kranendonck in
overweging om een commissie uit de Municipaliteit te vormen, welke met de
commissarissen der beide societeiten in onderhandeling moest treden teneinde de
partij die op den Doelen vergaderde op het noodzakelijke te wijzen om tot de laatst
opgerichte Societeit, in het Prinsenhof toe te treden. Verder wees de Generaal er
op dat wanneer deze gewenschte vereeniging was tot stand gebracht, er dadelijk
twee leden uit de Burgerij, op het voorbeeld van andere steden ter vergadering van
Holland moesten worden afgezonden teneinde ‘alle schaduwe van aristocratie weg
te nemen.’
De proef om een Vereeniging te bewerken, werd genomen hetgeen nu niet zoo
gemakkelijk ging. Eerst na een langdurige gedachtenwisseling zoowel in het
openbaar als in geschriften, besloot de Doelen-Club ten laatste zich te ontbinden.
Den kastelein van den Doelen werd vervolgens gelast dat geen bijeenkomsten meer
in het vervolg door de vorige leden mocht worden gehouden en de gewezen
vergaderplaats van hen moest gesloten blijven. Of men nu door dit feit
garnizoens-vermindering heeft verkregen daarvan staat niets aangeteekend, doch
de geest bleef vooral onder de lagere volksklasse verdeeld. Tegen einde Maart
en

vielen er nu en dan Oranjegezinde betoogingen voor, niettegenstaande er den 4
dier maand een publicatie was uitgevaardigd om zich te onthouden van het
verspreiden van valsche geruchten, het dragen van Oranjeteekenen, het zingen
van Oranjeliedjes of het roepen van Oranje Boven op poene van te worden
gebrandmerkt, gegeeseld, verbannen of in de gevangenis geworpen. Over die
betoogingen vermelden de notulen eenige staaltjes, waaruit tevens blijkt dat het
met deze bedreigingen niet zoo heel ernstig werd opgenomen.
Op Zondag 29 Maart ontstond in de Harmen Coxlaan een groote beweging door
dat daar ‘Oranje Boven’ was geroepen. Een spoedig onderzoek naar het
voorgevallene bleef niet uit, waardoor eenige personen, die men in het feit betrokken
waande, zich ter verantwoording zagen geroepen. Bij hun verhoor bleek nu dat
zekere Johanna Brakel als de schuldige werd bevonden. De zaak liep echter voor
haar beter af dan men zeker verwacht had, want in tegenwoordigheid van alle
getuigen ontving die jonge dochter de vermaning dat wanneer zij zich voor de tweede
maal aan een dergelijk vergrijp mocht schuldig maken zij dan haar straf niet zou
ontgaan.
Twee dagen later werd door een vrouw aangegeven dat het dochtertje van Adam
van Schie in haar winkel was gekomen om Oranjelint te vragen. Het meisje werd
met haar vader verhoord, waaruit bleek dat het kind uit school komende door een
haar onbekende vrouw, die het lint wilde koopen was

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

79
meegenomen en haar die boodschap in den winkel had laten verrichten. Adam van
Schie werd toen op het hart gedrukt om in het vervolg goed op zijn kind te passen.
den

Op den 2 April kwamen echter vier klachten in omtrent het zien en dragen van
Oranjelint.
Door den commandant Spreeuwenberg werd dien dag eerst gerapporteerd dat
bij zeker Biesemeyer op de Waterslootsche Poort eenige Oranjecocardes werden
gemaakt, waarop na een huiszoeking ten zijnent bleek dat er twee cocardes en
eenig afgetornd lint bij dien Oranjeklant gevonden werd, tengevolge waarvan een
dagvaardiging tegen dien persoon niet uitbleef.
Van iedere aanklacht werd behoorlijk notitie genomen zoo kwam de houtkooper
Hartog kennis geven dat hij een schuit had zien passeeren waarop een Oranjelint
wapperde. Voor deze aangifte ontving Hartog een bedankje maar werd verzocht
eens nader te informeeren naar de schuit en den schipper.
Een ander maal werd door twee burgers aangifte gedaan dat zij zekeren Dirk
Middelhof met een Oranjelint op den hoed hadden gezien zoodat die persoon, die
zoo brutaal met zijn Oranjegezindheid te koop liep, gedagvaard werd. Ten slotte
kunnen wij nog de volgende curieuse aanklacht mededeelen, die weder door den
ijverigen Republikeinschen speurhond commandant Spreeuwenberg werd ingediend.
Deze had namelijk van een burger patrouille die de Molslaan passeerde vernomen
dat zij voor aan de ramen der woning van Kiene een Oranjecocarde hadden
opgemerkt, die aan een verdord boompje dat in een pot stond, bevestigd was,
hetgeen die patrouille had laten wegnemen. Toen een bode, vergezeld van een
burger van de wacht, aan de woning verscheen om Kiene ter verantwoording te
roepen vond men zijn huis gesloten. De buren vermeenden dat den man zwaar
beschonken te bed lag, waarna beide personen door een der vensters zijner woning
kropen, maar den bewusten Oranjegezinden burger nergens mochten vinden. Eenige
uren later kwam Kiene zich zelf op het stadhuis melden, hij verhaalde dat het geen
Oranje maar een driekleurige cocarde was geweest doch zijn aanklagers wisten
nog te verhalen zij een ‘Oranje aria’ op een viool hadden hooren spelen tengevolge
van dit een en ander beklaagde in voorloopige bewaring op het stadhuis werd
gehouden.
Ziehier hoe de feiten zich hadden toegedragen.
Bij zijn dagvaarding verklaarde Biesemeyer dat zijn vrouw de bewuste cocardes
had opgemaakt en daar zulks binnenshuis geschied was, kon volgens hem, daardoor
aan niemand eenige aanstoot worden gegeven, daar er geen ander oogmerk met
het opmaken dier cocardes bestond dan het afgetornde lint op te ruimen, hetgeen
nu toevallig door iemand die bij hem in huis kwam was gezien. Die mededeeling
klinkt wel wat apocrief, doch de man kwam er nog al goed af, hij werd ‘allerserieust
vermaand en gewaarschuwd met voorbehoud der publicatie van 4 Maart ll. om zich
voortaan te wachten eenig Oranje ten toon te brengen waardoor de openbare rust
zou kunnen worden gestoord.’
De heer Middelhof, die beschuldigd was voor het dragen van Oranje,
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verklaarde dat hij wel is waar kan gezien zijn met Oranje op zijn hoed, doch daar
hoegenaamd geen schuld aan had. Een zijner kennissen, met wien hij op een bank
was gezeten, had hem op het lint opmerkzaam gemaakt, waarna hij het terstond
van zijn hoed had afgenomen en in het water gesmeten, want dat iemand hem in
gevaar wilde stellen door ongemerkt dat Oranje versiersel op zijn hoed te leggen,
kon aan geen twijfel onderhevig zijn.
Bij het nader verhoor van Kiene bekende deze slechts een klein Oranjestrikje,
dat hij geverfd had, aan een dood rosamarijn boompje voor een gesloten raam te
drogen te hebben gehangen en met welke handelwijze hij volstrekt geen kwade
bedoeling had gehad. Wat daarentegen het spelen van Oranje-aria's betrof, dit kon
onmogelijk voorgevallen wezen, daar zijn viool van alle snaren beroofd was.
Door het aantoonen dezer redenen achtte hij zich in zijn recht om gratie te
verzoeken, doch aangezien er nu geen genoegzame termen bestonden om hem te
veroordeelen, werd Kiene, na vier dagen in verzekerde bewaring te zijn gehouden,
met een ‘serieuse vermaning’ ontslagen.
Ter aaneensluiting dier bovengenoemde feiten kan nog worden toegevoegd dat
op 3 April door commandant Spreeuwenberg weder een aanklacht werd ingediend
en wel over een knecht van een Zwitsersch officier, die in presentie van de
dienstboden der burgers Ruysch en van Yperen zou gezegd hebben: ‘dat binnen
een maand het bliksemsche vee met wortel en tak uitgeroeid en de Pruisen hier
zouden zijn’.
De zaak werd nog al kalm opgenomen, want hoewel commandant Spreeuwenberg
bij de Regeeringsleden er op aandrong om Generaal Dumonceau van dit ‘ergerlijke
feit’ in kennis te stellen, werd hem beloofd hieraan gevolg te geven zoodra hij den
naam van dien knecht te weten was gekomen. Nadere bijzonderheden komen
hierover niet voor, doch uit een en ander kan men genoegzaam zien dat er toch
een zekere mate van ontevredenheid bleef heerschen.
Uit deze mededeelingen valt waar te nemen dat de burgerij niet zoo spoedig aan
de nieuwe orde van zaken kon gewennen. Het door de Patriotten zoo vurig
gewenscht verbond met Frankrijk kwam ons dan ook al zeer duur te staan. Bij die
alliantie stond onze Republiek aan dat Rijk Venlo, Maastricht, Staats-Limburg en
Staats-Vlaanderen af, benevens de vrije vaart op de Schelde, Maas en Rijn. Voorts
moesten honderd millioen voor oorlogskosten worden uitgekeerd, terwijl ons land
nog bovendien de verplichting op zich nam om 25000 man Fransche troepen te
onderhouden en Fransch garnizoen in Vlissingen te dulden. Overal zuchtte men
onder den last der inkwartiering, waarvoor in sommige plaatsen geen huizen genoeg
waren. Ten gevolge dier verplichtingen geraakten de Lands en Provinciale kassen
uitgeput, zoodat men de toevlucht tot buitengewone heffingen moest nemen. Daar
er dadelijk geld moest wezen, ging men tot een vrij willenkeurige maatregel over,
de ingezetenen werden namelijk gedwongen al hun ongemunt goud en zilverwerk
of de waarde
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daarvan aan den lande op te offeren en wel als in mindering of als voorschot op de
belasting, die zij later zouden hebben op te brengen.
In Delft werd die publicatie wegens ‘het fourneren van goud en zilver ingevolge
een missive van de provisioneele representanten van het volk van Holland den
sten

30
Maart afgekondigd.’
Het gewoon tafelzilver, zooveel ieder tot zijn gebruik noodig had,
gedenkpenningen, munten en wat tot lijfsieraad diende, mits voor ieder persoon de
*)
waarde van f 300. - niet te boven gaande, was van deze belasting uitgesloten. Op
deze wijze nu kreeg men in Holland alleen ruim f7,000.000 bij elkander, hetgeen
wel een bewijs oplevert hoe hoog de weelde in de huisgezinnen was gestegen. Wat
nog wel het ergste was, de betalingen die de Franschen deden, geschiedden in
assignaten, een papieren munt, doch waarvan de waarde misschien bijna tot op
niets daalde.
Echter mag het wel een verblijdend feit genoemd worden dat gedurende het ruim
elfjarig bestaan der Bataafsche Republiek zich nimmer die schanddaden hebben
vertoond, welke de Fransche republiek zoozeer hebben bevlekt.
Vrijenban bij Delft, April 1899.

*)

Vergel. Gazette de Leyde, 3 Avril 1795.
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Buitenlandsch overzicht.
Er staat een plaat van Hermann Paul op de eerste bladzijde van de Figaro van
gisteren. De brug van een schip, dat den naam Sfax draagt. Voorop, de armen
rustend op de leuning, een gebogen, geknakte, gebaarde figuur, de oogen onder
den grooten helmhoed uit starend naar de verte, waar het land uit de nevelen opkomt.
Een forsche zeemansfiguur staat achter den balling, wien het schip van zijn kale
rots is komen halen om hem terug te brengen naar la douce France. Onder de plaat
de woorden: ‘Eindelijk zal ik dan president Felix Faure kunnen bedanken.’
Zoo nadert hij zijn vaderland, kapitein Alfred Dreyfus, in bijna volslagen
onwetendheid van alles, wat het land en de natie sedert anderhalf jaar schier
ondersteboven heeft gekeerd en dat alles neerkomt op zijn zaak, l'Affaire,
oorspronkelijk niet meer dan een opzienbarend rechtsgeding, ten slotte een
vuurspuwende en verslindende krater geworden. Onsterfelijkheid heeft hij verkregen
op zijn Duivelseiland; zijn naam is voor de wereldgeschiedenis onafscheidelijk
verbonden aan de laatste jaren der eeuw. Maar hij weet dat nauwelijks. Hij kan niet
begrijpen wat dat is: een anti-dreyfusard. Het is nog onmogelijk, dat hij zich indenkt,
hoe een president der Republiek, een minister van oorlog, een chef van den
generalen staf en duizenden van zijn wapenbroeders niet gewild hebben, tegen
alles in n i e t g e w i l d , dat een officier van het Fransche leger, veroordeeld wegens
verraad, aan die ergste misdaad onschuldig zou zijn. Hoe ongedisciplineerde
gevoelsmenschen, anti-militaristische verstandsmenschen, het onmogelijke hebben
moeten doen, anderhalf jaar lang, om een vonnis, klaarblijkelijk in strijd met de wet
en voor elk die zien wilde in strijd met het recht, eindelijk, eindelijk te brengen voor
het hooge Hof, aan welks r e v i s i e het naar de wet zelve kan worden onderworpen.
sten

Den 29
Mei begon de openbare zitting van het Hof van cassatie, het vólle Hof,
zooals de ‘gelegenheidswet’ had voorgeschreven, die, ontworpen en doorgedreven
ter belaging van het recht, gestrekt heeft om des te plechtiger en schitterender de
zegepraal van het recht te maken. Na een zitting van vier dagen, waarin de
raadsheer-rapporteur Ballot-Beaupré, de procureur-generaal Manau en de verdediger
Mornard eenstemmig concludeerden tot toewijzing van het revisie-verzoek en, de
een uit hoofde van zijn ambt voorzichtiger dan de ander, maar toch allen, de
o n s c h u l d van den veroordeelde als vaststaand aannamen, deed het Hof van
den

cassatie den 3 Juni uitspraak, vernietigde het vonnis, waarbij de krijgsraad van
Parijs in December 1894 Dreyfus veroordeeld had tot levenslange opsluiting in een
versterkte plaats en militaire degradatie, en verwees hem, op zijn uitdrukkelijk
verzoek, naar een nieuwen krijgsraad, te Rennes, om daar opnieuw voor zijn gelijken
terecht te staan op de vraag: Of Dreyfus machinatiën heeft verricht of in
verstandhouding gestaan tot vreemde mogendheden of haar agenten, ten einde
haar
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over te halen om vijandelijkheden of oorlog te ondernemen tegen Frankrijk, of haar
daartoe de middelen te verschaffen.
In zijn arrest heeft het Hof, verder gaande dan de conclusies van den rapporteur,
twee nieuwe feiten aangenomen als te voldoen aan het wettelijk voorschrift dat zij
zouden ‘kunnen strekken om de onschuld van den veroordeelde vast te stellen’.
Ten eerste dat het bekende stuk met Ce canaille de D....., aangenomen als doelende
op Dreyfus en als zoodanig aan zijn rechters in raadkamer getoond (zooals het Hof
afleidt uit het stilzwijgen van de generaals Mercier en de Boisdeffre op de
desbetreffende vragen en uit het getuigenis van den oud-president der Republiek
Casimir-Perier), na het vonnis gebleken is op Dreyfus niet toepasselijk te zijn. Ten
tweede, dat, terwijl van het borderel, de basis der beschuldiging, soortgelijk papier
noch bij Dreyfus noch in den kleinhandel ooit is kunnen gevonden worden, er twee
brieven gevonden zijn, op datzelfde papier door ‘een anderen officier’ nagenoeg
terzelfdertijd als het borderel geschreven, welks schrift voorts door drie deskundigen
en een der experts van 1894 verklaard is hetzelfde te zijn als dat dier beide brieven.
Het Hof overweegt voorts, dat men in het gesprek tusschen Dreyfus en kapitein
Lebrun-Renaud (de zoogenaamde bekentenis) geen bekentenis van schuld kan
zien, daar het begint met een betuiging van onschuld, en acht het onnoodig over
de andere door openbaar ministerie of advocaat aangegeven middelen te beschikken.
Ziedaar den hoofdinhoud van het arrest, dat ik verder onbesproken zal laten. Het
beginsel der revisie is met algemeene stemmen toegestaan. President Mazeau
heeft zich geroepen gevoeld eenige vriendelijke woorden te richten tot de leden der
strafkamer, wier onderzoek loyaal, eerlijk en rechtvaardig is geweest als goeden
rechters betaamt, en die, vooral door zijn schuld, een zoo schandelijke behandeling
hebben ondergaan van de pers, de regeering en de beide Kamers. In de rechtspraak
misschien zal dus de Zaak geen blijvende tweedracht gebracht hebben en dit is
gelukkig, al zag men dan ook liever enkele plaatsen daarin anders bezet dan door
een Mazeau op den eersten, een Quesnay de Beaurepaire, weinige maanden
geleden nog, op den tweeden zetel.
Er is nu weer een opflikkering van de anti-Dreyfus-beweging begonnen, geen
wonder, waar haar aanhangers sterk geslonken zijn en de bende, die de kern der
overblijvenden vormt, des te harder moet schreeuwen en liegen om nog te worden
gehoord. Het verstand is aan deze beweging geheel vreemd; het zijn louter
hartstochten die spreken. Menschen, tot het leger en tot de pers behoorende vooral,
voor wie de rehabilitatie van Dreyfus met schande en straf voor eigen persoon zal
samengaan, werken met laatste krachtsinspanning op hen, voor wie Dreyfus eerlang
te Rennes zal terechtstaan. Vruchteloos. Wie durfde nog kort geleden hopen, dat
de balling ooit levend het eiland zou verlaten? Nu nadert zijn schip het vaderland.
Waar dát volbracht is, zou daar een krijgsraad bij machte zijn ten tweeden male een
onschuldige te veroordeelen, bij vollen dag, met open deuren, met
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onverkorte rechten der verdediging, zonder geheime stukken en met de bergen
materiaal voor zich, voor Dreyfus onschuld sedert het eerste proces Zola
opgestapeld?
Zola in Frankrijk terug. Mijn arme brief J'accuse, schreef hij na zijn weerkomst in
de Aurore, hoe hard heeft men mij er om gevallen en welk een poover werk is hij
geweest, ver, ver beneden de afschuwelijke waarheid. Picquart in vrijheid. Na elf
maanden onnoodige en barbaarsche gevangenis, gaat hij rusten in de stilte der
natuur, wars van het lawaai der beginnende populariteit, een reus van hooge, reine
mannendeugd. - Du Paty in den kerker, Mercier onder bedreiging eener
strafvervolging. Die eerste week van Juni, het is wel de Week der Gerechtigheid
geweest. Mocht het waar zijn, het woord van Tolstoï, bij het begin der crisis
gesproken: ‘Het is een groot geluk voor Frankrijk, dat het een vraagstuk van moraal
voor zich gesteld ziet.’ Waarop Joseph Reinach triomfeerend antwoordt: ‘Het
vraagstuk is gesteld en Frankrijk lost het op.’
Van de gerechtigheid - de straffende bedoel ik - heeft ook de regeering haar deel
bekomen. Het kabinet Dupuy is met overgroote meerderheid omver geworpen.
Dupuy moet een uiterlijk goedaardig man zijn, met zekere boeren-sluwheid toegerust,
eerzuchtig en, als Cornély zegt, daarbij niet te veel belemmerd door vaste beginselen.
Iemand met een ruim geweten, wien de vrees ‘dat hij in 1894 het slachtoffer van
een groote mystificatie geweest is,’ geen slapeloozen nacht bezorgd heeft. Weg
met hem, vóór den dag dat het gróóte slachtoffer dier mystificatie den vaderlandschen
bodem zal betreden. Weg ook met dat karakterlooze wezen, dat aan het departement
der Justitia verdwaald is, Lebret, den man die tegenover zijn kiezers van het
Syndicaat durfde spreken, de man der drie meeningen, de slaaf der openbare
meening, die aan het parlement het: Denkt aan uw kiesdistricten! toeriep. Zoo gingen
zij allen samen op dien Juni-dag, na den Zondag, waarop zij president Loubet te
Longchamps zoo buitensporig tegen de deugnieten-streken van den sport-adel en
de overblijfselen der boulange beschermd hadden; ook die Krantz, intieme vriend
van Méline, den opperpriester der chose jugée, die na als hevig anti-dreyfusard in
het kabinet te zijn opgenomen, als minister van oorlog zijn gevoelens wel heeft
weten te verbergen en de legertucht voor een korten tijd te handhaven, maar toch
door zijn sfinx-achtige houding van recht en waarheid een even erge vijand is
geweest als de formalist Méline met zijn doode letter: Il n'y a pas d'affaire Dreyfus.
Het loont de moeite volstrekt niet de geschiedenis van de crisis nader te
beschrijven. Het ministerie is gevallen door de Dreyfus-zaak, zooals deze nog steeds
het gansche openbare leven in Frankrijk beheerscht. De aanleiding was ergernis,
dat Dupuy den eenen Zondag te Auteuil geen voldoende maatregelen genomen
had ter beteugeling van een renbaan-kabaal tegen president Loubet, door den
jongen adel ‘zonder beroep’, les muscadins, uitgevoerd en door teleurgestelde
politici, nationalisten, kwaadwillige anti-dreyfusards enz. aangestookt; en dat hij den
volgenden Zondag te Longchamps een zoo enorme
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troepenmacht op de been had gebracht, rechters en gevangeniswagens bij den
paddock geïnstalleerd en der politie zoo felle instructies gegeven, dat nagenoeg
iedereen erdoor geprikkeld was. De wijze waarop die ergernis zich uitte, is vrij
onverschillig. Er was een motie noodig, welke de regeering zou weigeren en waar
de meerderheid voor kon stemmen. Wat erin stond, kwam er minder op aan. De
motie werd makkelijk gevonden en het kabinet viel.
De tik op den hoed van den President der Republiek was aldus definitief gewroken.
De correctioneele rechter had den dader, baron de Christiani, reeds vier jaren
gevangenisstraf opgelegd en ook de overige voorname opruiers gingen voor eenige
weken de doos in. Zoo iets was ook bepaald noodig na de vrijspraak van Don
Déroulède en Sancho-Marcel Habert door de bewegelijke gezworenen der Seine.
Het was een bespotting van alle recht geweest, dat proces, waar de beklaagde
redevoeringen tegen staatshoofd, parlement en regeering hield en getuigen als de
Beaurepaire vrijelijk Loubet van medeplichtigheid aan het Panama-schandaal konden
betichten; dat proces, in dezelfde week, in hetzelfde gebouw gevoerd, vlak tegenover
de serene zittingzaal, waar het hooge Hof een onschuldigen martelaar bevrijdde.
Dat die twee lieden, althans Déroulède, niet toerekenbaar geacht kunnen worden,
geef ik gaarne toe; de verheerlijking, die op hun vrijspraak moest volgen, was
gevaarlijk. Gelijk gebleken is; a! hebben dan ook alle pogingen om van den uit Afrika
terugkeerenden Marchand een nationalen dictator te maken, volkomen fiasco
geleden.
De aanslag op den President is ook in zoover mislukt, dat niet alleen zijn
populariteit er aanmerkelijk door heeft gewonnen, maar dat ook de kreet: De
Republiek is in gevaar! vernomen is. Cornély heeft er zijn vrienden voor
gewaarschuwd: gij zijt bezig uw eigen zaak voorgoed te bederven; gij hebt eerst in
de Dreyfus-zaak hartstochtelijk den verkeerden kant gekozen en nu stuurt gij tot uw
nadeel op een verzoenen en verzamelen aan van al wat republikein heet, van het
rechtercentrum tot de uiterste linkerzijde. Men werpt geen staatsvorm omver, zonder
dat die rijp is om te vallen; en dat is de Republiek niet, een kind kan het zien.
Na den Zondag van Auteuil heeft de partij, die het onrust stoken van de socialisten
heeft overgenomen, dan ook geen pleizier gehad. Er werden strenge maatregelen
genomen tegen sommige leden der rechterlijke macht, die al te goedaardig geweest
waren en tegen militairen. Na den val van Dupuy zijn uit het leger weer oproerige
stemmen opgegaan: een kolonel de Saxcé liet een verregaand beleedigenden brief,
dien hij aan de Pressensé had geschreven, voor het front der troepen voorlezen,
met de Marseillaise voor en na. En zoo waren er andere gevallen, waartegen de
minister Krantz zich niet geroepen achtte iets te doen, omdat hij na den val van het
ministerie enkel de ‘loopende zaken’ had af te doen. De minister van marine Lockroy
daarentegen, die in volmaakt hetzelfde geval verkeerde, zette nog gauw een chef
van den marine-staf en een bij marine gedetacheerden generaal af.
Maar genoeg hiervan. De nieuwe regeering zal de daden van directe of
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indirecte rebellie tegen de Republiek weten te straffen en de tucht in het leger te
handhaven, al mag men wellicht van haar geen volledige ‘liquidatie’ van de Zaak
verwachten. Zij is een cabinet dreyfusard, het eerste. Onder haar kan men er althans
zeker van zijn, dat er niet in stilte tegen Dreyfus en de zijnen zal worden gekuipt,
van regeeringswege. De premier, Waldeck-Rousseau, is een eerlijk man, een echt
republikein, een der vrienden van Gambetta; iemand die vertrouwen verdient, wat
men van de laatste premiers, Brisson uitgezonderd, moeielijk kon zeggen. Generaal
markies de Galliffet is een krijgsheld, maar die het intellect niet aan de sabel
onderwerpt, getuige zijn blijvende genegenheid voor Picquart, en die bovenal een
handhaver van orde en tucht is, zooals hij bij het dempen van de Commune in 1871
wat al te bloedig heeft bewezen. Naast hem treedt - o wonder! - de eerste socialist
als minister op, de handige parlementair en advocaat Millerand, wien men de vrij
onschuldige portefeuille van handel heeft gegeven. Een andere vertegenwoordiger
der radicaal-socialisten is Baudin, de nieuwe minister van openbare werken. Het
meer gematigd-republikeinsch element vormen, met den premier, Caillaux (financiën),
Decrais, de oud-ambassadeur (koloniën), Monis (justitie) een ander man dan Lebret;
Leygues ook en Delcassé, die aan buitenlandsche zaken blijft, een departement,
waarin zelfs Frankrijk steeds eenige stabiliteit tracht te bewaren.
Het ministerie is niet met groote ingenomenheid ontvangen, behalve door de
dreyfusards van het eerste begin, de oer-dreyfusards zou men kunnen zeggen,
zoowel Yves Guyot als de socialistische Clemenceau c.s. Kan het iets anders zijn
dan een ministerie met geen ander doel dan om de Dreyfus-zaak tot een einde te
brengen? Ik onthoud mij van eenig antwoord, omdat op het oogenblik dat ik dit
schrijf, het kabinet eerst een dag in functie is en ik dus nog geen enkele daad gezien
noch de ministerieele verklaring, waarmee het Maandag 26 Juni voor de Kamer
verschijnt, gelezen heb. Dit is zeker, de oorsprong is eenigszins zonderling. Nadat
de opdracht aan Poincaré mislukt was - men zegt door het stoken van Méline - is
ook Waldeck-Rousseau aanvankelijk niet geslaagd en is Bourgeois uit den Haag
moeten overkomen om het kabinet Waldeck-Rousseau (het is waar, volgens diens
wenschen) in elkaar te helpen zetten. Bourgeois wou geen minister zijn, hij wilde
aan het werk der Vredesconferentie blijven. Men zegt ook, dat hij op den eerlang
vacanten ambassadeurspost te St. Petersburg het oog heeft.
Die Vredesconferentie, ik zal er nu hier niet wéér over spreken. Wat zij tot stand
brengt, moge beschouwd worden, als haar werkzaamheden afgeloopen zijn. We
zien haar hier van veel te dichtbij. Ik zou wel eens tien jaar willen vooruitzien:
misschien blijkt zij dan een hoogstbelangrijk, zegenrijk uitgangspunt geweest te zijn.
Nu staan we er allemaal zoo vlak tegen aan, zien wat zij doet en wat zij niet doet,
nemen waar wat er zoo al omheen is en aan vast zit, en, eerlijk gezegd - ik word er
een beetje wee van.
‘De beminnelijke Haagsche klucht,’ zoo heeft de Engelsche Standard haar
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gedoopt. De uitdrukking gaat mij te ver, vooral omdat, zoo de Conferentie een klucht
is, ik haar allerminst beminnelijk vind. Behalve om andere redenen ook hierom, dat
zij den Turk in de gelegenheid stelt om weer eens als een groote mogendheid te
doen. En treurig genoeg is het juist de Turk, wiens gedelegeerden in den Haag onze
eigen regeering met allerlei verzoeken en bemoeiingen lastig vallen. Geen wonder
voorwaar, dat de voormannen der zoogenaamde Jong-Turken zoowel als van de
vervolgde en gemartelde Armeniërs de kans schoon hebben geacht om, nu de
hooge vertegenwoordigers van alle Europeesche mogendheden zich in den Haag
samen bevinden, zich daarheen te begeven en te trachten hen voor hun zaak belang
in te boezemen. Wonder evenmin, dat de Vredesconferentie daar officieel niets van
wil hooren. En wonder allerminst, dat de Groote Moordenaar - zooals Gladstone
hem eens noemde - in de ergste onrust door zijn paleis dwaalt en telegram op op
telegram naar den Haag zendt om zijn gedelegeerden te gelasten van de
Nederlandsche regeering gedaan te krijgen, dat dien ‘revolutionairen’ de mond
gesnoerd wordt en dat zij de grenzen worden overgezet.
Zoo gemakkelijk gaat dat hier niet, maar wel is dit voor onze regeering een uiterst
moeilijk geval. Stel dat de Turksche delegatie dreigt zich aan de Conferentie te
onttrekken en den Haag te verlaten, als Minas Tsjeraz en Ahmed Rhiza-bey niet
verdwijnen - wat dan te doen? Er bij deze lieden minnelijk op aan te dringen, dat zij
het land verlaten, getuigt dan ook van wijs beleid. Maar hebben zij vrijuit kunnen
spreken op onzen vrijen grond? De politie heeft het zich wel heel druk gemaakt met
deze heeren. Christelijke jongelingen, wie Minas Tsjeraz zou onderhouden over de
Armenische moorden, hebben hun bijeenkomst afgezegd, blijkbaar geïntimideerd.
Bij wien de verantwoordelijkheid dan ook moge liggen, waarom zou een Armeniër
hier niet kunnen zeggen, wat hij denkt over de moorden, op tienduizenden zijner
stamgenooten gepleegd? Met Rhiza-bey is het nog vreemder toegegaan - hij heeft
zijn beurs op tafel moeten leggen om te bewijzen dat hij niet was ‘zonder middelen
van bestaan.’ En deze Jong-Turken zijn geen nihilisten of anarchisten; het zijn
liberalen, die van Abdul Hamid de toepassing der Constitutie willen, het zijn Turksche
‘Thorbeckianen.’ Is er niet een vreemd Turksch, Russisch, Pruisisch luchtje aan die
politie-vexatie in onze hofstad? Mocht dit een cadeau van de Conferentie zijn - ware
zij dan maar elders gaan vergaderen.
Twee dingen zou ik de Haagsche rustbewaarders in gemoede willen aanraden.
Ten eerste dit: als de Turksche gedelegeerde voor den Vrede het weer in zijn hoofd
mocht krijgen iemand tot een duel te provoceeren, hem opmerkzaam te maken op
den

den VI titel van het Nederlandsche Strafwetboek. En ten tweede: als, gelijk gemeld
werd, de chef van de Turksche Paleis-politie werkelijk in ons land mocht komen om
de gangen der ‘revolutionairen’ te bespieden, dien stillen verklikker dadelijk in de
beurs te kijken naar zijn ‘middelen van bestaan’ - het is, bij een Turkschen ambtenaar,
zeer onwaarschijnlijk dat er iets in zit!
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Wie van overheidswege ganschelijk niet in het spreken gehinderd werd, is Stead,
de ‘Vredes-apostel,’ die zijn volk opruit tegen de Boeren en de tirannie tegen de
Finnen goedpraat. Gelukkig zijn er twee flinke Nederlanders, die het in de openbare
vergadering, ter zijner verheerlijking belegd, ten aanhoore van het gansche publiek
en onder applaus, luide en plechtig gezegd hebben: ‘dat de allerlaatste man, die
*)
hier, in d i t land, over vrede moest komen spreken, is mr. William Stead.
Over Finland een volgende maal. Er is heden veel te veel stof voor een
maand-overzicht. Er zouden bladzijden te vullen zijn over het
Oostenrijksch-Hongaarsche Vergelijk, na weken lange onderhandelingen, gedurende
welke zoowel de Oostenrijksche minister-president graaf Thun, als de Hongaarsche
Koloman Szell het ministerieele leven dreigden te verliezen en het den ouden Keizer
zeer benauwd werd, tot stand gebracht op een wijze, die de kans op het uiteenvallen
van de monarchie in het eerste tiental jaren der volgende eeuw sterk vergroot heeft.
De verkoop der Zuidzee-eilanden, de Carolinen en Marianen, laatste overblijfselen
der eens machtige Spaansche koloniale heerschappij, aan het Duitsche Rijk, vraagt
mede aandacht. Een belangrijk schouwspel levert het obstructionisme van de uiterste
linkerzijde in de Italiaansche Kamer tegen de zoogenaamde ‘politieke wetten’ van
den staatsman (?) generaal Pelloux. Maar had ik niet al eerder en veel meer moeten
zeggen over Transvaal?
Daarheen gaat nog altijd onze genegenheid en onze belangstelling. Als wij brieven
ontvangen uit het verre Zuid-Afrika - zooals mij onlangs gebeurde, van een Hollander,
naar aanleiding van een Buitenlandsch Overzicht - waarin staat, dat het toch werkelijk
niet behoorlijk toegaat in het Transvaalsche staatsbestuur, dat wij in Nederland
evenmin goed ingelicht worden als het Engelsche publiek aan de overzijde van het
Kanaal en dat het een schande is zooals de politie te Johannesburg optreedt, dan
denken wij daarover na en betreuren het, dat er ook rechtmatige grieven zijn van
Uitlanders en gelooven ook wel, dat de p e r s o n e n der Boeren allicht niet bijzonder
sympathiek zijn. Maar dan zien wij ten slotte toch weer altijd die kleine republiek
van Hollandschen stam in het vreemde werelddeel, die bezig is een staat te worden
en daartoe tijd behoeft en altijd, aan alle zijden van haar gebied, een oppermachtigen,
grimmigen, brutalen vijand ziet, loerende als een groote tijger, gereed tot den sprong,
blazend, sissend, brullend soms; een vijand die het niet kan verduwen, dat hij van
deze stukskes grond, de republieken, geen Engelsche koloniën kan maken; een
vijand, die Transvaal van de zee heeft afgesneden, het haar rechtmatig toekomend
grondgebied heeft onthouden, gelijk hij aan den Vrijstaat de diamantvelden heeft
ontstolen; een vijand die de gemeenste middelen niet schuwt, waarvan jingoïsme
deugden maakt, om dat kleine volk te belasteren, te benauwen, te verbitteren, te
prikkelen totdat het eraan sterft of totdat het hem naar de keel vliegt.

*)

Dr. J.H. Kern, uit Rotterdam, in de vergadering van 22 Juni. in het gebouw Diligentia, den
Haag.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

89
Beschouw het dan van dien kant, zoo ge wilt; leg al den nadruk op het onrecht der
Engelsche politiek in plaats van op de deugden der Boeren. Bedenk altijd, dat zij
van Hollandschen stam zijn en laat uw genegenheid met hen blijven.
De conferentie te Bloemfontein is mislukt. Zij moest mislukken, waar de Hooge
Commissaris, Sir Alfred Milner (hoe wenscht men voor dit creatuur van Chamberlain,
onruststokend en lasterend diplomaat, den bedaarden en goed willenden Sir Hercules
Robinson terug!) niet naar de plaats van bijeenkomst is gegaan om daar van den
Staats-president te vernemen, wat deze in het belang van de Uitlanders bereid was
te doen, en dan te trachten iets meer nog te verkrijgen, maar hem een
gereedgemaakte regeling van het kiesrecht voorlegde benevens de verklaring, dat
dit het minimum was wat Engeland eischte en dat als de President zoover niet wilde
gaan, het niet de moeite waard was over de bijzonderheden te spreken en hij de
conferentie wat het Uitlandervraagstuk, het eenige, betrof, mislukt achtte. Hiermee
was het afgeloopen. Kruger deelde mede, dat hij zijn voorstellen niettemin bij den
Volksraad aanhangig zou maken en Milner zeide, dat hij dit zeker niet zou afraden,
maar dat de President het zelf moest weten. Het gesprek eindigde met diplomatieke
hoffelijkheden, die Oom Paul voor zijn deel eenige moeite gekost moeten hebben.
Hij geeft veel toe. Zijn kiesrechtvoorstellen zijn ruimer dan die welke hij kort te
voren als de uiterste bij den Volksraad had ingediend en die dat conservatieve
lichaam veel te ver schenen te gaan. Achteraf heeft hij de aanvankelijk te
Bloemfontein gestelde voorwaarde niet herhaald, welke de tegemoetkoming aan
de kiesrechtgrieven der Uitlanders (waarom ze ‘geen duit maalden’ in 1895, zooals
een der leden van het Johannesburgsche Reform-Committee toen zeide) afhankelijk
stelde van de bereidverklaring van Engeland om bestaande en toekomstige
geschillen aan scheidsrechterlijke uitspraak te onderwerpen. Ook bleek hij van zins
om in plaats van vijf, zes zetels in den Volksraad aan de goudvelden af te staan.
Wordt de oude Oom wat oud? Want wie gevoelt niet, hoe gevaarlijk dit toegeven
ìs, juist nu de Engelsche regeering oorlogstoebereidselen maakt, troepen samentrekt
en de Engelsche pers in haar meerderheid het groote volk ophitst tegen het kleine.
Ik geloof nog niet aan oorlog om allerlei redenen. Maar ik vind het roekeloos om,
zooals men hoort zeggen, te wenschen dat het nu maar weer tot schieten mocht
komen. Engeland zal zich niet licht andermaal een nederlaag laten welgevallen en
op den duur.... Of, zoo de Boeren het toch mochten winnen, dan zal er immers
slechts een nieuw Majoeba-hill zijn om den haat levendig te houden. Er is een
oorlogszuchtige stemming, bericht men, vooral in het Noorden van Transvaal. Mocht
die bedaren en het geweer het allerlaatste argument blijven van den Transvaler.
24 Juni.
P.V.D.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

90

Van de redactie.
De 133e Jaarlijksche Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden (14 Juni 1899.)
Natuurlijk volgt hier geen verslag; ook niet eene uitvoerige beschouwing, maar
mogen enkel eenige aanteekeningen op deze belangrijke vergadering, waar
gewichtige besluiten genomen en behartigingswaardige woorden vernomen zijn,
een plaats vinden.
Het grootste deel van de belangstelling der aanwezigen werd in beslag genomen
door een redevoering en een debat. De redevoering, uitgesproken door dr. J.K.
Kiewiet de Jonge, had tot strekking leden te winnen voor het Algemeen Nederlandsch
Verbond; het debat liep over de al of niet wenschelijkheid voor de Maatschappij om
toe te treden tot den Berner-Conventiebond. Tot besluit kwam er een verrassing,
waarover aanstonds.

I.
Met vuur en met geest heeft dr. Kiewiet de Jonge ook ditmaal weer gesproken voor
zijn verbond. Zijn pleitrede, ofschoon lang, en niettegenstaande dat de vergadering
blijkbaar moe werd, heeft men tot het einde toe met genoegen aangehoord. Vooral,
waar de heeren van 't Algemeen Nederlandsch Verbond steun vragen om onze taal
te helpen verbreiden in den vreemde kunnen zij rekenen op veler, - wij mogen wel
zeggen op de algemeene belangstelling. ‘Onze nationaliteit staat of valt met onze
vrijheidsliefde en onze taal. Bovenal onze taal is draagster van het Nederlanderschap,
krachtmeter van onzen stam, peilschaal van de beschaving. Afrikaansch, de echte
boerentaal, noch Vlaamsch, de taal der mindere klassen zijn, aan zich zelf
overgelaten, opgewassen tegen de overstelpende nieuwheid van gewaarwordingen
en begrippen.’ Trouwens, de spreker zelf wijst er op dat een innerlijk gevaar die
kleine talen bedreigt.
‘Daar is het groote gevaar van hardnekkig vasthouden aan bastaardtaal of
gewestspraak, als Dutoit wil in Afrika, Guido Gezelle in West-Vlaanderen.
Neen, Afrikaansch, versterkt door het rijker en krachtiger Hollandsch, moet zich
opwerken tot een Hoog-Afrikaansch, een Hollandsch-Afrikaansch en zoo ook het
Vlaamsch tot Hollandsch-Vlaamsch. Ons aller stameenheid worde gekenmerkt door
eene algemeene Nederlandsche spreek- en schrijftaal, verschillend naar land en
volk, toch algemeen verstaanbaar.’
Volmaakt juist merkt dr. Kiewiet de Jonge verder op dat men dan ook de noodige
vrijzinnigheid op taalgebied zal hebben te betrachten. Het moet uit zijn met
peuterachtigheid en verkneukeling in spraakkunstige voorrechten, die verdedigd
worden als waren het stadsprivileges! Ons volk moet met genot leeren zien
karaktervolle verscheidenheid op Nederlandsch taalgebied en niet
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met een zucht van onoverkomelijkheid zich afwenden als het leest van de huis en
de paard. In de geslachten zijn wij verder dan de Boeren, maar de Boeren schieten
beter! Onze jongens en meisjes, de tijd is er rijp voor, zullen op Hoogere
Burgerscholen en Gymnasia bloemlezingen moeten krijgen met het beste uit alle
oorden, waar Nederlanders wonen. Wanneer mannen als prof. de Vos en N. Hofmeijr
een vereenvoudigde spelling onafwijsbaren eisch achten voor den groei van het
Nederlandsch in Z.-A. en enkel vragen dat die vereenvoudiging worde erkend en
geen nadeeligen invloed zal hebben op de beoordeeling van het Nederlandsch
hunner jongelui, die naar ons overkomen, dan zal toch wel elke Nederlander hun
een paar geslachten en een handvol o's van harte schenken.’
Verder wijst de spreker op ons ‘vergiftigen der taal met uitheemsch kwik.’ Het
euvel is bekend, helaas! De allernieuwste tale Kanaäns van hakkelende
letterkundigen, die oorspronkelijkheid met duisterheid en veeltaligheid verwarren,
is nog jammerlijker verbasterd dan de taal van onze modegekjes. Het sereene
oeuvre, temoigneerend van magnifiek faire, van frappante artisticiteit in de sveltheid
der contours en de virginale paleur, die het codeur karakteriseert.... Op zoo'n taaltje
worden we vergast en dit lang niet zelden, waar beoordeelaars van beeldende kunst
aan 't woord zijn, en, helaas! de scheppende moderne letterkunstenaar maakt het
niet beter.
Vrijzinnigheid naar buiten; waakzaamheid tegen taalbederf naar binnen, dus!
Tot hiertoe gaan wij geheel met dr. Kiewiet de Jonge meê. Ook vernemen wij met
belangstelling wat hij vertelt van den toestand in Vlaanderen, Afrika, Amerika en
onze West. We zouden ook gaarne wat vernomen hebben omtrent den toestand in
nog veel dichter bij gelegen, Nederlandsche gewesten om te weten hoe daar de
gewestelijke spraak zich verhoudt tot de landstaal; doch de spreker kon natuurlijk
niet alles behandelen van zijn veel omvattend onderwerp.
In zooverre het Algemeen Nederlandsch Verbond waakt tegen inkrimping van
ons taalgebied en niets wil onbeproefd laten om, waar het mogelijk wezen kan,
stamgenooten trouw te doen blijven aan het Nederlandsch; in zooverre het ook ten
onzent belangstelling wekken en levendig houden wil voor de taal, die, na aan het
Nederlandsch verwant, gesproken wordt in België, Afrika, Amerika, waar dan ook
en in welke mate dan ook verschillend van de onze, juichen wij het streven van Dr.
Kiewiet de Jonge hartelijk toe. Dat hij dulden kan dat stamverwanten in den vreemde
dubbeltalig worden, moet men een zegen achten. Het zal reeds veel wezen, als
menschen, die het Nederlandsch niet kunnen gebruiken in het dagelijksch leven,
het nochtans aanleeren en onderhouden uit liefde voor het verleden en heden van
het Nederlandsche volk of de Nederlandsche volkeren, waaraan zij zich met veel
goeden wil verwant kunnen gevoelen.
Men moet, echter, naar onze meening, niet al te zeer den nadruk leggen op
verwantschap en gemeenschappelijk stam-belang. Het Nederlandsche volk is
heelemaal geen stamvolk en b.v. niet in één adem te noemen met de Finnen. Zooals
Dr. K.d.J. het volmaakt juist heeft gezegd in den aanhef
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zijner boeiende toespraak: vrijheidsliefde en taal - daarmede staat en valt onze
nationaliteit. Maar vrijheidsliefde is niet een uitsluitend Nederlandsche deugd. Van
ieder vrijheidslievend man mag men niet aannemen dat hij van geboorte of afkomst
Nederlander zijn moet. Hij zou ook wel Pool of Fin kunnen blijken te wezen.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond zij dus in de allervoornaamste plaats een
Algemeen Nederlandsch Taalverbond. 't Zou voor Nederlanders bedenkelijk kunnen
worden naar invloed van anderen aard te streven of daarvan den schijn te hebben.
Het spreekt, in ons dierbaar vaderland, niet van zelf dat eene Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde al het mogelijke doet om oorspronkelijk Nederlandsche
producten van den geest beschermd te krijgen in het buitenland en het ondernemen
van belangrijke vertalingen ten onzent wat minder gevaarlijk te maken voor de
uitgevers; het spreekt hier niet van zelf dat voor een Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde niet gelden kunnen en gelden mogen de belangen van hen, die geld
verdienen met het verspreiden van vertaalde romannetjes en dergelijk goed onder
de minder beschaafden...
Neen, het voorstel van het Bestuur om toe te treden tot den Berner-Conventiebond
en zich rechtstreeks tot de Regeering te wenden met het verzoek de toetreding van
Nederland tot de Berner-Conventie te bevorderen, is heftig bestreden in de
jaarvergadering, die eindelijk dat voorstel aannam met 32 tegen 10 stemmen; terwijl
13 leden zich van stemmen hadden onthouden.
Van stemmen onthouden hadden zich ook de meeste leden, toen er, vóór deze
vergadering, nieuwe leden voor de Maatschappij te verkiezen waren. Betrekkelijk
weinigen gaven zich de moeite hun stembriefjes in te vullen. Was dit toe te schrijven
aan gebrek aan belangstelling of vadsigheid? Niemand zal in deze quaestie wel
meer dan een vermoeden kunnen uiten, maar het blijft een merkwaardig feit dat
maar veertien in plaats van vijftien nieuwe leden zijn aangenomen omdat zij, die na
het veertiende lid kwamen, het door het reglement vereischte aantal stemmen
(ditmaal 51) niet haalden. De weinigen waren het dus ook nog zeer oneens geweest.
't Is geen wonder, dat ze weinigen - en evenmin is het verbazend dat zij 't zoo oneens
waren, die dames en heeren stemmers. Hoe is het te verwachten dat van meer dan
een paar buitengewoon verdienstelijke en dan nog algemeen als zoodanig erkende
letterkundigen of geleerden de namen uit de stembus komen met een eenigszins
vleiend stemmencijfer? Ieder lid mag candidaten opgeven, heel alleen en zooveel
doenlijk stemmen zien te werven voor zijn candidaat. Voor de vijftien plaatsen, voor
binnenlandsche leden beschikbaar, had men er nu zeven-en-zestig opgegeven,
onder welken er een-en-wintig maar door één enkel lid waren aanbevolen. Een
onzer niet zeer bekende medeleden had voor zich alléén niet minder dan
zes-en-twintig menschen candidaat gesteld. Hij had daartoe volkomen het recht en
het is verre van ons op zijne keuze
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ook maar de minste aanmerking te willen maken; doch wij vragen ons af waar 't
heen zou gaan, indien zijn voorbeeld door velen gevolgd werd. Het geval is denkbaar
dat men dan tot geen enkele benoeming geraken zou. Ofschoon geen oogenblik
mag worden getwijfeld aan den ernst van het lid met zijn zes-en-twintig candidaten,
mag toch met de noodige bedeesdheid worden gevraagd of 't niet mogelijk ware
dat een ander, niet zoo ernstig mensch van die stemmerij een spelletje zou willen
maken en of het stellen van overmatig veel candidaten niet moet worden verboden.
Ons dunkt dat, wil de Maatschappij voortgaan met op de aloude manier haar ledental
aan te vullen, geeischt zou mogen worden dat, om den naam van een candidaat
op de lijst voor de stemming geplaatst te krijgen, minstens vijf of tien leden de
candidatuur ondersteunden. Men zou dan allicht minder stemmen in den blinde.
Een andere vraag is waarom zoo weinigen stemmen? Wij wezen er boven reeds
op dat zij niet met zekerheid kan worden beantwoord. Voor verschillende
stemgerechtigden kunnen verschillende redenen bestaan. Doch er zijn er, die zich
alle jaren van stemming onthouden, niet uit onverschilligheid, maar uit beginsel.
Candidaten stellen die onthouders natuurlijk nooit. Zij redeneeren aldus:
Wij, zooveel honderd leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, hebben het recht iemand zonder zijn medeweten en, naar gebleken is,
zonder dat hij begeert lid te worden, candidaat te stellen, indien hij niet dadelijk
wordt gekozen zoo vaak wij maar willen, totdat de zooveel honderd leden ongeduldig
uitroepen: ‘daar staat X. nu waarachtig alweêr op de lijst. Nu, maar ik stem hem
tòch niet.’ Hoewel de candidaten-lijst door alle zooveel honderd leden strikt geheim
wordt gehouden, hoewel die nooit zwerft of, na gemaakt gebruik in een prullenmand
of om een boek terecht komt, kan dit toch minder aangenaam worden voor den
candidaat tegen wil en dank. Een honderd of zes menschen vormen al een aardig
publiekje. En daar is nòg wat:
door iemand te benoemen tot lid der Mij. d. N.L. te Leiden, bedoelt men hem te
onderscheiden. Het is een eer, die men den gekozen candidaat aandoet of meent
aan te doen. Er zijn menschen, die op hun kaartje of op den omslag der door hen
uitgegeven boeken en brochures trouw vermelden dat zij lid zijn. Dat zijn de goede,
dankbare leden onzer Leidsche Maatschappij. Doch er zijn ook menschen, die, in
groote nuchterheid, vragen wat de Maatschappij doet voor het grootste aantal der
leden en vinden dat zij, persoonlijk, aan het vele, dat de Maatschappij tot stand
brengt en aan al hetgeen zij bezit aan boeken, handschriften enz. niets hebben.
Zulke ondankbare lieden bestaan er. Welnu, werkt men meê om hen lid te maken
dan betalen zij, indien zij niet weigeren het lidmaatschap te aanvaarden, wat nog
tot de zeldzaamheden behoort, contributie voor hetgeen de candidaat-steller een
eer noemt, maar de gekozenen misschien een wat al te banale onderscheiding acht.
In elk geval, moet de candidaat-steller en hij, die stemt, het lidmaatschap zeer
begeerlijk achten ook voor hem, die geen voordeel daarvan genieten kan. Dit nu,
ste

vinden misschien, in het 133

jaar van het bestaan der Maatschappij, minder
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menschen dan tien, twintig, vijftig jaren geleden. Er zijn er zelfs onder de leden zóó
radicaal dat zij 't nog zoo kwaad niet zouden achten als elk belangstellende, die
door het betalen der contributie het goede doel der Maatschappij meê mocht willen
helpen bereiken, werd toegelaten en aldus zichzelf kon doen deelen in de eer geld
en werkkracht te geven voor onze Taal en Geschiedenis. Maar vroede opportunisten
zouden misschien vreezen dat daardoor het aantal leden zeer verminderen zou in
plaats van vermeerderen. De uiterlijke eer ware dan van het lidmaatschap af.
Trouwens, niemand denkt er aan in ernst zulk een voorstel te doen. Onze oude
Maatschappij zal nog jaren en jaren lang haar leden kiezen. Wij hopen dat zij
eenmaal zoo ver zal gaan dit op wat praktischer wijze te laten doen.
De verrassing was het benoemen van Jozef Israëls tot eerelid der Maatschappij.
Volgens wetten en reglementen zal dit wel volkomen in den haak wezen. De
vergadering nam bij acclamatie het bestuursvoorstel aan. Wie zou niet gaarne den
beroemden Nederlander ook deze onderscheiding gunnen, als zij hem eenig
genoegen kan doen? Maar er is, bij de toelichting tot het voorstel, de nadruk op
gelegd op het feit dat Jozef Israëls zich verdienstelijk heeft gemaakt ook door het
schrijven van een boek. En, als wij nu even hadden kunnen zien wat er, bij 't
vernemen van het besluit der vergadering, in Israëls' gemoed omging, misschien
zouden we dan eenige verbazing en een tikje van spotlust hebben ontwaard.
Dat verreweg de meeste beoordeelaars dat boek over Spanje heel vriendelijk
hebben besproken, zal Israëls toch wel niet hebben doen vermoeden dat hij, als
debuut, onze Letterkunde heeft verrijkt met een kunstjuweel, waarvoor de schrijver
moest worden beloond met de hoogste onderscheiding, die onze aloude, bezadigde
Maatschappij geven kon. Ieder gewoon schrijver, die succes heeft op zijn eersteling,
moet - zoo hij er op gesteld is - al héél, héél blij wezen als hij dadelijk, om dat ééne
werk, tot lid der Maatschappij wordt verkoren. En Israëls wordt zoo maar eerelid!
Niet als schilder, want dan zou men hem 't eerder hebben gemaakt, bijvoorbeeld
toen hij zeventig jaar was geworden; maar als schrijver van een reisverhaal... Althans,
zoo kàn men 't nu uitleggen. Daarom zouden wij de benoeming meer van harte
hebben toegejuicht vóór de verschijning van het boek dan wij nu kunnen doen. Er
ligt nu iets minachtends in voor de oude letterkundige leden van buitengewone
verdiensten, die zijn voorbijgegaan, bepaald omdat zij maar schrijvers waren. 't
Geval is weêr kenschetsend voor ons vaderland. Met schrijven komt men er niet,
zelfs niet in een Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Men moet muziek
maken of, nog beter, schilderen. Want Nederland consacreert zijn groote mannen
niet zelf. Daarvoor dient het buitenland te zorgen; dan volgen wij, gedwee vaak, ook
wel eens met geestdrift. En men kent onze schrijvers in het buitenland nog zoo
weinig!
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Operette-bloed door Fiore della Neve, roman in twee deelen bij J.P.
Revers. Dordrecht 1899.
Deze roman moet geschreven zijn in den rook van cigaretten, in den geur van een
reukwatertje. Lekker op zijn gemak, is Fiore della Neve aan 't vertellen gegaan. Tot
punt van uitgang had hij een stukje werkelijkheid gekozen; tot steunpunten voor zijn
verbeelding eenige waarnemingen. Met zijn dankbaar gegeven kon hij veel doen.
Hij heeft het verwerkt tot een vermaakromannetje en hij is er in geslaagd met zijn
arbeid de lezers van het tijdschrift Nederland zeer prettig bezig te houden. Natuurlijk
is het dus, dat Fiore della Neve zijn roman liet uitgeven in een paar ‘kloeke’ deelen
en 't zal niemand verwonderen als die deelen gretig worden gekocht door de houders
van leesbibliotheken en de bestuurderen van leesgezelschappen. Voor het publiek
van dergelijke Nederlandsche inrichtingen is het boek bij uitstek geschikt, ook al
zijn er wat bladzijden bijgekomen, die de voorzichtige redacteur-schrijver niet in
Nederland heeft laten afdrukken.
Operette-bloed is hier en daar ‘pakkend’ hier en daar humoristisch, hier en daar
‘heel lief’, hier en daar erg wijs, hier en daar een beetje nuffig en van het begin tot
het eind vlot geschreven. Geen mensch kan er akelig van worden of er zich aan
ergeren. 't Is een aardig speeldingetje, dat getuigt van groote schrijfvaardigheid en
de fransche woorden, die er in voorkomen, zijn niet zóó groot in aantal, dat zij een
beoordeelaar boos maken. Fiore della Neve kan bepaald wat ernstigers en beters
geven; maar hij heeft met Operette-bloed blijkbaar vooral wat aangenaams willen
bieden aan de lezers van zijn tijdschrift. Die krijgen, gelijk de lezers van alle mogelijke
tijdschriften uit onze dagen, zóóveel sombers en ontmoedigends onder de oogen
dat, nietwaar? er dringende behoefte bestaat aan lektuur, die in spanning brengt
en toch geen akeligen indruk achter laat.
Operette-bloed is wat operette-achtig, nu ja! Daar hebt ge, bijvoorbeeld, dat
tooneel tusschen de heldin en vorst Clarenthal, (pag. 135 en vlg.) dat doet denken
aan de beruchte schildering uit Klaasje Zevenster. Het jonge meisje zal bijna met
geweld worden genoodzaakt de liefkozingen van een gemeenen vorst-vent te
ondergaan. Zij is met hem opgesloten in een kamer vol bloemen en geuren van
specerijen. Maar zij steekt de gordijnen in brand. De onmensch vlucht en laat haar
alleen in het brandende vertrek. Zal zij worden geroosterd en aldus haar deugd
worden beloond als die van den heiligen Laurentius? Neen! Het meisje wordt gered...
Wat al zuchten van verlichting hoort men aan jonge maagdenboezems ontsnappen
op die pag. 146 onderaan.
Aardige trekjes, hier en daar, die het iemand bijna zouden doen bejammeren, dat
Fiore della Neve niet liever een ernstig boek heeft willen maken. Intusschen, wat
hij moet hebben bedoeld te geven, gaf hij aan zijn groot publiek van dankbare lezers
en dus blijft ons niets meer over dan hem geluk te wenschen met zijn slagen.
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Madonna en Bloemstukjes door Mevr. Fabius-Cremer Eindhoven, twee
deeltjes bij P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam, zonder jaartal.
Mevrouw Fabius-Cremer Eindhoven bedoelde ons wat zeer fijns en teeders en
ongemeens te geven. Zij schreef acht stukjes, die de firma Van Kampen te
Amsterdam keurig uitgaf. Oorspronkelijk van gedachte en van vorm zijn die kleine
schetsen niet. Het is jammer dat ook de stijl en de taal veel te wenschen overlaten.
Om den arbeid van deze schrijfster volgens eer en geweten te kenschetsen, zouden
wij harde woorden moeten gebruiken. Laat ons daarom eenige volzinnetjes aanhalen
en eenige woorden cursiveeren, opdat de lezer zelf oordeele.
‘Door het geopende raampje drongen aroma-geuren. Met bijna vermoeiden blik
zag hij naar de groep. Met een tintje bewondering voor de onopgemerkte bevalligheid
harer bewegingen, voelde Frits iets als teeder medelijden opwellen voor de
schuchtere uitdrukking, die aan het zachte, kleine gezichtje enz. Starende met zijne
onbedorven glansoogen. Nu, ma foi! zei de bekoorlijke vrouw hare ronde schouders
latende glijden langs Reinier's jasmouwen. Met eene beweging van stijve hoffelijkheid
naderde hij den toovercirkel zijner gepeinzen. Zijn woorden klonken houterig-onvast.
Het geprikkelde antwoord. Nu moet ik U faux bon spelen. Hij, Frits, zou zijn sterke
schouders zetten tegen het noodlotswiel en het duwen en smakken.... Het zou hem
den wil doen. Klaar-heldere meisjes-oogen. Mevrouw Van Ringen's cirkelvormige
bevalligheden. Nergens voelde men zich zoo behaaglijk als in het confortable home
der notarisvrouw.... geen heer der schepping wist zich te onttrekken aan den invloed
dien de sirene ongemerkt uitoefende. Toen Corrie van Ringen zich zoo overmoedig
waagde aan de cancans van het Vinkwijksche publiek. Mevrouw Belkamp had een
gevoel van wakend droomen, van mystische half-realiteit, toen zij den parfum
opsnoof, die Corrie's nabijheid aanduidde. Te midden harer angstige broeigedachten,
hield de vigilante stil.... Spoedig verwierp ze deze illuzie als een gevaarlijke
fata-morgana. Jetje zag hoe Henri's oogen zich vluchtig in die van Corrie boorden,
en ze schrok van den vreemden gloed, die van beiden uitging. 't Was of twee
vuursteenen vonken spatten. 't Prikkelende vocht maakte haar spraakzaam in de
oogen van alle aanzittenden. Nonchalant uitgestrekt op den Turkschen divan, scheen
Corrie geheel verdiept in de beschouwing der Venus Calypygos, die met een koelen
glimlach neerzag op al het aardsche en met een kalmte, alsof schoonheid van lijnen
en vormen niets te maken had met sensualiteit.
N.B. Zij ziet neer op het onderdeel van haar rug, en heet Kallipygos juist
omdat men dit bewonderenswaardig vond. De Venus Kallipygos is de
grofst-zinnelijke Venus, die bewaard is gebleven!
Al deze narigheid is gewied uit Madonna en Draperieën, te zamen een deeltje
vullend. Wij zullen den lezer niet vermoeien met een tweede bloemlezing uit het
andere deeltje. De bundeltjes zijn naar taal en stijl gelijkwaardig.
F.L.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

t.o. 97

Avond te Warmond (teekening) 1894. Eigendom van Dr. H.H. Breuning te Leiden.
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Floris Verster.
(Chronologisch en aanteekeningen.)
Studie door Albert Plasschaert.

Floris Verster.

Floris Verster is den negenden Juni achttienhonderd één-en-zestig te Leiden
geboren, uit het huwelijk van F.A. Verster en E.M. van Kaathoven. Hij
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was van negen-en-zestig tot drie-en-zeventig op een particuliere school; van dat
jaar tot zes-en-zeventig op de hoogere burgerschool. Terwijl hij daar was kreeg hij
les van Bos, een lithograaf te Leiden (in acht-en-negentig daar gestorven), en ging,
nadat zijn vader het oordeel gevraagd had van Herman ten Kate, van school. In
dien tijd had hij ook van Breitner les gehad in 't schildergenootschap ‘Ars Aemula’,
in perspectief-teekenen. Van zes-en-zeventig tot tachtig is hij op de Akademie van
Beeldende Kunsten, in Den Haag. Hij krijgt hier voor klein pleister den eersten prijs,
in tachtig voor antiek pleisterbeeld de zilveren medaille.
Koelman, die toen direkteur was, had eer een hekel aan z'n werk - hoe zou die
ook niet, deze ‘volmaakte’ teekenaar - en sprak, met felheid, in z'n fraai accent, over
die ‘naidege strepen’.
Verster werkt daarna een half jaar op de Akademie te Brussel, onder Portaels.
Daarna woont hij, tot nu, te Leiden.
***
Dit blijven wonen op één plaats schijnt mij merkwaardig.
En ik vind twee soorten van schilders in dit opzicht:
o de ‘trekkende’ bent. Deze is overal te vinden waar het ‘schilderachtig’ is. Van
1 .
Amerika komen ze waaien naar hier; uit Australië zijn ze in Laren, where Mauve
lived, - ginder is niets mooi - en komen hier werken met ijver verbazend, en
opgewekten goeden moed, voor de import van Hollandsch landschap.
o en de andere, mijns inziens, de voornamere. Die reizen niet, of alleen in hunne
2 .
jonkheid. Zooals Vermeer, die z'n heele leven in Delft zat.
Bij dezen vervangt het géestelijk reizen 't lichamelijk, zoozeer, dat dìt laatste
noodeloos wordt.
Ze gaan langs ijler stranden en lichter zee-deining dan de eersten zien met hun
botte oogen. De anderen zien niet, die reizen en verven.
De tweede soort heeft de betere kennis.
Ieder ding is schoon, en beeft van volheid van praal.
De anderen zien niet, niets.
Ik bedoel natuurlijk niet die, zooals Mauve eerst in Laren vond, wat-i wou, ergens
een plaats vinden waar 't landschap hun 't meest treft overeenkomstig hun eigen
stijl - op zichzelf is dit ook een beperking van vermogen, blijkt mij - maar de anderen,
die spoortrein-achtig van plaats tot plaats gaan.
Als de conducteur den naam roept, zijn ze al ongeduldig, treuzelen er een dag
of twee rond, nemen even veertien studies; en gaan met den trein verder, om 't
zelfde, elders.
De tweeden hebben, uit hunnen aard - hun jeugd is soms vol geestelijke heftigheid,
die uitbloeit later tot een meest gave vrucht - de neiging tot klaarte, tot rust.
Hun schilderijen zijn dikwijls zonder menschen. Stadsgezichten: een kamer.
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En zijn er personen, zoo zijn dezen nooit behandeld, luisterend, of in aandacht over
een werk.
Bij dezen komt, vanzelf, 't blijvende.
Zoo, Verster.
***
Nadat hij te Leiden is komen wonen, heeft hij zijn atelier op 't Galgewater; eerst in
't tweede huis van den hoek; vervolgens in 't vierde.
In twee-en-tachtig schildert hij een ‘Cavalerist te paard’ (eigendom van mevrouw
de weduwe Groll te Leiden), dat tentoongesteld is op de Exposition de Bienfaisance
te Brussel; in kritieken genoemd werd.
‘Beuken in herfst’ (eigendom van mevrouw de weduwe Hubrecht te Leiden).
In drie-en-tachtig ‘Paardenkopje’. Dit is nog in eigenbezit. De neus, met de haren,
en de koele aanvoeling van de huid is nauwlettend geschilderd.
Verder een studie van een ‘Huisje met bloempotten’ (eigendom van Bauffe, Den
Haag).
In vier-en-tachtig werkt hij in den omtrek van Leiden. Hiervan bestaat zoowat niets
meer; in 't na jaar in Noord-Holland, in Bergen, van welke studies er een enkele nog
is.

Potloodteekening 1877.

Van vijf en tachtig is 't ‘landschap met zwijntjes’ (eigendom van den heer De Smet,
Gent).
Alberdingk Thijm over 'n schilderij no. 269 van Floris Verster te Leiden is niet
geschikt om voorstanders van het impressionisme te winnen.
***
Ik zal bij de volgende jaren nu 't werk belangrijk wordt, meer eigen, telkens eenige
van de kritieken uit dat jaar volgen: als documentatie, tevens een spiegel
opgehouden, en een beschaming meestal, voor kritici, hoe kritisch!
De kritiek, die een schilderij als een feit constateert:
op den voorgrond drie paarden, licht-bruine (een gansch uitgespannen) de
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andere nog aan den wagen; gezien in hun volle lengte; alleen de voorste, de
uitgespannene, met zijn kop naar den toeschouwer gekeerd;
daarachter, aan de waterput, een kereltje met een rooie kiel aan, oude bruine,
leeren broek;
aan den horizont een huisje omgeven met boompjes, 't huisje met lichtgroene en
witte blinden, allen wijd open behalve een die half dicht is: de boompjes jonge
populieren, de blader-behandeling bijzonder fraai;
heeft mij altijd van een merkwaardige onjuistheid geschenen. Zelfs al voegt ze er
nog bij dat de toetsen zoo lang of zoo kort zijn, gemiddeld (uitgedrukt

Koolsnijder (schilderij) 1885. Eigendom van de firma E.J. van Wisselingh & Co.

in millimeters), dat de behandeling van de verf op deze of gene manier moet plaats
gehad hebben (wat te bewijzen is uit studies, en aanzet, van andere, door
omstandigheden onafgemaakt ('t verhuizen van den schilder van Haarlem naar
Delft, tegelijk met den dood van zijn vrouw), dat b.v. okers, enz. bij voorkeur gebruikt
worden.
Ze is onvoldoende.
Zooals ook, voor een meer of minder groot gedeelte, die van 't milieu (de
beoordeeling daarvan is al, ondanks alle zorg, subjectiet) of welke tegenwoordig
geliefd is, die van afstamming.
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Beide zijn juister dan de eerste.
Ze zijn beide, de eerste meer philosophisch, de tweede als psychologisch,
verklaringen en ophelderingen over de persoonlijkheid van den maker, en de
stemmingen waaruit, de toestanden waarin, 't werk werd.
De persoonlijkheid moet voor alles komen, eerst worden gezegd. Daarachter
komen als nakomende verduidelijkingen, en de afstamming, en 't milieu (als
landstreek en ook verder nog familie-milieu; geldelijke omstandigheden, etc.).
Deze twee laatsten, niet van een persoon zijnd maar uit geheele groepen; soms
verschillende volken met verscheidene eigenschappen, door traditie, godsdienst;
zijn nog complexer; en kunnen dus nog moeilijker zuiver bepaald worden dan
eenigszins de persoon zelf naar zijn werk.
De allereerste, de feitelijke, is geen kritiek, waarlijk.
Ze kan alleen dienst doen om een die 't werk en den aard volkomen kent, 't
voorgestelde, dat-i dan zag eens al, te doen herinneren.
Ze geeft nooit een denkbeeld ervan.
Ze zal b.v. aangeven welke kleuren de schilder liefst gebruikt; maar dit geeft, in
zich niets van de hoedanigheid der uiting waarop de kleuren gebruikt worden.
Dezelfde kleuren kunnen - de nuances zijn daarenboven niet juist te benoemen in bepaalde combinaties, uitingen van felle gevoelens, feller dan brand zijn,
anders weer: dezelfde kleuren in de nietzelfde samenvatting, zachtmoedig op 'n
de derde wijze, volmaakt onverschillig.
Deze kritiek, quasi-kritiek, overtuigingloos zijnde, overtuigt niet.
De anderen wel.
***
't Teekenwerk van voor, nog uit, dezen tijd, is meer dan belangrijk voor zijn latere,
zijn zoogenaamde tweede manier van werk.
Het is zeer strak, nauwlettend.
Een gevlekte koe wordt geteekend: 't lijf heel nauwkeurig, bochtje voor bochtje,
van den rug; de vlekken zijn omgeven door een lijn om ze bij elkaar te houden; als
een afzonderlijk iets, op de huid; eigenlijk heelemaal afgescheiden van 't omringend
wit eikenblad; hulstbladen worden geteekend met een ranke scherpte van lijn, die
iets van een snijden heeft.
De kleur is, (ze wijst dadelijk uit dat Verstèr een kleurenvoeler is zelfs toen) meer
naar de donkerte, bruin; bruinrooden.
***
In zes en tachtig schildert hij 't portret van zijn broer C. Verster; de koolsnijder
(eigendom van S.J. Wisselingh) de aquarel koolsnijden (eigendom Drucker, Londen).
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Deze maakte hij met meer studies, te Giethoorn (Overijssel). Uit dit jaar is ook de
aquarel van ‘'t Landschap met zwijntjes’ (eigendom van Ars Aemula
Kunstgenootschap Leiden).

Anemonen (schilderij) 1888.
Eigendom van den firma E.J. v. Wisselingh & Co.

K r i t i e k : De heer F. Verster is een overtuigd impressionist; zooveel het
landschap betreft; meen echter niet dat het minder afgewerkte als
voorwendsel dient om gebrek aan teekening te bedekken; de beide
huzaren, in zwart krijt, met zekerheid en geestig neergezet overtuigen
van het tegendeel. De boerderij in olie- en waterverf zoude op iedere
tentoonstelling de aandacht trekken. Kunstbeschouwing, Leiden 1886.
In Maart '82 wordt in de Federation Artistique gezegd van solidité et ampleur; - 'puis
un sous-bois d'une coloration chaude.
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In zeven en tachtig: ‘geplukte kippen met gemberpot’ (eigendom van G. van Vloten)
en een zeer groot schilderij: ‘Steene-bikken: Menschen die zitten de kalk van oude
steenen af te slaan.’ 't is slecht van atmospheer. De manier waarop de handen
geschilderd zijn die de steenen vasthouden, is goed; te zuiver. Ook de kleur van 't
gezicht van den man. 't Geheel is fijn grijzig.

Anemonen (schilderij) 1888.

K r i t i e k : La couleur de M. Verster de Leiden a de la vigueur à côté de
beaucoup de finesse, ses trois tableaux sont appréciés, mais surtout le
‘Potager.’
Fedérat. Artistique, 18 Juin '87.
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Verster, lui aussi nous attire par des tonalités vraies et nous aimerions á
voir souvent des aquarelles exécutées comme son paysage aux choux
où travaille un paysan étonnamment juste de mouvement, et bien dans
l'air.
't Zelfde. Maart '87 naar aanleid, v. tent door P. Studio te Antw.
Wat te zeggen van Floris Verster, Leiden, die ons eenen ‘Zwaan en eenen
Reiger’ te zien geeft die uit een koperen braadpan schijnen te vallen in
eene kalkbrei. Denkt men hierbij aan eenen zwaan van Weeninx, dan
kan men een glimlach niet onderdrukken.
Rotterdammer, '87.
Floris Verster met zijn ‘Hoekje uit mijn atelier’ gemakkelijk en vlug
geaquareld met vele en schelle (bedoeld felle) kleuren en toch vol eenheid.

Ander blad.
Op andere wijze (dan 't werk van Van der Valk) zijn ontstaan de stillevens
van Verster, waarbij niet gewerkt is onder den machtigen drang van een
impressie, maar waar de langdurige beschouwing van eenige voorwerpen
den artist telkens meer en meer deed zien een groot ensemble van vele
kleuren en vormen, en hem drong tot het samenvoegen in zet bij zet van
wat hij gevoelde, van zelf geziene karakteristieke lijnen langs pooten en
koppen, van zelf gevoelde blauwig paarse lichtglansen op strak gespannen
huid van geplukte faizanten en gloeiend geel vastgeteekend lange pooten
of vettige deelen; of de simpel in een geschilderde fijne kleuren van het
grootere (stilleven) uitdrukkend den rijkdom van stof en vormen en kleuren,
die een lange beschouwing hem deed gevoelen.
A. DE ROOY, De Amsterdammer, Arti tent.
In acht en tachtig ontstaan de ‘Anemonen’ (eigendom F.A. Verster Leiden) ‘Papavers’
(eigendom van Lijnden den Haag) de ‘Fabriek’, twee figuren aan een ketel poetsend,
geschilderd in de fabriek van Van Marken, Delft; ‘Roode Tulpen’ studie, eigendom
van O. Kamerlingh Onnes; ‘Blaren en Sneeuwballen (eigendom mevrouw de wed.
Hubrecht Leiden. Van dit jaar is ook de ets ‘Na de kippen’, ingezonden op de etsclub,
met de krijtteekening ‘Distels’ (eigendom F.A. Verster). In 't najaar maakt Verster
studies in Noorden (Z.-Holland) waarna ‘Schuiten’, schilderij (eigendom van mevr.
wed. Hubrecht Leiden) een aquarel hierna (Artibus Sacrum, Arnhem), en de aquarel
‘Naar de Schuiten’ (eigend. J.J. Tiele Rotterdam).
K r i t i e k : Een echte schilder is Floris Verster. Zijn teekening houdt zich
van kleur in het sterke goud van de passe-partout als een frissche
olieverfstudie naar de natuur, en de eenige fout er van is misschien dat
zij te blijkbaar naar een olieverfstudie gedaan is.
Amsterdammer, 14 April '88. G.H.C.S.
In 't ‘Moestuintje’ van Verster heerscht een prettige goede kleur. Hadde
ook Verster in andere opzichten een weinig meer zorg aan zijn
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tuintje besteed, hij zou nog betere vruchten er uit gehaald hebben. 't Is
nog te woest.
D. V.D. KELLEN, N. v.d. Dag, 16 April '88.
In negen en tachtig: ‘Pioenrozen in groensteenen pot’ (Burgerziekenhuis te
Amsterdam) ‘studie boerenwoning’ (eigendom J.J. Tiele Rotterdam) ‘studie
boerenwoning’ (eigendom J. Bosman Rotterdam).
Hij wordt geweigerd als lid van de Hollandsche Maatschappij op zijn inzending
‘Koolsnijden’ en ‘Aquarel-atelier’.

Noorden (studie in olieverf) 1889.

K r i t i e k : In De Amsterdammer noemde de heer V. een stilleven van
Floris Verster. In September wordt hij vermeld door de Fédération
Artistique met Le Luxe d'un pauvre.
Negentig is een belangrijker jaar. In dit jaar zijn de schilderijen ontstaan:
‘Schoorsteenmantel’ (eigendom Tutein Nolthenius, Delft); ‘Donkerroode pioenrozen’
('t zelfde); aquarel ‘geplukte kippen’, hangende tegen een geel fond. De lichte lila
kleuren tusschen de pooten zijn bizonder doorzichtig behandeld. Aquarel ‘kip met
kool’. Deze aquarel en de vroegere ‘schuiten’

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

106

Distels (teekening) 1889.

zendt hij in naar de Hollandsche Maatschappij, en wordt geweigerd als lid.
Hij schildert ‘Sneeuw’ (studie), (eigendom van Mr. Rothlingh, Arnhem).
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Den achttienden November ontvangt hij een uitnoodiging van de XX te Brussel;
zendt als proef de ‘Donkkerroode pioenrozen’.
Van dit jaar is ook nog zijn studie-aquarel ‘roode kool’ (eigendom J.J. Tiele,
Rotterdam) - zijn ets van ‘De twee boomen’ en anderen.
K r i t i e k . ‘Winter’. Aan David van der Kellen. Indrukken op de
Arti-tentoonstelling. Een mooi schilderijtje is het sterk-klinkende ‘Stilleven’
van Verster, donkerblauwe vaas met najaars gelige bloemen, opstekend
in een fond van goud-rood bruinen vormende in het hoog vierkant van de
lijsteen mooi oprijzen en samenschitteren van kleurenrijkdom.
A.J. DERKINDEREN.
De heer Floris Verster zond schilderijen in, waar hij zijn vorstelijk
coloristisch talent volkomen in heeft uitgesproken. Het schitterendst vind
ik zijn pioenen. Zelden zag ik een schilderij dat zoo doorwerkt is van kleur,
zoo is volgehouden over de geheele grootte van het doek, en waar toch
zulk een subtiele blanklichte kleurenpracht is in gebleven. Het is eigenlijk
geen schilderij, ook geen decoratief doek, want daarvoor gaan op eenen
afstand te veel van de prachtig fijnere kleurkwaliteiten verloren, maar het
is een schitterend gobelin, door een volbloed coloristisch artist geschilderd.
Als tegenstelling van 't blanko gamma, waarin de pioenen zijn gezien,
dient het groote stilleven ‘Schoorsteen’ betiteld. Het geheel is een zware,
donker-schitterende kleurenvisie, uitgedrukt door een forsche schildering
en een prachtig coloriet. - Willem du Tour. Amsterdammer, 26 Juni. Leid.
en Haag. Tent. Floris Verster met zijn pioenen in rijken gobelin-toon
gezien.
Haagsche Courant van 7 Januari.
Indien ooit in Nederland de industrie der goud-lederen behangsels mocht
herleven, dan zou een fabrikant in Floris Verster een uitmuntend artistiek
directeur vinden. Zoowel op de thans gehouden tentoonstelling te Leiden
als op die te Arnhem vindt men schitterende motieven voor goudleder
behang. Er is een glans- en een kleurenharmonie in de planten-fantasieën
van Verster, die een eigenaardige bekoring op ons oog uitoefenen. Indien
het karakter der bloemen niet zoo geheel miskend ware, zouden zulke
doeken ook als geëncadreerde stillevens, dus als schilderij, kunnen
dienen.
E.G.O., Vaderland, 31 Juli.
Verster met zijn grillige vormverwaarloozing, zijn oprijzende, in de hoogte
wègvagende of gebroken neerhangende planten, mysticus van den
nieuwsten tijd. Mooier droom van kleuren heeft hij misschien nog niet
gedroomd dan hij hier neerzette op zijn paneel: bloemen van diep, stil
brandend sienna-rood, tegen een gaas van kwijnend bleek zeegroen,
wegvluchtend in het vaag geelgroen van den achtergrond. Daar ligt
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over dit doek een verfijnde weelderigheid: de hartstocht sluimert in het
hart van die bloemen, die zich overgevend wegzinken in dat teer groenig

Tuin bij Endegeest (pastelteekening) 1895.
Eigendom van de firma E.J. v. Wisselingh & Co.

fluweel. Er is een diep verlangen in, dat zoekt naar vrede; een droomerig
peinzen, dat zich oplost in het geheimzinnig Al.
L.S., Haarlemsche Courant, 8 Augustus.
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Sneeuw (pastelteekening) 1895.
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Bloemen van Floris Verster, een stuk zoo verrukkelijk van kleur, dat men
het onbestemde in de teekening er eigenlijk om voorbij ziet. Het is een
machtige kleurensymphonie in groen en rood, vol fijne schakeeringen en
overgangen, flink en sappig geschilderd. Voor botanische studie moge
het niet geschikt zijn, als kleurstudie is het een weelde voor het oog en
daarmede - de naam bloemen zonder nadere aanduiding doet het reeds
vermoeden - heeft de schilder ditmaal willen volstaan.
Gelria, 9 Augustus.
Floris Verster. ‘Schoorsteenstuk’. En hier, in dien spiegel op den
schoorsteen vlamt machtig en geweldig een vuur van bruin gloeiend
goudgeel, dat alles om zich heen verteert en vernietigt en in zijn intens
vermogen voor ons verschijnt als het hoogheerlijk symbool van een leven
buiten ons, van het zieleleven des kunstenaars in zijn eeuwig jagen en
zoeken en strijden!? Ook in de innigste weelde van zijn goddelijk
overwinnen. Voor mijn persoonlijk sentiment is dit een van de meest
zelfgegevene kunstwerken die ik hier heb gevonden: een zeldzaam stuk
modern artistenleven.
Ook de Haarlemsche Courant, 2 Juli.
Het stilleven van Verster is zeker gedistingeerd van kleur.
Spectator, 25 October.
Verster et - ne sont pas de ces artistes qui se confinent dans les données
connues. Leurs oeuvres sont orginales. Ils jettent peut-être encore leurs
gourmes, mais dans un temps prochain, il faudra compter avec eux; ils
se placeront bientôt, grâce à leur immense talent, au premier rang des
maîtres Hollandais contemporains.
La Fédération Artistique, 29 Juin.
In een en negentig krijgen we den cataloges der werken verder aanvullend: ‘Geplukte
kippen’ (eigendom Ahn, Den Haag).
In Februari is de inzending op de XX, bestaande in de donkere pioenrozen,
schoorsteenmantel, kippen.
Het werk werd er, hoewel opgemerkt, niet bizonder geschat. Voor de verdere
werken van Verster is deze tentoonstelling echter een hoofdgebeurtenis, die, hoewel
de werking niet onmiddellijk daarna begon, toch stellig is.
De donkerte en neiging tot zwaren toon, die eigenlijk hem waren, is na dien tijd
langzaam, en voor goed, veranderd in een licht-volle.
Verdere werken: ‘Bloemen in een serre’ (mevr. Tuthein-Nolthenius, Amsterdam);
‘Roode lelies’ (eigendom mevr. Crommelin, Amsterdam); ‘Studie na koeien’,
‘Stroobloempjes’ (eigendom De Bock, Den Haag).
K r i t i e k : In de voorzaal worden wij opgehouden door eene groote
schilderij van Verster ‘Bloemen en bladeren’, waaraan een aangename
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kleurwisseling en -speling niet kan ontzegd worden, maar is er eenige
waarheid in? Even weinig als in een droom.
D. V.D. KELLEN, Het N.v.d.D., 16 Februari.
‘Geplukte kippen’. De commissie heeft er goed aan gedaan zulk een walgelijk
onderwerp, misschien aantrekkelijk voor een gastronoom, aan de aandacht te
onttrekken. Hoe iemand, die, wat kleur betreft, veel smaak heeft, 't geen uit zijn
bloemen blijkt, in andere opzichten, als vorm en keus van onderwerp allen smaak
schijnt te missen, is onbegrijpelijk.
Dezelfde, 8 Juni.

Eucalyptus (waskrijtteekening) 1896.
Eigendom van het Stedelijk Museum (Lakenhal) te Leiden.

Het schijnt mij toe, dat de heer Van der Kellen hierin zeker eenigszins onjuist is.
Zooals hem wel meer voorkwam. Zoo hij de behandeling had aangevallen, waren
zijne opmerkingen gerecht geweest, en hadden zij de waarde, die de opmerkingen
steeds gehad hebben van dezen kunstkritikus van Het Nieuws van den Dag. Maar
nu alleen het onderwerp afkeurend, zouden wij ten slotte tot den toestand komen,
dat de kritici den artisten het onderwerp zoo niet volledig opgaven, toch wouden
insinueeren. En dit lijkt onjuist.
K r i t i e k : Tot het beste werk op de ‘driemaandelijksche tentoonstelling
te Rotterdam’ behooren de twee schilderijen van Floris Verster.
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Pompoenen (waskrijtteekening) 1896. Eigendom van de firma E.J. v. Wisselingh & Co.
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Ze zijn daar als schitterende lichten tusschen smeulende vetpitjes.
Weggestopt, natuurlijk, hier en daar in hoeken; 't is reeds veel, dat men
ze een plaats waardig heeft gekeurd. Men verbeelde zich de hoog
opgetrokken wenkbrauwen en den spottenden glimlach op het gezicht
van de meeste bezoekers, en - helaas! - ongetwijfeld ook van meer dan
éen commissie-lid, toen deze schilderijen werden bekeken - liefst met
den neus er op. Toch zijn ze misschien de meer merkwaardige
kunstrichting te midden van al die wankunst. Omringd door die dorre,
nietszeggende prenten, schiet het leven in zijn frischheid uit dat eene
doek u tegemoet, de kunstenaar geeft door die eclatante kleuren de
essence der bloemenpracht weer. Het andere stemmiger, maar in zijn
delicate kleurenschikking even harmonieus en mooi. Het zijn een paar
prachtige stillevens. Toch zullen de meesten er niet veel aan hebben,
want de ‘Bloemen’ zijn wellicht niet stiptelijk te determineeren, en de
‘Geplukte kippen’ - wel wie schildert nu geplukte kippen?...
De Amsterdammer, 22 Mei.
Van den prachtlievenden Verster gloeiende bloemtrossen tegen een
matblauwen achtergrond.
Amsterdamsch Handelsblad, 22 Mei.
Verster ‘Schuiten’ bevalt ons door kleur en toon bijzonder.
DAVID V.D. KELLEN, 11 Februari.
... en een breed, maar volledig uitgedrukt, warmtonig stuk: ‘Schuiten’.
Rotterdammer, 3 Februari.
... en er naast een bloemstuk van Floris Verster, een glorie van rood,
vlammen van gloeiend bloemrood, in de fluweelen diepte van donkerbrons.
J.V., Amsterdammer, 8 Februari.
De emotioneele kunst van Verster heeft een decoratief karakter.
E.F., Amsterdammer, Weekblad, 28 Juni.
Tot de zonnepriesters behoort in de eerste plaats ook Floris Verster. Zijn
streven huldig ik zeer, maar hij duide het niet ten kwade, als ik sommige
zijner interessante proeven nog niet tot de bereikte kunstwerken reken.
E.G.O., Vaderland, 8 November.
In twee en negentig: ‘Flesschen’ (eigendom Van Vloten, Leiden); ‘Cineraria's’
(Bremmer, den Haag); ‘Endegeest’ (pastelteekening). Gedetailleerd als geteekend.
De kleur iets zwoels; als in de vormen; iets analoogs aan Toorop.
Den zeven en twintigsten October trouwt hij te Zoeterwoude met Jenny Kamerling
Onnes.
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In drie en negentig: ‘Anemonen’ (eigendom Hogendijk, den Haag); ‘Pioenrozen met
glazen karaf’; ‘roode tulpen in blauw glazen karaf’ (eigendom E.J. van Wisselingh);
‘Oost-Indische Kers’ (Kunsthalle te Hamburg).
Deze werd aangekocht door den direkteur. Hij had Bredius gevraagd wien hij de
beste moderne bloemschilder achtte in Holland; waarop deze hem Verster aanwees;
‘Maandrozen’; ‘Chrysanthen’, (eig. Mevr. Wed. Hubrecht) Leiden.
In vier en negentig:
‘Begonia's met Oost-Indische kers’ (Mevr. Gijzelaar, Amsterdam); ‘Begonia's
(Mevrouw Hogendorp 's Jacob, den Haag); ‘Voorjaarsbloemen’ (eigendom Breitner,
Amsterdam).

Mistletoe (waskrijtteekening) 1897.

Met dit jaar eindigt een periode: de tijd van de kleur soms tot uitspatting toe. En
mijn oordeel zeggend over dit gedeelte acht ik Verster: ‘een impressionist, soms
geweldig’; een ‘kleurvoeler uitmuntend.’ In 't laatste opzicht zeker een van de
bizondere uit Holland. Niet alleen in de franke en groote kleuren; maar ook in de wie zou ze roeren - overgangen, die zijn in bladen van bloemen; en blaren, groen,
verdord.
En alleen is in de tijd ook 't bloemblad, als stof, te verwaarloosd; en hebben
sommige van zijn schilderstukken te veel 't zijn-in-verf.
Na dezen tijd komt de voor mij meest merkwaardige:
Een terugkeer tot zijn vroeger zorg-volteekenen, zijn vroegst. De uiterste grens
van kleur was door hem bereikt. Tegelijk met dit (gedeeltelijk door 't zien van 't werk
van de jongere Belgen) 't verlaten van de zware tonen, en 't geheel zich overgeven
aan 't blanke.
In vijf en negentig ontstaan:
‘Tuin’ pastelteekening, eigend. E.J. van Wisselingh; ‘Avond’ gekleurd
potloodteekening; ‘Sneeuw’, Pastelteekening. In deze pastelteekening: een
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winterdag, met een lichte zon, is de boome-teekening en 't gedetailleerde van iederen
tak, strak gelijnd al haast zijn laatste werk; de behandeling van 't verschil is duidelijk
als het licht; de behandeling van de sneeuw is nog gedeeltelijk impresssionist.
In zes en negentig:
‘Sierpompoenen teekening (E.J. van Wisselingh); Sierpompoenen (of Turksche
mutsen).
Deze laatste teekening (de vruchten liggen op een glazen plaat, geen spiegelend
glas, waaronder ligt een zwart fond) is een koele demonstratie van schoonheid. De
vruchtenomtrek is hard geteekend; de vruchten hebben iets afzonderlijks. Wat ze
ook in werkelijkheid bezitten; koel en hard als glas,

Schuurtje in Zwitserland (studie) 1897.

is de omlijning. 't Vruchtzijn is daardoor geenszins verdwenen. Deze zijn dingen die
't meest lijken op vroegere, Pieter de Hoogh, desnoods. Niet in kleuren maar in
omtrek.
K r i t i e k o v e r d e P o m p o e n e n . Floris Verster. Het zijn hier van
hem stillevens van pompoenen in strakke bewerking van kleur en fijn
strenge teekening, trachtende iets te geven van den open rijkdom van
kleurenweelde, weer gereflecteerd in een zinken (lees: glazen) plaat,
waarop ze liggen; maar alles voornaam, meer ingehouden dan zijn vroeger
werk en niet minder sterk.
Verschil bestaat er reeds in die twee stillevens, waarin het beste een veel
grooter fijnheid en vooral beschaafder verf bereikt is dan in het
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eerste; het is een mooi langzaam voortwerken, dat zijn beste uiting vindt
in een derde hier aanwezig stilleven, dat in zijn deftige stilte, eenvoud
van conceptie en sobere weelde, iets geheel eenigs en volmaakts geeft
wat ons steeds meer zal bekoren.... Om enkel het zuiver aanschouwelijk
schoon te geven, tot zooiets zijn er buiten Verster nog maar weinigen op
weg.
HENDRIK BREMMER, De Controleur, 25 April.

Dorpshuis te Noordwijk (waskrijtteekening) 1897.
Eigendom van Mr. S.R. Steinmetz, te 's Gravenhage.

Uit dit jaar nog een licht impressionistisch, onbeteekenend schetsje ‘Zinken kan
met hortensia’ (Mej. Hubrecht, Leiden); ‘Eucalypthus’, gekleurd-potloodteekening
(Lakenhal, Leiden), ‘Narcissen’ (Dr. Kroon, Leiden).
In zeven en negentig:
‘Mistletoe’ (gekleurde potloodteekening) en ‘Dorpshuis te Noordwijk’ (gekleurde
potloodteekening, eigendom Mr. Steinmetz, den Haag). In dit is meer licht, en stil
licht, dan in veel schilderijen van de felste zon. Daarenboven een toestand van 't
zonnelicht die zeer moeilijk is te geven. 't Licht dat
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klaar zijgt onder boomen. Op den grond door de takken, een plek zon, 't huisje een
deur, twee ramen. Verder niets.
In acht en negentig: de ‘Hooglandsche kerk’, stadsgezicht te Leiden,
gekleurd-potloodteekening (eigendom Mevr. Groll te Leiden). 't Schoonste werk dat
hij maakte. Een plein, met huisjes, daarachter de kerk. Boomen, van boven in een
mist van goud. Voornaam en rumoerloos. Wel gerezen, in zijn kleur en teekening
van den grond, 't paadje van gebakken steen langs de huizen, zwierig; palen voor
't huis: werkelijk als de palen zelf. Een wonder van nauwzien van ieder nuance van
iedere kleur. Alles wat maar kleurt, er in; 't geheel daardoor niet verloren.
Het nadert tot een werk van Vermeer; 't mist nog de groote breedheid.
In negen en negentig:
‘Kastanjeknoppen’ (gekleurde potloodteekening).
Het laatste werk ‘De Hooglandsche Kerk’; en ‘Pompoenen’, en ‘Knoppen’ van
Verster is zeker, hoewel betwist, niet alleen zijn beste werk, maar het beste werk
in Holland, op dit oogenblik.
Het is nog 't einde niet.
De strakheid van teekening is in ‘Kastanjeknoppen’, zijn laatste, gevoerd tot zijn
grens, in de teekening van de boomen; maar in andere partijen van de teekening
niet losser, maar meer gelaten, zoodat, wellicht, nog de tijd komt nu, waar zonder
de strakheid te verliezen, in olieverf, een breedte van schoonheid komt bij 't
wonderbaarlijk kleurgevoel; die al is in zijn Hooglandsche kerk; maar nog geruster,
gemakkelijker.
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Een loflied.
Door W. van Vere.
Daar buiten stroomde de rivier.
En altijd stroomde ze maar door, voorbij, - voorbij!
Het zonlicht viel er over de groene verten der wegwijkende dijken en op het
wiegelende, dartel spelende, schaterends toeiende, trillend blinkende water, dat
voorbij stroomde, voorbij, verder, verder,... naar waar rood en wit, en blauw en geel
gloeide en spatte, en glansde en straalde, en vonkte en vlamde licht, licht en water,
en water en licht, en nog eens, en weer eens licht, licht en water, water, stroomend
voorbij, voorbij; wit, goud, rood, blauw, violet, groen, grijs, trillend teer, vlietend ver,
stroomend voorbij, - voorbij, altijd door, altijd door,... en dat alles omlijst door
groengrijze, vlakke, wegwijkende lijnen, en begrensd door een licht ijlvlokkig kantwerk
van verre oevers en verre boomen en verre huizen; - en daar boven, hoog ruim
opjubelend van uit dat grijze verre een blauwwitte, witblauwe oneindigheid, waaruit
zich licht en leven gloeiendglanzend, prachtigpralend goot en stroomde, en viel en
vloeide, en blonk en bloosde.
De schepen, die op de rivier voeren, werden beloond met een vloed van lachend
licht, als zij gleedden op en af, snijdend door het water, dat ze droeg, en het licht,
dat ze duwde, - varend ver, en het water gleed en golfde er langs heen, en kroelde
en krinkelde, en kabbelde en klotste, en spatte er tegen aan, - en deinde en wiegde
en golfde en gleed voorbij, - voorbij!
De booten stoomden rookend en liepen schroevend, raderend snel door het
klotsend klaterende, springend-sprenkelende, woelend wentelende, schuimende
water, dat er achteraan golfde in een steeds breeder zog, golvend langer en langer,
tot het ruischend, bruisend, buitelend tegen den oever viel, - en dan stroomde het
weer verder, verder, voorbij, - voorbij!
En daartusschen dobberend drijvend zoo hier en daar een bruin visschersbootje.
En alles klonk en schelde, en floot en zong, en joelde en lachte, alles was helder
en klaar, en frisch en frank en ruim.
En alles leefde en groeide, en groende en blauwde, en bloeide en blonk, en
zwelgde in lucht en licht, in klank en kleur.
En het water stroomde voorbij, - voorbij!
***
Aan de rivier lag een klein stadje, omringd van groene wallen, hier en daar
bekroond met een windmolen. Een oude ietwat scheefgezakte kerktoren stak ernstig
boven de hooge boomen uit die langs den wal geplaatst waren.
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Daar werd ze geboren, in een klein, net huisje met spiegelruiten, juist tegenover
een draaibrug over een gracht, waar vele stoombooten en tjalken en aken en lichters
door gingen.
Dat was vlak bij de groote sluis, die op de rivier uitkwam, en vlak tegenover een
groote kolk. De overkant, naast de brug, daalde met hooge trappen naar de kolk
af, en er stonden hooge boomen, en hooge huizen; en aan den anderen kant van
de brug reikten de huizen met den achterkant in het water; een bonte rij, oude en
nieuwe, - maar allen waren ze leelijk, erg leelijk!
Die brug, en die kolk, en die trappen, en die hooge huizen, en die hooge boomen,
en die leelijke achtergevels, die had ze nu al vijf-en-dertig jaren zoo gezien; - de
rivier kon ze niet zien van uit het kleine, nette huisje met de spiegelruiten.
Elk oogenblik van elk uur, van elken dag, zag ze daar die brug open gaan.
Dan sloot de brugwachter het hek aan den eenen kant der brug en liep naar den
anderen kant, om ook daar het hek te sluiten, en dan zag ze de menschen hard
loopen, om er nog over te komen, en ze zag hen de hekken weer openen en vlug
over de brug heen loopen achter den brugwachter aan. Wel twee-, wel driemalen
gingen dan die hekken open en dicht, en dan klommen er nog jongens over heen,
en een man maakte het hek nog eens open voor een dame, die er nog door wilde,...
en aan den anderen kant sloot een vrouw, die er ook nog over wilde het andere
hek, en ze hoorde de stem van den brugwachter, die tot haast aanmaande, en zag
hem de groote kruk rammelend in het eene gat van het brugdek plaatsen en draaien,
stilstaande met één hand, en een zwiepend lichaam. En dan zag ze een hond nog
zich reppen over de brug, vlak langs de leuning, en ze zag het dier kruipen door
een opening van het hek, en dan zag ze den brugwachter zijn kruk verplaatsen in
het andere gat van het brugdek, en met beide handen en het lichaam
achteroverwerpend zag ze hem dan de brug draaien, en ze zag de menschen
aankomen, die moesten wachten, en ze zag ze wachten, terwijl ze daar stonden,
dikwijls in een o zoo'n geestig tafereeltje;.... maar dàt zag ze dan niet.
- Ze keek er niet altijd naar, natuurlijk. Eigenlijk keek ze er nooit naar.
Ze zat nooit vóór aan de straat; alleen 's Zondagsmiddags onder de
advocatenborrel; dan zat ze voor 't raam, en keek naar de menschen; - en als het
dan regende keek ze naar den regen.
Als 't donker werd gingen ze weer naar de huiskamer, die in een ander straatje
uitkwam, want 't was een hoekhuis, waarin ze woonden. Daar stond een tafel met
een gewast zeiltje er over tusschen de ramen en een rieten leunstoel voor pa en
één stoel voor moe en één voor zus Marie en één voor haar; en aan den muur
hingen twee slechte gravures in houten lijsten, - ze noemde dat schilderijen - en
een kartonnen waaier met gekleurde plaatjes er in gestoken; en voor de ramen
stonden blauwe horren.
Dan gingen in de voorkamer de hoezen weer over de stoelen, en de anti-
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makassars gingen in de kast, en de piano werd gesloten, en de plant van het raam
af gezet, waar 't zoo tochtte, en de beeldjes op de piano werden recht gezet, en de
deur dicht gedaan.
En dan begon er weer een nieuwe week.
In de stad liepen dan de menschen nog altijd op en neer, op en neer door de twee
hoofdstraten, en de meesten keerden om bij de poort, vlak bij de rivier, want daar
buiten woei 't zoo; en dan liepen ze weer op en neer, - op en neer. Enkele liepen
het hoofd op en stonden te praten onder de verschrompelde, verwaaide
kastanjeboompjes van een plantsoentje, waar paadjes in waren, en waar een beeldje
in stond, en waar een hekje om was, of zij stonden te kijken naar de groote booten
langs het hoofd.
En de zon daalde in de rivier.
En het water stroomde voorbij, - voorbij, - altijd door!
En alle kleuren versmolten langzamerhand tot blauw, tot blauwwit, blauwzwart,
alle schakeeringen van blauw; kille, blauwwitte plekken op het water,
diepzwartblauwe, wazige vlekken aan den overkant op de boomen daar achter den
dijk, die zoo hoog waren en nog hooger schenen.
Daar was ze nooit geweest.
Op de rivier lieten de visschers zich in hun bootjes afzakken; één roeide, de ander
wierp het net uit; en de bootjes dobberden op het kille water, en de drijvers van de
netten gleden weg, en de lichten in de lantaarntjes schenen nog slechts gele stipjes,
die dansten en deinden op de golven.
Een enkel schip kwam voorbij, statig met bruin bolle zeilen, en waaienden wimpel.
Het licht viel er op in vlakke tinten, en teekende het met scherpe lijnen.
En het water stroomde maar altijd door voorbij, - voorbij!
Daar ging ze nooit naar kijken, nooit!
Dan luidde de vesperklok; en de Roomschen gingen met traagsleurige
slenterbewegingen naar de kerk; de anderen bleven op en neer loopen door de
straten, of stonden te praten op de hoeken, of zaten in de kroegen; - de meesten
bleven echter loopen, op en neer, steeds op en neer, - langs elkander, net als ze
langs elkander leefden in het kleine stadje.
De straten waren erg nauw en donker, want de winkels waren gesloten; en daar
schuifelde en gonsde het den ganschen avond nog dooreen. Zoo nu en dan een
straatdeun door een groepje, dat toch nog vroolijk trachtte te zijn; een ruwe,
vloekende lach van een jongen, of een gegil van meiden; - een sombere, gemeene,
tegennatuurlijke omgeving, - een menschelijke hel!
Aan den hemel gluurde de maan er weer nieuwsgierig naar, als begreep zij het
nog steeds niet. Zoo nu en dan dreef er een wolk voor, die haar licht opving, en dan
zag zij er niets meer van, en kon het haast niet meer gelooven, en dan zou ze zoo
graag nog eens gekeken hebben.
Maar de wolk speelde met haar licht, en kleine wolkjes stoeiden er mee, en rolden
er mee over de groote wolk heen, en lachten in zilveren tonen, en wentelden zich
in de zilveren stralen, en buitelden over elkander heen,
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en sprongen van straal op straal, of vlijden zich er op neer als lange zilveren veeren.
En dan lachte de maan weer.
De sterren begrepen er ook niets van, en knipoogden verbaasd elkander tegen;
en die zulks gewoon waren staken de hoofden weer samen, en redeneerden, en
gesticuleerden, en keken om zich heen naar de andere sterren, die hun hunne
verwondering toeknipoogden; en de Groote Beer bromde: dat ze niet waard waren,
om naar te kijken; die menschen daar, - en kroop in zijn lekker warm hol, dat hij in
de wolken gevonden had, en ging slapen.
Daarbuiten stroomde de rivier; eerst langs een oud kasteel, dat daar al zoo lang
had gestaan, - dan langs een oud stadje met hooge muren, die tot in het water
reikten, en een oude poort, die op het hoofd uitkwam, en oude huizen met
trapgeveltjes, - en dan langs het stadje met den scheven toren en de groene wallen,
waar het nette huisje met de spiegelruiten stond, en waar de menschen in de kroegen
zaten, of op en neer liepen, - op en neer.
Het water droeg het licht met zich voort op tallooze kleine, zilveren schaaltjes, en
gleed langs de donkere oevers der uiterwaarden, waar hier en daar wat wilgenhout
donkere plekken wierp op het zilveren maanlichtkleed, dat gespreid lag over de
groene dijken. Donkere blokken boerenhuizen lagen met een enkel verlicht venster
kwaadaardig naar den weg te loenschen, die wit wegkronkelde boven alles uit. 't
Was stil op de rivier; voor anker liggende schepen dobberden half zilver, half zwart
op het water; overal zag men hunne lantaarns, hoog in den mast; op een groote
zandplaat zaten vele meeuwen stil te slapen, en vier visschersbootjes dreven weer
zwart af op de lichtende watervlakte, de drijvers lichtend nu als glimwormen, twee
langs dezen, twee langs gindschen oever.
En het stadje lag als een donker, llchtgloed-omlijst schaduwbeeld tegen een
ijlneveligen achtergrond, waar het maanlicht in verdween, en de sterren doorheen
tintelden.
En het water stroomde maar steeds voorbij, - voorbij!
- Dat had zij nog nooit zoo gezien, nog nooit!
***
De bovenkamer van het nette huisje met de spiegelruiten was gemeubileerd
verhuurd. Er hadden al heel wat heeren op gewoond; ze wist ze nog alle op te
noemen. Eigenlijk waren het zoowat de eenige gebeurtenissen geweest, die ze in
het huisje had beleefd; als ‘menheer’ wegging, en er een ‘nieuwe menheer’ kwam.
De grootste gebeurtenis echter was geweest vaders feest, toen hij vijftig jaren lang
op het bureau had gewerkt; vijftig jaren, - waarvan elk jaar was geweest als het
vorige, elke dag als de eerste! - En toen hij dat zoo vijftig jaren had gedaan, toen
hadden ze feest gevierd! Elken dag was hij viermaal de brug over geweest: tweemaal
heen, tweemaal terug; dan ging hij niet meer uit. Nu ging hij heel niet meer uit, en
betreurde den tijd
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toen hij dat nog wel deed; zes uur daags op het bureau, meer dan vijftig jaren
achtereen. Hij had er nooit veel verdiend natuurlijk, en ook weinig promotie gemaakt,
maar was toch altijd ‘mijnheer’ geweest, en nooit zonder handschoenen uit gegaan.
Nu was hij oud, erg oud, en ziek, erg ziek, en zat dag in, dag uit in den rieten
leunstoel door de blauwe horren op het straatje te kijken en was erg blij als eens
iemand van 't bureau een praatje kwam maken.
Als ‘moe’ uitging was ze gekleed als een deftige dame in een langen, zwarten
mantel, die ze al lang, al erg lang had. Ze ging dan ook zelden uit, zeer zelden, want ze moest er zuinig op zijn.
Ze ging zelve ook heel zelden uit. Zoo 's middags eens met zus Marie of Moe
een boodschap doen, of een visite bij tante Bet of tante Jans, pa's zusters, maar
nooit de stad uit; dat was zoo ver, en daar kwam je zoo niemand tegen, - en ze had
maar één paar laarzen, en daar moest ze zuinig op zijn.
Zus Marie was geëngageerd, al erg lang. Hij woonde niet in het stadje, maar was
in een groote stad op een kantoor, waar hij weinig verdiende, en weinig promotie
maakte. Ze hadden geen geld om meubeltjes en gordijntjes en kleertjes te koopen,
en konden nog niet trouwen. Als ze aan hem dacht, peinsde ze er over, hoe ze ooit
aan dat geld zouden komen, en als hij eens over kwam, 't geen hij eenige keeren
per jaar 's Zondags deed, - dan spraken ze dáár over. - Maar hij verdiende zoo
weinig en maakte zoo weinig promotie. Ze zou nu vast erg zuinig leeren worden,
erg zuinig!
‘Menheer’ lachte wel eens met haar, en wilde haar wel eens in de wangen knijpen,
en vroeg wel eens om een zoen, maar dat mocht niet, zei-ze; ze was geëngageerd;
- maar wegloopen deed ze toch niet!
Ze wist wel, dat ze er knap uitzag, die Zus Marie; ze was dan ook geëngageerd;
- maar hij verdiende zoo weinig, en maakte zoo weinig promotie; - maar ze zou erg
zuinig leeren zijn, erg zuinig!
- Mijnheer had zooveel boeken op zijn kamer; een kast vol, maar wat er op stond,
kon ze meestal niet lezen, dat was meestal een vreemde taal. Er waren ook
Hollandsche bij, maar die had ze niet durven vragen. Menheer had er toch wet aan
hen uitgeleend, en die hadden ze toen allen na elkaar uitgelezen, en teruggegeven
met kaftjes er om van krantenpapier.
- Zelve hadden ze geen boeken.
Menheer was lid van 't Leesgezelschap. Eéns in de week kwam de portefeuille.
Dan keek ze eerst even of er ook een Hollandsche roman bij was; dat gebeurde
wel eens; - en dan maakte ze een praatje als ze de thee boven bracht en de
portefeuille; en dan zei menheer wel eens: dat ze dat boek maar mee moest nemen.
Als menheer het zelf las, keek ze 's morgens bij het stofafnemen, hoe ver of hij al
was; - en dan maakte ze weer een praatje, als hij het uit had.
Soms vroeg ze er ook wel eens naar, als menheer het niet las.
Soms las hij er zoo lang over, want hij las altijd zooveel tegelijk; dan bleef het
daar zoo'n heele week liggen; - en menheer kwam altijd zoo ongeregeld thuis!
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- Zelve waren ze geen lid van 't leesgezelschap.
- Menheer ging 's Zondags bijna altijd naar Den Haag.
Den Haag! Ja, daar was ze ook ééns geweest in die vijf-en-dertig jaren. Toen had
ze gelogeerd bij de moeder van een der heeren; die had haar gevraagd, omdat zij
haar zoon had opgepast, die hier op de kamer ziek had gelegen.
- Ja, daar was ze ééns geweest.
Ze zou er zoo graag nog eens heen gaan, want ze vond het zoo vervelend, hier
in het kleine stadje, maar ‘pa’ zou er niet vandaan willen, die had hier nu al meer
dan vijftig jaren op het bureau gewerkt; nú was hij wel ziek, erg ziek, maar zoodra
hij beter was, ging hij weer naar het bureau; hij verveelde zich nu zoo!
- Elk oogenblik van elk uur van elken dag, van iedere maand... van elk jaar ging
daar die brug open vóór het nette huisje. Links van de brug lag altijd een groot
kolenschip, soms wel twee, en rechts altijd een schip met graan, het eene was niet
weg, of er kwam weer een ander. En altijd waren er mannen bezig om die schepen
te lossen.
En aan het einde van die gracht stommelde een groote oliemolen nacht en dag,
altijd maar door.
Om negen uur was 't er druk, en om twaalf uur, en om één uur, en om vier uur.
Dan liepen de schoolkinderen op de brug, en de werklieden die gingen schaften;
ze kende alle gezichten en vele namen.
De jongejuffrouw van hiernaast kwam altijd met dezelfde vriendinnetjes
aangeloopen; en menheer van hiernaast zag ze ook altijd op die uren uitgaan en
thuiskomen, en menheer van hiernaast aan den anderen kant; - en vroeger deed
pa dat ook, toen hij nog naar 't bureau ging, - meer dan vijftig jaren achtereen. En
den dikken wethouder, waar de brugwachter altijd zoo diep z'n pet voor afnam, zag
ze dan ook altijd loopen, en dien man, die altijd zoo vlug liep, en daarginds op den
dijk woonde, en dien anderen, die altijd eens aanlegde in de kroeg vlak over de
brug.
Anders was 't er niet zoo druk. Dan rolde er toch dikwijls een rijtuig over de brug:
van een dokter of een van buiten, of de wagen met steenkolen voor de groote booten
aan het hoofd, die maar steeds op en neer reed; van het hoofd over de brug naar
het magazijn, en van het magazijn over de brug naar het hoofd, 's Zondags ook; en
altijd zat diezelfde man er op; en er viel zoo dikwijs een zak af, als de wagen de
brug op moest; - of die andere wagen van den graanhandelaar aan den anderen
kant, die reed ook altijd op en neer; - ze kende den stap van het paard op de brug.
En altijd precies dezelfde kindermeisjes, die gingen wandelen met precies dezelfde
kinderen, grappige caricatuurmenschjes soms; - er kwamen nooit kinderen in het
kleine, nette huisje. - En die menheer van den overkant met z'n langen, grijzen
baard, die precies te half elf ging wandelen, en altijd een praatje maakte met den
brugwachter; en precies te elf ure mevrouw van den Burgemeester, die mevrouw
van hierover kwam afhalen, - ze behoefde niet eens te bellen -;
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die gingen dan samen wandelen, altijd precies tot twaalf uur; dan gingen ze de
kinderen uit school halen.
Zij zelve wandelde nooit, nooit buiten de stad tenminste, dat was zoo vér, en zoo
vervelend; daar kwam je zoo niemand tegen, en ze had maar een paar laarzen, en daar moest ze zuinig op zijn.
Zoo kwam het, dat ze niet wist, hoe daar buiten de zon kon stralen op de groene
dijken en de groene velden en de groene boomen.
Zoo kwam het, dat ze het weggetje niet kende langs de vaart, daar buiten tusschen
de groene weiden door. Eerst langs tuintjes met ouderwetsche theehuisjes, vervallen
nu natuurlijk, en als schuur gebruikt, en dan over een ouderwetsch hooggeboogd
steenen bruggetje, en dan langs eindelooze weiden, waar de zon op scheen. En
overal langs den weg stonden hooge, rechte boomen, en aan den overkant langs
de vaart ook, zoodat 't er koel was, en de zon er alleen maar kon spelen met de
grassprietjes aan den kant en de bladen der hooge lisschen, en der waterlelies van
den overkant, waar het water zwart door-heen te zien was. En zoo nu en dan op
marktdagen kwam er een ouderwetsche trekschuit door de vaart, die het water wit
voor zich uit duwde, en het achter zich aan liet ophuppelen tegen den kant, waar
het de grassprietjes zoende, en de madeliefjes, die daartusschen gluurden, en de
lange steelen der pinksterbloemen. Een eind verder was een oud voetbruggetje van
een oude molenwiek gemaakt, de gaten waren er nog in; en daar maakte de vaart
een flauwe bocht, zoodat de boomen van den overkant in de verte het landschap
afsloten, en maar hier en daar een gouden spleetje bleef tusschen de rechte, kale
stammen, die het water diep, donker weerkaatste. Waar de boomen ophielden
stonden twee oude watermolens, twee heel ouderwetsche, vierkante houten
windmolens, en aan het eind van de vaart lag een gehucht: een paar
boerenhofsteden, een herberg, een oud, heel oud kerkje. waarvan het koor in puin
lag, en een nog veel ouder huisje, vol beeldhouwwerk, met een torentje, dat uitstak
boven de boomen van een verwaarloosden tuin met veel hoog hout.
Dan zag men het stadje liggen over wijde, zijige, groene zonlichtvelden als een
groen boomenblok, waar de toren scheef boven uit kwam met schitterende
wijzerplaat. Recht vooruit lag de wemelend spiegelende vaart met de molens en de
boomen, nu ook in de verte, en rechts kon men niet heenzien over den groenen
rivierdijk.
Daar ginds lag het zonlicht vlak op de velden, op de boerenhofsteden in de verte,
en op het vee in de wei, maar aan deze zijde trilde het op alles, als raakte het
nergens aan, en teekende in tintelend gouden lijnen de kruin van den dijk en de
blaâren van een boom, zoo hier en daar, en de ruggen der beesten in het land en
den waterkant in de vaart.- Dat was in de lente, als het vee pas in de wei was, en de kalveren rondhuppelden,
en de vogels tierden en sjilpten, en de boomen, en de blaâren en de bloemen
spraken....
- Dat had ze nog nooit gehoord!
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In den herfst was het heel anders.
- Dat had ze nog nooit ondervonden!
En elke boom wist het, elk blad, elke bloem, alle vogels, alle bijen, alle rupsen,
alle mieren,.... maar niet alle menschen!
- Zij wist het niet.
Als de zon dán scheen, dan was 't zoo gezellig in het hooge gras langs den dijk.
Lange, ragfijne, witte draden, - ‘herfstdraden,’ zeiden de menschen, ‘zoo vervelend
in je gezicht!’ - lagen daar dan ontelbaar van grassprietje tot grassprietje over den
grond gespreid, of waren gespannen van blad tot blad, van boom tot boom. Vooral
in het gras waren er vele, en de zon verguldde ze zoo hier en daar, en het water
schitterde er van in millioenen en millioenen diamantjes, heel klein, heel klein; maar
de mieren vonden ze wat groot, en wat mooi, en weefden bedrijvig gordijnen voor
hun hol van de lange, witte draden, zoodat het daarbinnen dan zoo mooi was; en
de rupsen vlochtten er een dik, warm kleed van, en gingen daarin slapen. Wie of
ze toch weefden, die lange, witte draden, die het veld bedekten, en waardoor de
zon in alle kleuren scheen op de gevallen bladeren, die haar zoo spoedig niet langer
zouden kunnen zien?....
En alle zaadjes lagen onder den witten sluier, en wachtten, en wachtten.
- En de menschen, die 't betalen konden, lieten de kachels zetten en sloegen
steenkolen in.
Dat deden ze ook in het kleine, nette huisje, want ze hadden 't daar volstrekt niet
armoedig, o jé, neen! - maar 't was toch een heete uitgaaf; - 'n nare tijd, die herfst
en die winter, - en die akelige regen, die de spiegelruiten zoo vuil maakte!
Als het regende, dreven de booten en schepen op de rivier zoo vaal en kouwelijk
voorbij, en de rook sloeg zoo neer, en er waren zoo weinig menschen aan dek van
de groote lichters, die in lange slieren achter de dreunende, stampende sleepbooten
aanzwoegden, en nergens wapperde een vroolijk, kleurig vlaggetje.
Op het hoofd was het leeg en eenzaam, en de booten lagen er gemelijk, norsch
tegen aan te schuren, en de stoomketels neurieden een saai, vervelend,
allereentonigst wijsje.
- Daar ging ze natuurlijk niet naar kijken, - want ze had pas een nieuwe parapluie.
***
Soms stormde het ook wel op de rivier.
Dan stond de wind meestal vlak op het kleine stadje aan de overzijde, waarvan
de muren tot in de rivier reikten.
Brullend en loeiend trachtte dan de wind het water tegen te houden van de rivier,
- die maar altijd door wilde stroomen, - altijd door! Dán keerde de stroom, en holden
de schuimgepluimde golven breed en lang achter elkander op de hooge muren aan,
voortgezweept, voortgesleurd, tot ze steunend, dreunend, daverend, donderend
daartegen uiteensloegen, en ze geeselden met
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lange, dreigende schuimarmen. Grauw, loodkleurig, verder op witter en witter
wordend, beukend, bijtend, hakkend en spattend tegen de kribben, rammend tegen
de oevers, besprong de rivier dan de uiterwaarden, en kroop en kroelde, en woelde
en welde, en rolde en rende en raasde daar rond. De wind schudde wild en woest
de boomen van het stadje, en joeg de bladeren recht voor zich uit, - weg! weg! Eén
enkele veerboot sneed door de zwaarzwellende golven, die er brieschend en sissend
hoog tegen op schuurden of er schuimvlokkig tegen te pletter spatten. De wind
smeet den rook woedend tegen de bruisende watervlakte.
Daarboven zwierende wolkgevaarten, aschgrauw, vlak, vuil, losgerukt van een
inktzwarte, vormlooze massa, die dreigend van uit den horizon oprees, hooger en
hooger, breeder en breeder, zwarter en zwarter.Dan waren er menschen, die zich klein voelden; klein als de kleine vogeltjes, die
zich schuil hielden.
- Zij had zich nooit klein gevoeld.
***
In het stadje merkte men er weinig van; het woei er verschrikkelijk, en er viel een
pet in 't water; daar stonden toen de menschen naar te kijken.
's Nachts was in de haven voor de sluis een tjalk gezonken; de mast stak nog
boven het water uit; daar gingen toen de menschen den volgenden dag naar kijken,
- zij ook.
Ze was uit geweest in dat vreeselijke weer; zij en zus Marie. Ze had haar
Zondagsche japon aangedaan en haar goeie handschoenen. Toen waren ze naar
't station gestapt om een neef af te halen, een officier, die naar de Oost ging; en ze
hadden met hem gewandeld, ieder aan één kant, en tóch maar een eindje
omgeloopen, al waren er zoo weinig menschen op straat met dat nare weer; en ze
had zich wat grootsch gevoeld; en 't was gelukkig niet gaan regenen.
Toen hadden ze ‘vóór’ gezeten, net als 's Zondags en advocatenborrel gedronken,
en zus Marie had piano gespeeld.
Zus Marie speelde piano; zus Marie speelde iederen Zondagmiddag piano; iederen
Zondagmiddag speelde zus Marie ‘O Tannenbaum!’ Mijnheer vond het wat mooi,
zei hij, daarom floot hij er de maat bij, - dat begreep ze niet.
Ze hadden veel pret gehad, en vreeselijk gelachen den heelen avond; en den
volgenden ochtend hadden ze neef weer naar den trein gebracht.
Ze beleefde anders heel weinig prettige dingen, - behalve de advocatenborrel 's
Zondagsmiddags, en bij de koffie het velletje uit de melk.
Er was ook wel eens een oom overgeweest. Toen hadden ze gewandeld buiten
langs den dijk, waar de rivier langs stroomde, - altijd door.
Tot tegenover het oude kasteel hadden ze toen gewandeld; Menheer zei, dat 't
maar een half uur was, maar 't was een heel eind; ze had het vroeger ten minste
nog nooit gedaan.
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't Had er al zoo lang gestaan, dat oude kasteel, zoo grauw, zoo eenzaam op de
groene weiden. 't Was er mooi; hooge boomen stonden er rond omheen, waarin de
kraaien nestelden, die om de tinnen der hooge torens zwierden. 't Was geen mooi
gebouw; een groot, hoog, vierkant huis, met zoo hier en daar een raam,
daartegenaan twee hooge torens, die een hof insloten, waar een poort voor was,
een diepe poort, waarheen een ophaalbrug voerde. Maar 't was zoo hecht, zoo
hoog, zoo massief en zoo vol majesteit, en 't blikte zoo gebiedend over de velden
en over de dijken en over het water....
Vooral als 't mistte op de rivier, - en dat deed het vaak, - dan was 't er mooi. De
mist kwam altijd plotseling op de rivier neerdalen, en dan was 't er zoo stil en ‘donker’,
zooals de veerman zeidde. Alle booten, alle schepen, die daareven nog statig de
bochtige vaargeul volgden: nu langs dezen, dan weer langs gindschen oever, lagen
dan stil, en overal hoorde men het fluiten ‘toet; toet-toet’ van groote sleepbooten en
het rammelen van ankerkettingen, maar niets was meer te zien.
Schokkend gleed het veerbootje over de effen watervlakte in een koepeltje van
ondoordringbaar wit, waarvan 't begin niet te zien was; plitsplatsend gleed het water
er raadselachtig onder weg. Stemmen hoorde men duidelijk klinken, maar vanwaar
kwamen ze? - Dan doemde daar plotseling bonkig de rustige reuzengedaante van
het oude slot en de hooge boomen op, als een vaal schaduwbeeld. Dan hoorde
men ineens, waar de stemmen vandaan kwamen: - uit het verleden, - uit het rijke,
ridderlijke verleden van het oude slot. De mist tooverde een gestalte uit elke struik,
- en de stilte fluisterde namen, die gansche historiën waren, - en daarginds in het
groene hoekje, waar het kerkhofje was met de gebroken zerken, - daar schoven
mistige schimmen rond.
- Nooit was ze daar geweest;
Nooit had ze er dát kunnen zien.
Eéns was ze aan den overkant tot tegenover het kasteel geweest; ééns in al die
vijf-en-dertig jaren, waarvan nu de eene dag was als alle andere dagen, de eene
week als alle andere weken, de eene Zondag als alle andere Zondagen.
***
Eéns in het jaar was er kermis in het kleine stadje. Dan was er ééne Zondag anders
dan de andere Zondagen; maar hoe!?
Dan stonden er ratelende stoomdraaimolens met brutale stoomdraaiorgels en
onbeschofte, gemeengillende stoomfluiten, en veel kramen en spellen en schoppen
en tentjes. 's Middags liepen de menschen er rond in bonte tooneeltjes met veel
kinderen, en 's avonds hosten en joelden en gilden daar ruwe menschenhoopen
rond in het rossige licht.
Dán kwam ze er nooit; dan was 't er niet fatsoenlijk, en ze waren altijd fatsoenlijk,
die in het kleine, nette huisje met de spiegelruiten woonden, waar de brug voor was,
die elk oogenblik van elk uur van elken dag van iedere
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week van elk jaar open ging, en waar de jalouziën neergingen, als de zon scheen.
's Middags was ze er ééns geweest; dat deed ze zoo ieder jaar; toen had ze
gedraaid in den stoomdraaimolen met zus Marie en een paar kennissen, ééns, - en
ze had verschikkelijk veel pret gehad!
Toen was ze naar huis gegaan, en had er verder geleden haar dor bestaan, verder
doorleefd haar eeuwigen herfst!....
***
Daar buiten op de rivier, daar was 't gaan sneeuwen. De sneeuwvlokken vielen er
in dikke, dichte drommen stil op de rivier, waar ze in verdwenen; op het land en op
de dijken, waar ze stil neerdonsden; tegen de groene stammen, op de takken en
de rosse twijgen der boomen, waarop ze zich wirwarrend vlijden in een grillig
kantwerk; op de daken der huizen langs den dijk; op de schepen, varend op de
rivier, laveerend, over stag gaand met flapperende zeilen, eerst het groote gaffelzeil,
dan de kleine kluiver; overal viel de sneeuw, tegen den mast, tegen het touwwerk,
op het dek, op het roer, dat het kroonde met een klein, wit pruikje.
Witter en witter werd het dikke dek, stiller en stiller werd het langs de rivier, die
maar altijd door stroomde, altijd door, en steeds donkerder werd, en steeds valer....
Dan braken de wolken, en bundels zonlicht kusten het sneeuwkleed, en zeilden
over de donkere rivier, die ze dan ook weer verguldden, en over de witte daken en
de stille, witte dijken. De dorre takken en de doode blaâren voelden ze niet door de
warme, witte lijkwade, - maar wél de kleine knoppen en de wachtende zaadkorreltjes
en de poppen en de slapende bijen!
Die wél!....
En de rivier stroomde maar altijd door voorbij, - voorbij!
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1 Bedrijf
De Smidse
Quinten Massijs.
(De lauwerkroon)
*)
In drie bedrijven. door Rafaêl Verhulst.
Personen:
QUINTEN MASSIJS, vooraan in de twintig.
FLORIS VAN TUYLT, rijk poorter.
ALEIDE, zijn dochter.
ZEGHER, smidsbaas.
VEERLE, dochter van Zegher.
Poorters, Smedersgasten, Gildebroeders enz.
Speelt te Antwerpen tusschen de jaren 1485-1495.

*)

Bekroond met den eersten prijs en met de algemeenheid der stemmen in den wedstrijd van
tooneelletteren, uitgeschreven door de stad Antwerpen in 1897. De eerste titel van dit zingdicht
was De Lauwerkroon maar werd veranderd in dien van Quinten Massijs. De Antwerpsche
toondichter Emiel Wambach maakte er de muziek van en de opera Quinten Massijs wordt in
de maand November a.s. opgevoerd op het Nederlandsch Lyrisch Tooneel van Antwerpen.
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Eerste bedrijf.
De Smidse met een voorplein. Een linde aan weerskanten.

Eerste Tooneel.
Smedersgasten rond aanbeelden; éen aan den blaasbalg.
SMEDERSGASTEN.
Rikketikketak!
Hoog den arm,
Slaat maar toe,
*)
Rikketikketoe.

(Het hamergeklingel begeleidt de muziek).
DE SMEDERSGAST

(aan den blaasbalg).
De blaasbalg zucht en steunt
en kreunt;
Boven de sintels slaan de vlammen
Rood en gebekt als hanekammen.
SMEDERSGASTEN.
Bing! Bang!
Klingelang!
De mouwen hoog en de armen bloot!
Al zijn ze ruig, al zijn ze harig
Ze beuken fel en zwaar als lood.
Klingeling!
Klingelang!
Den hamer op, eenparig!
Hij kloppe de maat van ons gezang!
Klingeling!
Klingelang!
Laat gensters sparklen
Met robijnenpracht,
Als een sterrenregen
In Novembernacht.
Vuur- en klankengesprankel
En hamergeklang!
Een beiaard van vonken en klanken,
Van blij gezang!

Tweede Tooneel.
*)

Gekend refrein.
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ZEGHER

(smidsbaas).
Goe morgen, jongens altegaar!
Dat heet ik nu van zessen klaar!
Den oven gloeiend! het ijzer rood!
En de armen tot aan de oksels bloot!
Het frissche hoofd vol blijde zangen!
Tsa! Laat de mokers klingelangen!
Rikketikketak!
Hoog den arm,
Slaat maar toe,
Rikketikketoe!

(Dit refrein in koor).
ZEGHER.
Is Quinten hier nog niet?
EERSTE SMEDERSGAST.
Neen, baas, zooals ge ziet!
Hij die bij d'eersten morgenglans
Placht op het werk te wezen,
Verslaapt den gouden ochtend thans.
TWEEDE SMEDERSGAST.
Zeg liever dat, vóór dag en dauw gerezen,
Hij als betooverd door den polder dwaalt.
Hij heeft den kolder in den kop gehaald.
ZEGHER.
't Is waar: er scheelt iets aan.
SMEDERSGAST

(met lichte scherts).
Wie weet? Hij wil misschien naar 't klooster gaan!
ZEGHER.
Hij, vroeger lustig kermisvogel,
Ligt deerlijk met gefnuikten vlogel;
Hij droomt en treurt, hij zucht en druilt,
En loopt nu mijmrend gansche dagen.
Ik weet niet wat daarachter schuilt....
SMEDERSGAST.
Ei! Meester, hoeft ge wel te vragen
Wat onzen Quinten deert,
Te vragen wat zijn hart ontbeert?
Hee! waarom dwaalt geheel van streek,
Een jongeling, versuft en bleek,
Langs veld en hagen?
Wie snikt en grijnt en nokt
Dat er, och arm! zijn borst van schokt?
Wie ziet ge bij den arbeid marren?
Wie klaagt zijn leed aan maan en starren?
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Wie is er nukkig als een Maartsche dag?
Wie blijft er turend naar de wolken staren?
Wie vlucht er spel en dans op twintig jaren
En houdt van kortswijl noch van lach?
Ik weet het wel!
ZEGHER.
Dan spreek, zoo gij het weet!
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SMEDERSGAST.
Wel, bij Sint 'Looi! Massijs verkwijnt van minneleed!
GASTEN

(met hartelijke scherts).
Ei! ei! Massijs! verliefd, bekoord!
Die jongen, stout van zin,
Geringeloord
Gekneveld door de min!
EEN ANDERE.
Verliefd, dat hij het eten laat!
Verliefd, dat hij den zang versmaadt!
EEN ANDERE.
De liefde roofde
Zijn geest en zijn rust!
De liefde doofde
Zijn levenslust!
Gelijk het water,
Met snirsend, snerrekend geklater,
Het gloeiend ijzer
Dooft en bluscht!
EEN ANDERE.
De snaak wordt wijzer!
EEN ANDERE.
Zeg liever suf;
Zijn woord ruikt muf;
Zijn brein voorheen zoo vlug
Zoo sneeg, zoo wakker
Wordt thans door roest verteerd
Als 't kouterstaal vergeten op den akker
ZEGHER

(Dubbend).
Ja, minneleed, dat is het wat hem deert.
Hoe heb ik dat niet eer gegist?
Hij mint mijn dochter... Ja, dat is 't!
Die jongen durft zich niet verklaren.
Te bloo is hij voor 't stout bestaan!
Peins!... op zijns meesters dochter staren!
En daarom kwijnt hij thans!... Welaan,
Ik heel die smart, ik zalf die zielewond,
Hij vraag' haar hand!... ze is hem gejond!

Derde Tooneel.
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VEERLE

(op, vrooljk en zingende).
Rikketikketak!
Hoog den arm,
IJzer warm,
Slaat maar toe,
Rikketikketoe!
Goe morgen, vader!
Goe morgen, jongens altegader

(Smedersgasten af met het hernemen van het refrein Rikketikketak).

Vierde Tooneel.
ZEGHER.
Goe morgen, Veerle, morgen, kind!
Wat lijkt ge wonnig
Wat kijkt ge zonnig
En blijgezind?
VEERLE.
Dat ben ik ook! Of wilt ge dat ik schrei'!
Kijk eens naar buiten, vader, is 't niet Mei!
Een weertje zoet en zacht als room;
De blauwe lucht vol blij geluid
En elke boom
Een blanke bruid.

(zij luistert)
Hoor! Hoor! het lieve lentelied,
Dat de herder speelt op zijn riet.

(zij begeleidt de fluit)
Ik hore de klokjes klingelen
Der leliekens uit den dale,
Der leliekens uit het bosch;
*)
Ze klinglen met klepeltjes smale
Al boven het groene mos.
't Zijn zilveren Elfenklokjes
Die leliekens uit den dale
Die leliekens uit het bosch.
Zij luiden, luiden den zomer in,
Zij luiden met klepeltjes smale
Het hooggetij der min,
ZEGHER.
O wen ge juicht en zingt
Dan is het mij, mijn Veerle,
Of uwe stemme klinkt
*)

Smale = oudt. een teeder woordjen voor klein, zooveel als 't Fransche mignon.
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Als 't rinkelen van peerlen
Met huppelenden val
In vazen van kristal.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

133

VEERLE.
Mijn zang heeft toch den nevel niet verdreven,
Die, vader, in uw ernstig oog blijft zweven.
Er kwelt u iets!
ZEGHER.
Ik dacht, kind, aan Quintijn
Die sinds een tijd zoo kommervol kan zijn.
Zaagt gij het niet?
VEERLE.
Ik weet wel wat hem grieft!
ZEGHER.
Ha zoo!
VEERLE.
Gewis! Die jongen is verliefd!
ZEGHER

(verwonderd).
Hij zei het u?
VEERLE.
Wel neen! maar 't staat te lezen
In zijnen blik dat hij verliefd moet wezen!
ZEGHER.
Gij zijt zoo schuw en schuchter niet
Als gij er wel uitziet,
En spreekt wel vrij van minnen!
Wie bracht het aan uw zinnen?
Sprak iemand u van liefde dan?
Zoo niet, hoe weet ge ervan?
VEERLE

(schalksch).
Ik heb mijn oogjes om te kijken,
Ik zie hoe alles liefde wekt;
Hoe vogeltjes in 't loover strijken,
Het tortelpaartje trekkebekt.
Hoe bloemekens van wellust blozen
Wen 't zonlicht kust haar fulpen blaân;
Hoe vlinders, als gevlerkte rozen,
In 't bonte bloembed stoeien gaan.
Hoe 't beekje dartel, speelsch en welig
Zacht keuvlend bloeiende oevers streelt;
Hoe op de weide, groen-fluweelig,
Het hupplend lentewindje speelt.
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Hoe 't vinkje schuiert zijne veeren,
Uit liefde schikt zijn pluimenpracht;
De nachtegaal kan kwinkeleeren
Uit liefde gansch den zoelen nacht.

(met gevoel.)
Ik zie... en zag ik 't niet...! Hier binnen
Hier voel ik soms zoo'n wondren gloed,
Hier zingt een zoete stem van minnen
Die mij zoo zalig trillen doet.
ZEGHER.
Ik hoor het: Veerle heeft Quintijn betooverd
Maar Quinten heeft ook Veerle's hart veroverd.
VEERLE

(lachend).
Het mijne? Neen, - het mijne zeker niet.
ZEGHER.
Het spreekt toch duidelijk uit uw lied!
VEERLE.
Ik Quinten minnen...! Quinten mij...! wel neen!
ZEGHER.
En waarom niet? Ik ben tevreen.
Geloof me, Veerle, 't is voor u;
Maar Quinten is van aard wat schuw,
Hij durft zijn hart niet openleggen,
Ik zal het eerste woord hem zeggen.
VEERLE

(vinnig).
O neen! o neen! o neen!
ZEGHER.
Wel! 't Is toch niet zoo lang geleen,
Toen vondt ge Quinten lief en aardig:
Hij was zoo knap, hij was zoo vaardig!
VEERLE.
Ik zou mij als een veilrank aan
Zoo'n treurwilg hechten?
Hij zou mij uit cypressenblaan
Een bruidskroon vlechten!
ZEGHER.
Geloof mij, kind,
Hij treurt omdat hij u bemint.
VEERLE.
En daarom zien zij hem door veld en polder loopen
En bosch en weide van hun bloempjes sloopen,
En niet één bloem voor mij!
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ZEGHER.
Zwijg stil, zwijg stil...! Daar nadert hij!
VEERLE.
Zoo'n droeve, bleeke gast
Die past
Niet bij mijn vreugde!

(Veerle af, vroolijk weghuppelend).

Vijfde Tooneel.
ZEGHER.
O wonder! zie, de jongen schijnt verrezen.
Is Quinten van zijn minneleed genezen?
QUINTEN

(vreugdig op met een roos in de hand).
Verzwind nu, mijn treuren!
Vlied heen nu, mijn smart!
De heele lente
Juicht op uit mijn hart.
Dees roode roze
Ontviel haar hand,
Ik heb haar verworven
Als liefdepand.
Zij heeft op haar boezem
Gedeind en gegeurd!
Zij is van haar adem
Doorwalmd en doorgeurd!
Meer heb ik verworven
Dan ik hopen dorst!
Mijn liefde huppelt
En danst in mijn borst.
Zij straalt naar buiten
En vult de lucht!
Beminnen! Bemind zijn!
O Godlijk genucht!
ZEGHER.
Wel heb ik ooit! - Bij alle sinten!
Waarom op eens nu al die vreugde Quinten?
Gij springt en zingt
Als of ge naar een bruiloft gingt!
QUINTEN
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(hoort niet, ziet niet. In verrukking komt hij op het voortooneel).
Liefde! liefde! liefde!
Klingt en zingt de Mei.
In het zonneschimmeren
Boven de vochte wei,
Boven den zilvren dauw,
Met vlerkenglimmeren
Hoog in het hemelblauw
De leeuwrik stijgt!
De leeuwrik stijgt!
Hooger, hooger klimmeren
Met stoute vlucht
In gouden lucht
*)
Zijn reppende, kleppende zwingen
Om hoog aan den trans te gaan trilleren en zingen:
Liefde! Liefde! Liefde!
ZEGHER

(af, de handen schuddend, als of hij denkt dat het Quinten in de hersens faalt).

Zesde Tooneel.
QUINTEN.
Zij nadert!
De dampkring wordt er geurig van en licht!
ALEIDE

(op).

QUINTEN.
Ik groet u, jonkvrouwe,
Mijn lieflijk lief!
Als de kersouwe
Zedig en rein.
Ik groet u
Edel maged fijn!
ALEIDE

(eenvoudig).
Ik kom tot u
Gelijk de wilgewortel
Dringt naar de bron,
Gelijk de tortel naar de tortel
Het sleutelbloempje
Naar de zon.
QUINTEN.
Er is in 't woud geen bloem,
*)

Zwing, Zuidned. voor vlerk.
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Zoo geurig als du zijs
Mijn oogenlust, mijn roem!
Er is geen morgendauw
Zoo schittrend als du zijs
En als dijn oogenblauw.
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Er is geen morgenstond
Zoo rozig als du zijs
Zoo rozig als dijn mond.
Er is geen riet noch rank
Zoo rijzig als du zijs,
Zoo zwierig en zoo slank.
Er is geen leliespruit
Zoo zuiver als du zijs
Mijn overkuische bruid.

(Knielt bij 't laatste koeplet en kust haar hand)
Er is geen engel Gods
Zoo heerlijk als du zijs
Mijn godsdienst en mijn trots!

Zevende Tooneel.
*)

FLORIS VAN TUYLT

(Is bij de laatste stroef binnengekomen en ziet den geknielden jongeling).
Staakt!
Wat is dat hier?
De smidse blaakt
Maar 't is van minnevier!
QUINTEN.
Ja, zoo rood als de gloed
Van het smidsvuur,
Laait de liefde
In mijn gemoed.
FLORIS.
Het schijnt me zoo!
QUINTEN
Ik min uw dochter
Ik smacht naar haar
Gelijk de kemel
Naar water smacht,
Naar 't lommerige loofgewemel
Dat in de oasen op hem wacht!
FLORIS.
Gij spreekt gelijk een rederijker
Waart gij het maar!
Want aan geen smid geef ik mijn dochter
Maar wel een kunstenaar.
*)

In het vervolg zullen wij Floris van Tuylt voor het gemak slechts met den naam Floris betitelen,
den naam dien de legende hem overigens geeft.
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ALEIDE.
Een kunstenaar!...
Is hij dat niet?
Is zijne kunst geen kunst?
o Vader, zie!

(Zij neemt een gesmeden ijzertak van het aanbeeld.)
(Poëtisch.)
Dees kunstnaarshand kan tooveren
Die meien en die looveren
Uit ijzer dartlen leert!
Die stengels speelsch laat stoeien,
Die 't breede blad laat bloeien
Er nerfjes op boetseert.
Zij schept den wilden wingerd
Zooals hij krulziek slingert,
En looverweelde vlecht;
Laat slank den rank opzwieren
Die klimmert met klauwieren
En kronkelend zich hecht
FLORIS

(prozaïsch).
Hij is een vaardig ambachtsman;
't Is alles wat ik zeggen kan.
ALEIDE.
Het ijzer lind en lenig
En smijdig in zijn hand,
Ja, dat kan ambacht wezen;
Maar, vader, sla
Dit lofwerk na
Waar dat zijn kunstnaarsziel door zweeft
Waar dat zijn scheppende geest in leeft!
FLORIS

(prozaïsch).
Een kunstnaar zwoegt niet met den moker;
Had' hij wat kunstzin in zijn koker,
Hij ruilde 't aanbeeld voor 't paneel
Den hamer voor 't penseel.
QUINTEN

(mijmerend).
't Is waar!
De moker is te log, te zwaar,
In de scheppende hand van den kunstenaar!
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FLORIS.
Word broeder van het Lucasgild,
*)
Dan zal ik u mijn dochter schenken!
QUINTEN

(tot Floris die zich verwijdert in in de smidse, waarachter Zegher's huishamers worden
verondersteld).
o Trek een vesting op rond haar
En schuif een berg er voor!...
Mijn liefde vliegt er over
Mijn liefde boort er dóór!

(Floris af).
(Quinten en Aleide blijven samen op het voorplein der smidse).

Achtste Tooneel.
QUINTEN.
Welnu, 't zij zoo! het aanbeeld voor 't paneel!
Ik ruil den hamer voor 't penseel.
ALEIDE.
Ik heb u lief!
Gewis mijn vader zwicht
Dra voor mijn bede.
QUINTEN

strak voor zich blikkend, in gedachten.
De moker is te log, te zwaar
Voor de scheppende hand van den kunstenaar.
'k Wil schilderen met zonnelicht.
Ik voel in mijn gemoed
Een heilige vlam, een laaienden gloed.
ALEIDE.
Gij zijt mij nader
Dan eigen vader,
Dan eigen moeder,
Dan eigen bloed!
QUINTEN.
Een ridder wint zijn liefste door het zwaard
Door mijne kunst word ik u waard.

(Quinten neemt Aleide bij haar hand).
*)

Floris zegt dit als een onmogelijkheid omdat alleen bedreven kunstenaars in het St. Lucasgild
werden aanvaard.
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Als voor de tweede male
De bloeiende eglantier
Met rozenpronk zal pralen
Dan keer ik weer naar hier.
ALEIDE.
Als de eglantier met rozen
Zich tooit ter tweede maal,
Dan zal ik u begroeten,
Zoet lief, als mijn gemaal.
QUINTEN.
Als de eglantier zijn knopjes
Ontluikt ter tweede maal,
Zal ik als kunstnaar keeren
En word ik uw gemaal.

Negende Tooneel.
(De muziek speelt de wijze van het begin).
(Rikketikketak)!
(Baas Zegher met zijn smedersgasten op).

Rikketikketak! IJzer warm, Hoog den arm, Slaat maar toe, Rikketikketoe!
(Quinten ontstelt bij het hooren van het smidslied. De smedersgasten met Zegher
aan de linkerzij, Aleide aan de rechterzij van Quinten. Deze in het midden: tusschen
zijn liefde en zijn ambacht).
QUINTEN.
Vaarwel!... ik ga!
Ik ruil het aanbeeld voor 't paneel
Den hamer voor 't penseel.
ZEGHER.
Gij! De smidse verlaten!
Gij! De roem van de smidse!
Hoor! Hoor! Hoe zij u wenkt.

(De muziek speelt: Rikketikketak, Rikketikketoe).
ALEIDE.
Twee jaar! 't is lang.
Mijn hart klopt bang.
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QUINTEN.
‘Liefde te dragen en is geen pijn
*)
Als liefde met liefde geloond mag zijn’.
ALEIDE.
Met hart en zin
Lig ik bedolven
In uw min.

(zuchtend).
Twee jaar! Twee jaar!
QUINTEN.
Ik keer terug als kunstenaar.
ALEIDE.
Met u gaan mee
Mijn zinnen, mijn gedachten
De liefde zal de liefde wachten.
ALLEN TE ZAMEN.
Vaarwel!

(Quinten verdwijnt terwijl de muziek speelt: Rikketikketak.

*)

Oud refrein.
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de

2

Bedrijf De Tuin.

Tweede bedrijf.
De Tuin met den Bloeienden Egelantier.
Twee jaar later.
In het huis van Floris. Door de openstaande deur en ramen van een rijke
poorterswoning ziet ge een tuin met een bloeienden egelantier. Aan de wanden der
kamer schilderijen en de blazoenen van het Sint Lucasgild en van de Violier.
In het praeludium van het 2de Bedrijf komt de fraze weer:
‘Als de egelantier zijn knopjes’
om door oproepkracht aan te duiden dat er twee jaar verloopen zijn.
De muziek drukt ook de lente uit: gezang der vogelen, de wind die door het hover
ruischt, de klaterende beek... enz.
Bij 't opgaan van het gordijn herneemt de muziek:
‘Als de eglantier zijn knopjes’.

Eerste Tooneel.
ALEIDE

(Als iemand die hardop denken zou, begeleidt neuriënd en herhaalt de woorden van Quanten):
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Als de eglantier zijn knopjes,
Ontluikt ter tweede maal;
Zal ik als kunstnaar keeren
En word ik uw gemaal.

(Na een pauze).
Waar zijt ge, lief? Waar moogt ge zijn?
Ziedaar nu weer de Mei.
Voorbij twee jaar! Twee jaar voorbij!
Als de eglantier zal bloeien, zeidet gij
Hij bloeit, de trouwige eglantier!
Maar gij!... ge zijt niet hier.

(De muziek herneemt de fraze der lente. Aleide staart treurig naar buiten. Dan antwoordt
zij als 't ware op de muziek:)
Ja, milde Mei
Heeft hagen en hoven
En de groene wei
Met bloemen bestoven.
De zoete Mei
Doet harten en zinnen
Ontvlammen tot minnen;
Maar ach!... ik schrei!...
‘Mi es onttoghen
Ende ontvloghen
*)
Dat harte mijn!’
Ik derf genuchten,
Ik sterf van zuchten,
Van liefdepijn!
Mijn oogen weenen,
Ik ben zoo krank!
Moet ik dan weenen
Mijn leven lang!

Tweede Tooneel.
FLORIS.
Weer aan het treuren, lieve Aleide,
Zeg! is het reedlijk? Mag dat zijn?
En mag het dat uw jeugd in droefheid
Als 't bloemken zonder zon verkwijn'!
Gij treurt bij blijen morgen,
Gij avondmaalt met zorgen,
Wat bittren lust, wat wrang genot
Puurt gij uit liefde,
Uit minnepijn?
ALEIDE.
*)

Drie regels uit een oud lied, voorkomend in Willems.
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Gij weet het, vader, op wien ik wacht,
Naar wien mijn hart betrouwend smacht!
FLORIS.
Vroo rijst de blonde zon, Aleide,
In jongen lentegloor,
Beur zonnig ook uw hoofdjen op,
Weer lachend en weer blijde
Als steeds te voor.
ALEIDE.
Mijn liefde bloeit
In mijn droevig hart,
Als groene hulst
In valen winterdag.
FLORIS.
Gij zijt wel snel verleid geweest
Door een lonkjen van zijn oogen,
Door een vonkjen van zijn geest.
ALEIDE.
Als hij vertrok zag ik hem na
Met bang gemoed en vochtige oogen;
Zoo 't visscherskind dat op de ka
Zijn vader nablikt, diep bewogen,
Wanneer het ziet den wilden vloed
Die 't broze hulkjen deinen doet.
Als hij vertrok zag ik hem na
En ach! toen is met hem verzwonden,
Iets wat me faalt waar ik ook ga,
En wat ik niet heb weergevonden...
Het is mijn heil, mijn vreugd, mijn vree,
Als hij vertrok... 't ging alles mee!
FLORIS.
Zóó droevig zijt ge nooit geweest!
Maar ziet ge niet de jongelingen
Naar uwe hand om 't ijverigst dingen
De rijkste, de begaafste 't meest?
Gij hebt aan minnaars overlast!
En - treuren om een smedersgast!
ALEIDE.
Hem heb ik lief,
Hem is mijn hart verpand!
FLORIS.
Ja, liefde is vaak een dwingeland,
Een vuur waaraan de jeugd zich brandt;
Een nevel voor 't verstand.

Derde Tooneel.
(Zegher verschijnt in de open deur).
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(Opgeruimde muziek als de twee oude vroolijke mannen zelf zijn).
(Luimig).

Zeg eens! wat denkt gij van de liefde? Gij hebt toch ook bemind!
ZEGHER

(even luimig).
De liefde! wel, Sher Floris,
De liefde die is blind
Zooals de boer het best kon zeggen
Die kuste blijgezind
Zijn veulen door een dorenhegge;
Eilaas! en tot mijn meerder leed,
't Is al wat ik van liefde weet,
Voor ons, vriend, is dat lieken uit!
FLORIS.
Voor ons!... Wat meent ge?
Voor u en mij?
Jawel, dan is het lieken uit
Maar zie, we zijn met drij...

(Plagend).
En 't is hier ver van lachen, zei de bruid,
*)
En weende!...
ZEGHER.
Laat vader spotten, jongevrouwe,
Behoud uw hoop en uw betrouwen
De zon van uw geluk rijst dra
Uit droefheidsnevel op.
Dan zingen wij 't oud liedekijn:
Wech op! wech op! dat herte mijn
Dat heeft getruert soe langen tijt.
Wi willen fris ende vrolic syn;
Soe es mijns trueren alles quyt.
Ons comt noch huden een salich dach
Vaer henen mijn ongelucke!
Ende al dat mi beswaren mach
†)
Dat settic achter rugghe
FLORIS
*)
†)

Antwerpsche uitdrukking.
Oude Vlaamsche Liederen uitgegeven door J.T. Willems, bladz. 341.
Nota (der bladz. 342):
Dit lied schreef Willems uit een handschrift der XIVe - XVe eeuw over (dus werkelijk een lied
uit den tijd van Quinten Massijs). Daar hij aan deszelfs hoofd muziekstippen vond ondernam
hij de moeielijke taak de oude voys in tegenwoordige muziekmaat over te brengen. De vrienden
van den verstandigen verdediger der Vlaamsche zaak weten hoe aandoenlijk hij dit lied wist
te zingen.
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(plagend).
Baas Zegher maakt het spreekwoord waar:
Een oude vos verliest zijn haar
Maar nooit zijn streken.
't Oud-zot, man, is een erge kwaal.
ZEGHER

(schalksch).
En wat denkt onze deken
Van vossen die de passie preeken,
Al zijn ze ver van kaal?
FLORIS.
Hoe mal dat gij toch wezen kunt!
Maar zeg, is 't aan den buurman of den vriend,
Mijn beste Zegher,
Dat gij thans uw bezoek vergunt?
ZEGHER.
Noch aan den vriend, noch aan den buurman,
Maar aan den deken van 't Sint-Lucasgild!
Ik breng u de ijzren LAUWERKROON.
FLORIS

(op rederijkerswijze).
De kroon die dra de lokken smukt
Van den Apelles zoon,
Die in den prijskamp van ons gild
Den hoogsten lauwer plukt.

(Floris neemt de kroon.)
Wat heerlijk stuk! Wat prachtgewrocht!
Wie is de kunstnaar, Zegher,
Die zulk een sierlijk loofwerk
Uit staal en ijzer vlocht?
ZEGHER.
Een kunstnaar was 't, Sher Floris,
Die nog zijn weerga mist,
Hij die met loggen hamer
Zoo teer te toovren wist.
Wie kon zóó 't blad boetseeren?
Och, Floris, wie zou 't zijn?
Die kunstenaar was eenig,
Die kunstnaar was Quintijn!
't Was 't laatste wat hij smeedde
Vóór dat hij henen toog;
Den tak heeft hij vervaardigd,
Dien ik tot krone boog.
ALEIDE
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(haar vader op het woord nemend).
't Is recht dat men hem kunstnaar noeme!
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FLORIS.
Maar, lief en dwepend kind,
Wat faam zal dan den schilder roemen
Die deze krone wint?
ALEIDE.
O ware hij gebleven
't Eenvoudig ambacht trouw,
Hij kunstnaar op zijn aanbeeld
Ik aan zijn haard zijn vrouw!
ZEGHER.
O ware hij gebleven
't Eenvoudig ambacht trouw,
Wis dat het land hem zelven
Met lauwren kronen zou!
ALEIDE.
O ware hij gebleven
Ik hoorde nog zijn lied.
Dat steeg, gelijk gij 's zomers
Den leeuwrik stijgen ziet.
ZEGHER.
Maar hij zal wederkeeren
Als kunstnaar van 't penseel,
En zal met zonnestralen
Bemalen het paneel.
ALEIDE.
Ja, hij zal wederkeeren,
Trouw zijn onwankel woord:
't Is of 't gehoor mijns harten
Zijn voetstap naadren hoort.

(Bij deze twee laatste verzen komt de fraze Rikketikketak zachtjes door de muziek
en meldt reeds van verre de nadering van Quinten.
FLORIS.
Zijn woord!
ALEIDE.
Ja, zijn onwankel woord
FLORIS.
Och, kind!
Een woord
Verzwindt
Vliegt voort.
ALEIDE.
En als hij keert, mijn vader,
Omlauwerd door de kunst,
Zal hij genade vinden
En werven uwe gunst?
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FLORIS.
Ach! wie vertrouwt
Een kunstnaarswoord,
Ei, kind, die bouwt
Op zandig oord.
ZEGHER.
Ik dacht
Gij hadt de kunstnaars lief, Sher Floris,
Of is 't niet meer zooals het placht?
FLORIS.
Der kunst
Schenk ik mijn gunst;
Maar kunstenaars
Dat is wat raars!
Dat volkjen is wel rond en gul,
Maar 't houdt van rinkelrooien,
Van zwieren en van pooien;
't Smarotst op vrijen smul.
Vandaag,
Te laag;
En morgen weer te hoog,
Verloren aan den hemelboog!
Hun geest gaat in de wolken zweven,
Zoo duizlig hoog, zoo verre heen,
Dat op den strunkelsteen
Van 't nuchtre leven,
Er struikelt meer dan één.
De trouw! de liefde van een kunstenaar!
Die loopen tienmaal daags gevaar!
Gekrulde haren en gekrulde zinnen,
Verbeelding buiten en verbeelding binnen.
Een kunstnaar draagt zijn liefde waar hij gaat.
Is 't zijne schuld als 't hart hem driftig slaat?
Hij streelt en mint een deerne,
Omdat zij uit een kroeg
Hem lodlijk tegenloeg!
Hij koost en kust haar geerne,
Bij vollen pot en leêge pint,
Tot hij er weer een schóoner vindt.

(Aleide is zichtbaar ontsteld. Die woorden vlijmen door haar hart).
ALEIDE.
Waarom, o vader, dan uw wensch
Ik met een kunstnaar trouwen zou?
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ZEGHER.
Het is een luimspraak, freule,
Die vader niet en meent
Maar die de wereld toedicht
Der kunstenaars gemeent'!
Het maakt een fel gedruis
Als hooge torens vallen;
En 't wekt een druk gesnap
Als kunstenaars eens mallen.
FLORIS.
Ja, ja, ik heb de kunstnaars lief
En... 'k zeg geen kwaad van hen.
Ik spreek ervan lijk ik ze ken.
*)
Ze zijn zeer braaf... eens uitgeroven;
Dan zou hun liefde 't liefje stoven.
Maar 't doet me leed
Dat ik om 't grillig kunstnaarshart
Mijn dochter treuren weet.
Hervat uw zinnen, ban de smart,
Aleid! herleef met 't lenteleven!
Niet waar, vriend Zegher, dat ge mij
Daarin gelijk moet geven?
Kom! 'k Volg u!
ZEGHER

(Voor hij met Floris heengaat).
Ja, jonkver, doch behoud uw min;
Quintijn is hoog van hart en eel van aard.
Hij is getrouw en vroed van zin
En keert dra weer, uw liefde waard.

(Beiden af).

Vierde Tooneel.
ALEIDE

(smartelijk, met het vizioen der ontrouw voor haar oogen).
Ontrouw!
Vergeten voor een andere vrouw!
Door liefde was mijn hart ontloken!
Door liefde wordt mijn hart gebroken!
Ic ben ghewont
Ghewont ter doodt
Nu zal ik schreien
*)

Uitgeroven, Antwerpsche gewestspraak voor geruid.
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Min oogen root.

(zij gaat naar het raam, staart droevig op den egelantier en zingt hem toe:)
Laat rijzen uw roosjes,
Mijn lieve eglantier,
Laat rijzen uw roosjes
Uw rozekens rood:
Mijn liefde is dood!
O waar' hij gekomen
Zoo trouw als het rood
Op uw rozekens rood,
Dan moest ik niet weenen:
Mijn liefde is dood!
Ik wil haar begraven
Aan uw voet, eglantier,
Onder 't rood van uw blaadjes,
Onder rozekens rood:
Mijn liefde is dood!

(Zij bedekt haar aangezicht en weent in stilte. Na een poos speelt de muziek Rikketikketak.
Zij beurt plotseling het hoofd op. Zij luistert... De muziek speelt nu: Als de eglantier zijn
knopjes... Zij zingt zacht:
't Is of 't gehoor mijns harten
Zijn voetstap naadren hoort!

Vijfde Tooneel.
(Quinten Massijs verschijnt achter in den tuin. Hij draagt de sierlijke kleeding van een
kunstschilder en lange blonde lokken krullen onder zijn kapsel uit. Het gelaat heeft
een nog edeler uitdrukking gekregen. Achter in den tuin zingt hij:

Als voor de tweede male De bloeiende Eglantier, Met rozenpronk zal pralen Dan
keer ik weer naar hier.
(Bij het naderen wordt alles licht voor hem en hij zingt als in verrukking:

‘Het daghet in het Oosten Het lichtet overal! Hoe weinich wetet mijn liefste Ic straks
haer groeten sal.’
(Doet nog eenige stappen voorwaarts tot hij den egelantier is genaderd; dan):

Gegroet! Gegroet! O bloeiende eglantier, Ontloken in den zachten gloed Van 't
blauwe koozen harer oogen. Gegroet! Gegroet! O bloeiende eglantier! Gegroet!
Gegroet! O lieve rooskens rood, Die balsemt met uw geuren zoet Maar minder zoet
toch dan haar adem. Gegroet! Gegroet! O lieve rooskens rood!
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Gegroet! Gegroet! O bloeiende eglantier! De ontroering walt in mijn gemoed; Ik
nader haar, de langgewenschte, Gegroet! Gegroet! O bloeiende eglantier!
ALEIDE

(ter zijde).
De ontroering walt in mijn gemoed,
Hij nadert, hij... de langgewenschte.
QUINTEN.
Hier bloeit en geurt de frissche roos
De maged rein,
Zij, die mijn hart verkoos.
ALEIDE.
Hoe bruist door mijn hart.
't Onstuimig bloed!
Hij keert met zijn liefde
In zijn trouw gemoed!
QUINTEN

(haar bemerkend en in vervoering).
Is het een droom?
Rijst blank als morgendoom
En rozig als de kriekende dag,
De schim van Aleide?
Of is 't Aleide zelve
Die ik aanschouwen mag.
ALEIDE

(langzaam).
Ik ben 't, zooals ge mij verliet.
Met 't eigenst hart
Maar is 't Quintijn die wederkeert
Met 't eigenst hart?
QUINTEN.
Die twijfel!...
Die neergeslagen blik!
Mijn harte beeft,
Verkrimpt van schrik!
ALEIDE.
Hebt gij mij lief
En waart ge uw liefde trouw?
QUINTEN.
Of ik u lief heb!
Hoe komt die vraag op uwe lippen?
ALEIDE.
Ze zeggen: 't is zoo broos, zoo broos,
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Een kunstnaarshart!
QUINTEN.
't Kan al verdooven in 't gemoed,
Maar niet mijn liefde,
Maar niet mijn liefde,
Niets bluscht haar gloed.
't Kan alles zijn van korten duur
Maar niet de minne,
Die laait daar binnen
Als zonnevuur!
ALEIDE.
Nu wordt het zonnig
En zwindt mijn rouw;
Hij keerde weder,
Zijn liefde trouw.
QUINTEN.
Mij zweefde trouw uw beeld voor de oogen
Van 't droevig uur waarop ik u verliet!
'k Zag u alleen - als iemand in zijn kerker
Die ééne ster van gansch den hemel ziet.
ALEIDE.
Ik heb gekoesterd
In de stilte van mijn boezem,
't Bloeiende bloemeken
Mijner liefde.
QUINTEN.
Zooals de kever om een draad
Dien 't knaapjen ommevliegen laat
Zóó ik om u!
Zooals het vogeltjen in zijn kooi;
Zoo fladder 'k in uw liefde rond,
Mijn hageroos! mijn ochtenstond!
ALEIDE.
Als zuidewind zoo zacht en lauw
Ruischen de woorden van uw mond;
Als 't bloemeken den nuchtren dauw,
Drink ik de woorden van uw mond.
QUINTEN.
'k Heb u zoo lief, zoo innig lief
Mijn welig, wierig kind!
ALEIDE.
En ik heb mij aan u gehecht,
Als veilrank aan de glint.
QUINTEN.
O Lief! Zoet Lief! Gij zijt mij alles!
Uw blank gelaat doorstraalt mijn nacht!
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ALEIDE.
't Is uit den hemel uwer oogen
Dat het geluk mij tegenlacht.
QUINTEN.
Gij zijt mijn kunst en mijn bezieling!
De vuurzuil die mijn oorbeeld richt!
ALEIDE.
Gij zijt mijn trots, mijn roem, mijn fierheid!
Gij zijt mijn leven en mijn licht!
QUINTEN.
O kon ik verwerven
Uws vaders gunst
ALEIDE.
Gij zult haar winnen
Door uwe kunst.

(Zij wijst op de gesmeden kroon.)
Kent gij dien Lauwerkrans?
QUINTEN

(neemt de kroon).
Ik heb dien tak gesmeed...
Die kroon?
ALEIDE.
Is voor den schilder die gelauwerd
Uit 's Gilden prijskamp treedt.
QUINTEN

(ontroerd).
Den prijskamp van het Lucasgild!
ALEIDE.
Hij zelf...! Maar hoe...! Ge ontstelt...! Ge rilt...!
QUINTEN.
O stoute droom!
ALEIDE
Ik raad
Wat in uw hart, thans ommegaat:
Als schilder dingt gij mede naar de kroon!
QUINTEN.
Niet voor den roem, niet voor de kroon!
Voor u alleen, Aleide...!
Gij zijt misschien het loon!
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Bedrijf De Groote Markt van Antwerpen

Derde bedrijf.
De Groote Markt van Antwerpen rond het jaar 1490.
De Groote Mercht van Antwerpen in 't jaar Ons Heere MCCCC en XC gelyck wy haer
in Oudt-Antwerpen (in 1894) soo seere mochten bewonderen. De Mercht is rondtomme
bekleedt met root laken waerop die wapenen van den lande, verciert met fruitagiën
en gouwen looveren, in ordene ghehanghen syn. Die wapen van Antwerpen altsamen
omringht in groen festoenen, verciert met goutende silver, pryckt triumphantelyk op
den gevel van het Heerenhuis.
In de gedachte van den scryvere comen de poortere ende ingesetene, alsoec de
jouffrouwen poorteressen, op in clincclare syde ende fluweel, allen in seer prachtigh
ende kostelyck feestghewaet daer Antwerpen naar het glanspunt gaet van syne glorie
*)
ende ryckdom .

*)

Nota. De stoffelijke welvaart van Antwerpen begint op dat tijdperk naar haar middaghoogte
te stijgen. Maximiliaan was vier maanden door de Bruggelingen gevangen gehouden en toen
deze vorst den 16 Mei 1488 op vrije voeten kwam verbrak hij den afgedwongen eed, waarbij
hij het vredestraktaat bezwoer en wrook zich over den hoon en den angst met de welvaart
van Brugge de fnuiken. Den 30 Juni van 't zelfde jaar schonk hij zooveel rechten en vrijdommen
aan de Antwerpsche kooplie dat die van Brugge naar de Scheldestad de wijk namen.
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Ende wat die ryckdomme van Antwerpen was, bewijst de ordonnantie enkele jaeren
later door Karel V uitghevaerdigd:
‘Dat niemandt van onze vassalen en ondersaeten, soo vrouwen als manspersonen,
van wat state, qualiteyt oft conditie sy syn en sullen moghen draghen tabbaerden,
mantels, paltrocken oft keursen van satyn, damast oft fluweel cramosyn dan de
hertoghen, princen... (in 't jaar 1515).’
In 1490 moghen sy het wel draghen en sy moeten het sekerlyck draghen in dees
stuck.

De muziek van het derde bedrijf.
De muziek, die vooral schilderachtig is in het 1e bedrijf en ook op vele plaatsen
dichterlijk en lieflijk, zooals vooral in het tweede omdat zij er de liefde bezingt met
haar wonne en haar smart, wordt grootsch, breed, verheven en triomfantelijk in het
derde bedrijf.
Het geldt hier niet alleen de overwinning van Quinten Massijs maar de muziek schetst
nu de opkomst van Antwerpen's grootheid waarvan Quinten's overwinning als 't ware
het symbool wordt.
Het moet een verheelijking wezen.
't Is de dag dat de prijskamp plechtig wordt uitgeroepen.
De Groote Markt heeft, gelijk hooger beschreven, haar feestelijkst uitzicht.
Het wemelt er van poorters en poorteressen; jong en oud is er vertegenwoordigd.

Eerste Tooneel.
EEN POORTER.
Ze zeggen: 't Is een meesterstuk.
ZEGHER

(voornaam en fier).
Ik heb de kroon geleverd!
Ik weet het van den schoutet zelf:
't Is nooit gezien geweest.
Ei ziet! daar is Sher Floris,
De deken van het Lucasgild.
Die geeft ons wis bescheid.

Tweede Tooneel.
FLORIS en ALEIDE.
Aan Floris werd, als deken van het St- Lucasgild, toegang verleend op het Heerenhuis,
waar de bekroonde schilderij berust.
Hij daalt met Aleide de trappen van het Raadhuis af. Hij draagt het rijk gewaad en de
eereteekens van deken van het gild. Hij is ernstig, ontroerd zelfs.
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EEN POORTER.
Is het zoo schoon, Sher Floris,
Als wordt gezeid?
FLORIS.
Zoo werd er nooit geschilderd nog
Te voren!
Een nieuw Messias van de Kunst
Is ons geboren.
EEN POORTER.
't Is wis een Bruggeling!
FLORIS.
Nog is de naam ons onbekend;
Hij hangt verzegeld aan 't paneel.
EEN POORTER.
Ik wed het is een Italjaan,
*)
Een leerling van da Vinci.
POORTER.
Of wel een leerling der van Eycken!
POORTER.
Of een van Memling! Wie kan 't weten?
POORTER.
†)
Misschien Hans Memling zelf!
FLORIS

(gewichtig).
't Is meerder dan dat alles;
't Is meerder dan een leerling van die meesters,
Want hij is grooter dan die meesters zelf.
POORTERS.
Nog grooter dan van Eyck en Memling!

Floris knikt bevestigend. De menigte schaart zich nieuwsgierig rond Floris en luistert
aandachtig, ingetogen.
Poorters vragen:
Wat is dan toch zijn kunst?

*)
†)

Lionardo da Vinci 1452-1519.
† 1499.
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FLORIS.
Aan die mij vragen
Wat is zijn kunst? zeg ik:
Geen grooter kunst kan dagen!
Geen heeft er ooit geschilderd
Met stouter, vaster hand;
Geen heeft geschetst zoo breed, zoo krachtig,
Noch in den vreemde,
Noch in het Dietsche land.
EEN POORTER.
*)
En zijne kleur, Sher Floris?
FLORIS

(de klankenweelde, klanken wekken immers kleuren, geeft den rijkdom weer van het
Vlaamsch koloriet, gelijk de schrijver getracht heeft het met woorden te doen).
Zijn kleur!.... Een roem, één tintenweelde,
Alsof het zonlicht speelde
Op eelgesteenten.
Het is geen doode verf,
Geen loutre kleurenpracht,
In kunstige schakeering
Op het paneel gebracht.
't Is levend licht
Dat schitterflitst op diamant,
Dat schemert in de luwte
Der koele schaduwe;
Dat rilt doór 't groen der looverkruin,
Dat wegkrimt in het bruin;
Dat lustig stoeien gaat
Op 't malsche vleesch;
Dat door de lokken schimmert;
Dat gloeit op 't roode fulp
Van 't zwaar gewaad,
En dat met doffe glansen glimmert
Op 't kreukende brokaat.
Hij doopte zijn penseel in licht en bruin
En weet te malen
Met zuivere zonnestralen.
Zijn lucht
Is lucht die waaien kan,
Waarin de bloem ontbloeit;
Gij ademt haar met volle longen;
Zij koost en streelt uw voorhoofd
Dat van bewondring gloeit.
POORTER.
En wat verbeeldt dit heerlijk tafereel?
FLORIS.
*)
De Moeder-Maged en haar godlijk kind;
*)
*)

Natuurlijk de eerste vraag in den mond van een Vlaming.
In het museum van Berlijn bevindt zich een Moeder-Maagd van Quinten Massijs.
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Maar beiden vleesch en bloed
En toch zoo aadlijk, zoo verheven!
Het zijn geen santjes houterig stijf,
Maar vrouw en kindjen leven.
Vermetel is zijn kunst en grootsch;
Hij schildert menschen
Die voelen en die lijden kunnen,
Want hij is meerder dan een kunstenaar:
Het is een denker en een zielenkenner.
ALEIDE

(ter zijde).
O God! mocht hij die schilder wezen!
FLORIS.
Het kindje Jezus zal de moeders
En ook de vaders weenen doen,
Zoo godlijk schoon is 't godlijk wicht.
De handjes van de Moeder-Maagd,
Zijn zilverachtig teer en lelieblank,
Doch rozig vloeit het levend bloed
In 't rozig licht der vingren voegen:
Als wen ge uw hand voor 't kaarslicht houdt.
Het hemelsche gezicht der Maged rein,
- Het glanspunt van het tafereel
Met zachten glimpgloed overstraald Is als met wijn en room
En zuiver zonnelicht gemaaid!
't Is een vizioen! Een englendroom!
†)
De wimpers schemen lommerig op wangen
Zoo zachtgetint als de eedle perzik zelve.

(zijne dochter aanstarend)
Aleide zie!
Het is uw blik, uw teere blik
Wanneer die soms mijn kommer sust,
En gij de zware zorgen
Van mijn gerimpeld voorhoofd kust.
Zoo teer beziet de Moeder-Maagd
Het lijdend, smachtend menschdom!....
'k begrijp het nu waarom ik weenen moest!
ALEIDE

(ter zijde).
Wie anders zou het wezen
Dan hij!

†)

Schemen verouderd woord voor een ‘schaduw werpen.’
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FLORIS.
Ik zei het u, o Poorters!
Zóó werd er nooit geschilderd nog
Te voren!
En een Messias van de kunst
Is ons geboren!
POORTER.
Waar mag zijn Bethlem zijn?
POORTER.
Aan welken hemel daagt dit nieuwe licht?
FLORIS.

Daareven sprak in hem de kunstenaar, nu is het de Antwerpenaar.
o Lieve Scheldestad!
o Parel van den lande,
Op uwen roem zoo prat!
Gij die met trotsch en fier gemoed,
Uit uwe kunstenaarshanden,
In vrouwelijke schoonheid
Uw Toren rijzen doet!
Gij die op uw bepekte vlerken
De wereld ommevliegt;
o Mocht het zijn een eigen zoon
Die straks ontvangt uw lauwerkroon!
Dán zou uw kunstglans ook
De wereld overgloren,
Want zóó werd nooit of nooit
Geschilderd nog te voren.
ALEIDE

(aan Massijs denkend).
O mocht het zijn!
HET VOLK

(aan Antwerpen's roem peinzend).
o Mocht het zijn!
EEN POORTER

(eerbiedig).
Daar is een schilder!

Het volk gaat met diepen eerbied uiteen.
ALEIDE
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(ontsteld).
Hij is 't!

Derde Tooneel.
QUINTEN.

De jongeling is bleek; hij is ontmoedigd, ter neergeslagen. Hij heeft gehoord hoe het gerucht
door heel de stad loopt dat een wonderschoone schilderij in den prijskamp bekroond is; niet
eens komt hij op de gedachte dat het zijn gewrocht zou kunnen gelden.
Langzaam hard-op denkend.
Het loopt van mond tot mond:
Zijn kunst is groot;
Zoo werd er nooit
Geschilderd nog te voren!
'k Benijd hem, maar....
Nog meer heb ik hem lief!
Ik heb hem lief den grooten kunstenaar.
En dwepend zal ik kussen zijne hand
En zijne schepping nagenieten;
Mij laven zal ik aan zijn gouden beker,
Mij baden in zijn licht!

(De schilder bevindt zich in dien somberen gemoedstoestand van twijfel en moedeloosheid,
soms alle kunstenaars eigen. Hij zal vaarwel zeggen aan zijn kunst.
In dit smartelijk oogenblik vergeet de kunstenaar de drijfveer van zijn leven: de liefde!
Sombere muziek om die vreeselijke gelatenheid en schijnbare berusting uit te drukken).
O Kunst!
Ik ben te zwak voor u!
Ontschoeid en bevend
Ben ik genaderd tot uw heiligdom,
En 'k heb gebeden:
Ontsluit uw heiligdom!
En dat een straal
Van uwe godheid
Op mij nederdaal'!
Ik had geloof en diep vertrouwen!
Ik was vermetel!
Ik heb te veel gewaagd!
'k Heb willen wandelen op uw zee die wiegewaagt!
Ik had geloof...
Maar ach! gij hebt mij niet uw hand gereikt-.,
Ik had geloof
Omdat ik 't heelal in mij voelde,
Mijn hersens scheppend zinderen voelde,
En mijne droomen rijzen zag en vonkelen
Als hooge, roode bloemen in den middaggloed!
Ik zag met 't oog en met de ziel:
De lijnen en den hartstocht wou ik treffen
In het harmonisch samenvloeien
Van 't schitterende kleurenspel!
Ik was te zwak! te zwak! te zwak!
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(Tranen blinken in zijn oogen),
(Wanhopig-gelaten:)
'k Zal wederkeeren naar het aanbeeld
En smeden zal ik eene kroon,
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Ik wou uit louter goud
Om hem te tooien, hem,
Den grooten kunstenaar!

(Bazuinen schallen met triomfantelijk geschetter).

Vierde Tooneel.
De helft der menigte schaart zich links op het tooneel met Floris en Aleide op het
voorplan; de andere helft rechts met Quinten Massijs, die door deze een weinig
afgezonderd wordt.
De spanning der verwachting is groot maar geen blikken zoeken naar hem dan die
van Aleide.
Nu speelt de muziek reeds triomfantelijk en hoort ge den feestelijken stoet in de verte
naderen.
Gedurende heel den optocht sprenkelt de beiaard zijn zilveren tonen over de stad,
boven het gewoel der menigte.
Luisterrijke optocht van het Magistraat en van de Gilden.
De optocht moet een gedachte geven van de grootheid van Antwerpen in dien tijd.
Het moet een Gildenstoet wezen, een Landjuweel optrekkend in het schilderachtig
decor van Oudt-Antwerpen bij beiaardspel, triomfantelijke marschen en
Rederijkersmuziek.
Ter eere van den prijskamp, uitgeschreven door het Lucasglid, zijn ook de Rederijkers
van andere steden toegekomen.
In dien stoet ziet men:

De Heeren der Wet:
De Scoutet, de Scepenen, de Breederaed, allen in tabbaarden en vergezeld met
‘trompen en geblazen’.
Gemijterde Abten en Prelaten.
Menestreelen der Stad in rood en wit gekleed, spelen op: trompen, bongen, pijpen
en snaartuigen.
Het Ambacht der Vier Gekroonden, vooral de smedersgasten: de oude gezellen van
Quinten Massijs.
Zij dragen hun zondagspak: Keerlen (kielen) en op hun hoofd ‘ydele hoykens van wit
laken, dat men rood dede verven aan deen side ende ook caproenen’.
De Kolveniers met zware stalen kruisbogen, scutteryen van den voetboghe, scutteryen
van den handboghe.

Dan:

Scoen incomen van de Guldebruers en Cameren van Rethoryken.
De Gilden komen op met hun vaandels en rederijkersmuziek:
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Sint Lucasgild
Antwerpen.
Violier
Antwerpen.
Goudbloem
Antwerpen.
Olyftak
Antwerpen.
Ongheleerde
Lier.
Pyoene
Mechelen.
Kauwoerde
Herentals.
Leliekens uit den Dale
Zoutleeuw.
De Violier en de Leliekens uit den Dale dragen leesbaar hunne leuzen omdat zij
toepasselijk zijn op Quinten en Aleide namelijk):
WT IONSTEN VERSAEMT.

en IONST VOER CONST.

De heraut der Stad Antwerpen, na bazuingeschal, leest den eed af van het Sint Lucasgild.
*)

Heer dekens, oudermans en ouders altsamen
Gheeft recht vonnisse, alsoo Salomon dede:
Aensiet gheen persoonen, arm, rijck, maar 't betamen;
D'ordinantie onderhoudt hier ter stede
Soo leefdy hier namaels met Christum in vrede.

De schoutet verbreekt het zegel en proklameert:
Wordt kond gedaen aan Poortere
En ingeseetne van den Borcht,
De naem van die de Lauwerkrone wint
Is op ons eer: Quinten Massijs!

Hierop volgt een triomfantelijk geschal der bazuinen het gejoel der menigte, bij het
overweldigend, feestelijk en machtig uitdonderen van geheel de muziek.
QUINTEN

(hij komt vooruit in het midden van het tooneel en ontvangt de Lauwerkroon wijl de koren
zingen).

KOREN.
Hoezee!
Hoezee!
Hoezee den grooten zoon.
Van onzen borcht!
Aan hem de Lauwerkroon!

*)

Deze eed staat op de eerste bladzijde van de Liggere van het St. Lucasgild Ao. 1453.
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QUINTEN

(neemt de kroon van zijn hoofd en legt haar voor de voeten van Aleide).
Aan uwe voeten, eedle maged schoon,
Leg ik bewogen
Mijn hart en deze kroon!
Het was het zachte koozen uwer oogen
Dat mijne kunst ontluiken deed!
Uw liefde was 't, o Maged schoon,
Die heeft gesmeed
Dees Lauwerkroon!
FLORIS.
De Lauwerkroon
Mijn eigen zoon!
SLOTKOOR

(met algemeen uitschallen en losdonderen der muziek).
Hoezee! Hoezee!
Voor trouwe liefde!
Voor eedle kunst,
Hoezee! Hoezee!
Der Maged schoon
Die zijne kunst ontluiken deed,
Wier liefde heeft gesmeed,
De Lauwerkroon!
Hoezee! Hoezee!
Antwerpen's grootsten zoon!
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Mauritius in de XVII eeuw.
Door S. Kalff.
Over geen enkele, in de breede rij van Neerlands verloren gegane koloniën, heeft
de staatkunde der O.I. Comp. zoo lang geweifeld als over het Zwaneneiland der
Portugeezen; over geen enkele, Formosa uitgezonderd, is haar gezag zoo kortstondig
geweest.
Viermaal werd het door de kommandeurs der loffelijke Compagnie in bezit
genomen, viermaal weder prijsgegeven. En die vierde keer zou de laatste wezen.
De Hollandsche liebaert verdween voor altijd van het eiland, waarvoor het dynastiek
gevoel van Van Warwijks vlootelingen den naam Mauritius bedacht had; en evenzoo
het fort, ter eere van een jongeren Oranjeprins Frederik Hendrik gedoopt. Andere
volken, de Franschen in de eerste plaats, zouden de onbeheerde erfenis aanvaarden;
later de Engelschen hun die weder afhandig maken, en menig cargasoen suiker,
menige vracht ebbenhout, van dezen bodem uitgevoerd, zou sedert het bewijs
de

brengen, dat de Nederlandsche handelsvorsten der 17 eeuw hier ter kwader ure
hun eerstgeboorterecht prijs gaven.
Rusteloos spatten de lange golven van den Indischen Oceaan tegen de oevers
van het voormalig Isle de France en breken op de koraalrotsen, die met machtige
gordels het eiland omsloten houden. Het is reeds de laaie hemel der tropen, welke
zich boven dit plekje gronds welft en aan den voet der bergen de gewassen der
keerkringen doet rijpen: het fijne heestertje van de indigo, de slingerende twijgen
der peperplant, de groene piramide van den notemuskaatboom, de breedgebladerde
banaan, vooral de saprijke stengels van het suikerriet. Tusschen hare smalle en
getande bladeren bloost hier de goudgele ananas en gloeit de oranjeappel hoog
daarboven, de kokospalm wiegt er behaagziek het gepluimde hoofd op den ranken,
buigzamen stam en de tabaksplant doet hare paarsche bloemekens aan den top
uitschieten boven de aromatische bladeren, terwijl ginds over de bergen het kostbaar
ebbenhout in den vulkanischen bodem wortelt.
Maar zoo gelukkig is de geografische ligging van dit eiland en zoo dankbaar deze
grond, dat hooger op, in de bergen van het binnenland, de westersche flora zich
huwt aan de oostersche. Vaderlandsche tarwe en rogge, de witte bloempjes van
de boekweit, het blonde vlas zelfs, verrassen hier het oog des reizigers. Wat de
grond uit zichzelf niet voortbracht, dat zaaide de hand van den mensch, en het zaad
gedijde. De bodem van Mauritius liet zich niet beschamen door den bodem van de
Kaap, waarvan het Dagverhaal van Jan van Riebeek het eerst den lof had gezongen;
hij loonde den verzorger
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honderdvoud en bracht willig de vruchten voort van den kouden zoowel als van den
warmen grond.
Al de schoonheid en al de vruchtbaarheid van een tropisch eiland had de natuur
aan deze plek toebedeeld. Maar ook al de verschrikking. Gelijk in het sprookje de
goede schikgodinnen de wieg omringen der vorstelijke jonggeborene, ieder hare
gave met zich brengende, maar ook de vloek niet ontbreekt der booze tooverkol,
welke men vergat op het feest te nooden, aldus werd ook dit eiland getroffen met
de slaande hand. Niet dat hier de aardbeving den grond opscheurde, of de lava in
vurige raketten ten krater uitborst, of het spook der moeraskoorts door de dompige
wouden sloop. Maar dikwijls, te dikwijls, werd die zonnige hemel overtogen met een
loodzwaar floers, zonken zwangere wolken neer op den spiegel des oceaans, het
water onder hen doende koken en borrelen, flitsten rosse bliksems door 't zwerk en
vervulde een hol gerucht, gekomen men wist niet van waar, en lucht en zee en
aarde, straks tot één bajert geworden - de orkaan was in aantocht.
De dichter, die met het oog zijns geestes het smaldeel volgde der E. Comp., den
oogst der Molukken tusschen zijne inhouten geborgen, zag dien storm als 't ware
aankomen en had recht te zingen:
Dan boegt het Westwaarts heen, glipt met die schoone waaren
En gunstige Oosterkoelte op de ongestuime baren,
Naar 't doodsch Mauritius, daar 't onweer eeuwig krijt,
De Orkaan al donderend den duistren hemel splijt,
En giert door 't luchtgewelf met vreesselijke buien,
Prest zee en wind van 't Noord, van 't Oost en West en Zuiên
Al buldrend tegen één, ontrukt de zon haar licht,
En jaagt de golven in des hemels aangezicht.

Dit was meer dan een dichterlijk visioen. Jan de Marre wijdde in zijn gedicht Batavia
die regelen aan een eiland, waarop de geduchte Adamastor, aan de Stormkaap
uitgeraasd, de ontketende winden scheen los te laten. Maar zelf had hij ze op zijn
schip Heeswijk beleefd, die beroeringen van den Indischen Oceaan. En ten
overvloede wordt hier de dichter door den prozaschrijver aangevuld, door den ouden
Valentijn en zijn getuigenis:
‘Als zulk een orkaan begint, zoo weet men aan land zelf niet waar zich te bergen,
en men is genoodzaakt tegen de gruwelijke woede van 't onweder dan in holen en
spelonken van 't gebergte te kruipen, zonder dat yemant zich in zijn huis zeker agt.’
Zulk een storm was 't, die den eersten gouverneur generaal van Ned. Indië, Pieter
Both, den dood in de golven deed vinden, toen hij in 1615 met het schip Delft naar
't vaderland terugkeerde. Zijn vaartuig ging met man en muis te gronde; terwijl ook
thans het opvolgend gezag van Franschen en Engelschen de namen ‘Pieter Both's
berg’ en ‘Pieter Both's baai’ nog niet heeft doen verdwijnen.
Reeds ten jare 1505 had Pedro Mascarenhas het eiland ontdekt en noemde het
Ilha do Cerne of Zwanen-eiland. Maar de Portugeezen lieten er zich niet
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meer aangelegen liggen dan aan de Kaap, die mede door een hunner zeevaarders
was ontdekt; aan dat ‘wilt en byster landt’ welks dreigend voorgebergte, welks
stormachtige wateren, welks woeste volkeren zoo gloedvol bezongen waren in de
verzen van hun heldendichter Camoëns, in Los Lusiados. Op beide oorden gierden
hunne schepen aan wanneer zij water of brandhout van noode hadden, of wanneer
de storm hen dwong om een vluchthaven te zoeken, of de scheurbuik om hunne
zieken aan wal te brengen. Maar zij bouwden er fort noch handelsloge, zij lieten het
‘sleuren’ - totdat een ander volk hen voorkwam.
Dat volk waren de Nederlandsche ‘zeevaders’ der zeventiende eeuw, de wakkere
zeebrekers van Van Neck en van Heemskerk. In den aanvang deden ook zij niet
meer dan de portugeesche conquistadores gedaan hadden. De hoop

Oude gravure van de landing der Nederlanders.
(Uit de ‘Reizen’ van J. van Neck).

op winst dreef hen verder, naar het peperrijk Atjeh en Bantam, naar de ‘nagelrijke
landvoogdye’ der Molukken vooral: wat zou men zich moeien met zoo menige
onbewoonde kust langs den nauw gevonden zeeweg.
Toch geeft het blijk van hunne plannen op de toekomst, tevens van hunne
zorgzaamheid voor degenen die na hen zouden komen, dat zij aan het eiland met
de eene hand teruggaven hetgeen zij daaraan met de andere hand ontnomen
hadden. Toen in 1598 vijf schepen van de vloot van Van Neck door den storm uit
hun koers, en herwaarts gedreven waren, toekende de boekhouder in zijn journaal
het volgende op:
‘Op dato (28 Sept,) hebben wij een haen met seven hoenderen aen lant geset,
ende omdat wy het lant seer vruchtbaer vinden, hebben eenige tarwe, rogge ende
garste-coornen, boonen, groen ende grauerwten, radys, salaet ende
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noch andere saden gesayt ende corven van orangen appelen ende lymoenen
gepoot, hoopende dat den Almachtigen Godt syn segeninge daerover sal strecken
ende syn wasdom geven tot nut dergenen, die 't eylant aensoecken,’
De natuurlijke haven, waar zij binnenliepen, was breed en fraai; er hadden vijftig
instede van vijf schepen kunnen liggen. De vice-admiraal Van Warwijk, die 't bevel
voerde, liet een groote plek gronds omheinen, ‘wel viermaal zoo groot als de Dam
te Amsterdam’; daarbinnen kon heel wat ‘radys ende salaet’ opschieten, tot eene
verkwikking om Godswil voor scheurbuikzieke vlootelingen. Zoo het eiland al
onbewoond was, onbezocht was 't niet, want op het strand vond men eenig
scheepswant en ettelijke blokken was. Te oordeelen naar de karakters, op het was
ingedrukt, moest hier een russisch vaartuig gekalfaterd hebben. Wellicht stond ook,
ergens op deze nog onverkende kust, een dier steenen padraons of triumfzuilen
door de Portugeesche padvinders opgericht en welke voor den vreemdeling hun
bezitrecht, hun jus primi occupantis moesten uitwijzen; zuilen waarmee zij eenmaal
de kusten van zuidelijk Azië tot in het verre Cathay als bezaaiden. Daarbij, op hunne
zeekaarten stond het eiland reeds te boek als Ilha do Cerne, ontdekt door een
portugeeschen zeevaarder en in bezit genomen voor de portugeesche kroon.
Het deed er niet toe; Van Warwijk had bereids een anderen naam in 't hoofd.
Mauritius zou het eiland heeten, naar dien jongen Oranjeprins wiens vlag, de
prinsenvlag, op het Nederlandsch admiraalschip in top stond, en op wien de hoop
rustte van het benarde vaderland.
Als een ironischen groet, achtergelaten aan het adres der Portugeesche
ontdekkers, klonk ook dat opschrift: Christianos Reformados, 't welk Van Warwijk
vóór zijn vertrek aan een boom deed hechten, tegelijk met een wapenschild dat de
blazoenen droeg van Holland, Zeeland en Amsterdam. Christenen gelijk zij, maar
Hervormden, maar ketters! - O de Lusitaniër kende maar al te wel die heraldieke
teekens van den tegenstander, vijand tegelijk van zijn geloof en van zijn handel,
welke reeds bezig was hem den scepter der zee te ontweldigen.
Sedert kwamen tal van Hollandsche zeevaarders in de veilige haven van Mauritius
ankeren om leeftocht en drinkwater op te doen. Onder hen telden de beste namen:
Wolfert Hermansz., Adriaen Blok, Cornelis Matelief, Steven van der Hagen, Jan
Willemsz. Verschoor, Joris van Spilbergen, Pieter van den Broecke en anderen.
Keer op keer werd het eiland aldus onder de aandacht gebracht op het Oost-Indische
Huis, te Amsterdam, totdat eindelijk in 1638 de Comp. er hare eerste loge oprichtte.
Zij zond toen de schepen De Maen en Swol onder bevel van Cornelis Symonsz.
Gooyer met al den ‘ommeslag’ noodig voor eene permanente vestiging. Het
wapenschild van Van Warwijk kon nu van den boom worden genomen; voortaan
zou eene Hollandsche kolonie in den eersten aanleg hier post vatten, de driekleur
boven een Hollandsche versterking uit haar kreuken waaien, en landgenoot en
vreemdeling den weg wijzen naar een nieuw bolwerk voor Neerlands
handelsgrootheid.
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Zoo spiegelde de vaderlander zich voor, maar anders was de uitkomst.
Valentijn noemt dezen eersten kommandeur van Mauritius: Pieter de Goyer;
evenwel ten onrechte. Zoo heette toch het Comp. opperhoofd te Djambi, op
Sumatra's oostkust, wiens naam meermalen in het Dagregister van het Kasteel
batavia voorkomt ter zake van zijne haspelarijen met de Britsche mededingers op
denzelfden post. De Indische regeering had menig protest van hun kant te verduren,
ingediend over de ‘feitelijke gewelden en injuriën’ van dezen De Goyer. Nu eens
had hij ‘de gedon off logie van de honorable Engelse O.I. Comp. op een hostile en
moorddadige wijze geëntert, gewapent met lanssen, crissen, rapieren, houwers,
musquetten, etc. en de wacht gehouden voor de poorte, op datter geen hulpe off
assistentie soude konnen incomen van de inwoonders’ (inboorlingen). Dan weer
werd hij voorgesteld niet anders dan als een bandiet in Comp. uniform,
‘roverachterlycken brekende in de packhuysen ende wech voerende tot omtrent de
waerde van eenhonderd duyzend realen van achten’. Terwijl de Britsche koopman
aan 't slot van zijn vertoog beteekenisvol de hoop uitdrukte, dat de Hollander van
zijne factory geen tweede Amboina zou maken.
't Was eene nadrukkelijke zinspeling op de bekende terechtstelling te Ambon van
het jaar 1623 en de wreede executie van Britsche onderdanen, door de ‘scherpe
examinatie’ tot de bekentenis hunner samenzwering gebracht.
Doch te Batavia wist men ook wel dat zulke verklaringen geen evangelie waren,
dat hier vóór alles de Engelsche tekst genomen moest worden te samen met de
Hollandsche kantteekening, en dat de gevolgtrekking maar al te vaak duidde op
Britsche ‘duymdrayery’.
De Goyer's naamgenoot, Cornelis Symonsz., deed op Mauritius weinig meer dan
er de spits afbijten. P.A. Leupe ontdekte sedert in het koloniaal archief zijne brieven
aan heeren Zeventienen over den afloop van zijn mandaat, en de lijst der personen
door de vertrekkende schepen op het eiland achtergelaten, nl. behalve Gooyer, een
predikant, drie officieren met een korporaal, een tamboer, zeven soldaten en acht
ambachtslieden.
't Was niets te vroeg, want reeds in dit eerste jaar hadden er geschillen plaats
met een fransch vaartuig, dat hier eene lading ebbenhout kwam innemen. Dit was
destijds het kostbaarste product des eilands, en de O.I. Comp. was een
handelslichaam dat zwoer bij het beginsel van monopolie, van uitsluiting. Niettemin,
men had geene instructie om den Franschman met geweld te keer te gaan. En er
was een reden, die nog meer klemde: hij was sterker dan de Hollander. Welnu, de
bosschen stonden vol met dit ebbenhout, geel, zwart en bruin; wat zou men in dit
veen op een turfje zien! De Franschman kon ditmaal ongemoeid aftrekken.
Gooyer zeilde het eiland om, ten einde de kusten te verkennen en bouwde ook
het eerste fort, dat echter weldra bouwvallig werd en door zijn opvolger opnieuw
werd opgetrokken. Toen Abel Jansz. Tasman in 1642 met de schepen Heemskerk
en Zeehaen het eiland aandeed, was dit tweede fort voltooid en gedoopt met den
naam Frederik Hendrik. Hij vond er
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als Gooyers opvolger Adriaan v.d. Stel, vader van Simon, den bekenden gouverneur
der Kaapkolonie en landheer van Constantia. Hij moest het eiland betwisten aan
een Fransch vaartuig, gekomen om het voor de kroon van Frankrijk in bezit te nemen;
en 't pleit voor de weerbaarheid van het nieuwe fort, dat de mededinger afdeinsde
en onder protest naar Madagascar vertrok.
De handen van de banck, het vleys is al verkoft!
- mocht de vertegenwoordiger der Comp. het vreemde vaartuig toeroepen; waarom
waren de autoriteiten op Madagascar niet vlugger bij de pinken geweest? Niet eens
een vracht ebbenhout liet men den Franschman innemen;

Het fort ‘Prins Hendrik’ in 1642.
(Volgens de teekening van Abel Tasman).

vandaar het protest. De Comp. begeerde het kostbare materiaal voortaan voor
zichzelve, en evenzoo de grauwe amber welke somtijds op het strand kwam
aanspoelen en tegen goud werd opgewogen, ook de veldvruchten en het gevogelte,
welke immers met Hollandsche schepen op dezen grond waren aangebracht. Want
andere zeevaarders hadden het voorbeeld van Van Warwyk gevolgd; aldus Cornelis
Matelief de Jonge, die er katoen- en vruchtboomen had geplant, die vierentwintig
geiten en negen varkens van het mes van den scheepskok gered had om ze op het
eiland in vrijheid te laten. Hun nakroost zou die schuld toch moeten betalen.
Over den stand der levensmiddelen schreef Adriaen v.d. Stel in 1641 aan zijne
principalen de bemoedigende regels:
‘De geplante oranjeboomen, limoenen, garnaetappelen etc. wierden allengs
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groot, sullende eenige derselver apparent het aenstaende jaer vruchten geven; soo
quamen oock alderhande moescruyden lustich voort ende scheen het aertryck tot
den toubac ende indigo-teelt bequaem genouch, doch hadden niemant die deselve
nae behooren wist te havenen; het vee nam oock geweldich toe ende lieten de wilde
coebeesten haer zeer licht temmen, soo dat in 't cort van alderhande suyvel versien
souden weesen; d' hoenders, gansen, eynden, duyven teelden in groote meenigte
voort.’
Latere aanteekeningen in het Daghregister doen ampel kond met welke bezwaren
eene vestiging op een onbewoond eiland destijds gepaard ging. Nu eens is er sprake
van zware stormen, die de schepen op de koraalriffen dreigden te pletter te slaan,
zoodat de veege manschap ter nauwernood ‘als uyt den cuyl des doots’ verlost
werd. Dan weer van eene weerbarstige bemanning, welke gedurende de reis ‘seer
tegen den anderen over hoop gelegen ende een godloos leven geleyt hadde’; van
botsingen met Fransche avonturiers, van schamelen leeftocht en gebrek aan
materialen om den grond te ploegen, of ook van bandelooze militairen binnen 't fort,
die 't verzegden in 't bosch op corvee te gaan, ‘sustineerende voor soldaten, ende
niet voor arbeyders by de Comp. aengenomen te weesen.’
Slechts de bodem betoonde zich willig genoeg, williger dan de menschen. Gelijk
aan de Kaap, ja overvloediger nog en rijper tierden hier de vruchten zoowel van
Oost als West. Het suikerriet vooral was de hoop der toekomst; het bleek ‘seer soet
van smaeck ende vetachtich.’ Hoeveel schats ware er niet mee te winnen, meer
dan met uitgedunde bosschen ebbenhout, meer dan met de zeldzame amber, werd
de cultuur slechts in 't groot beproefd.
Adriaen v.d. Stel bleef niet lang op deze terra nova, waar hij de opkomst der E.
Comp. tegelijk met de tarwe en rogge als 't ware uit de kluiten had zien wassen. Uit
zijne verbintenis met eene Afrikaansche vrouw, donkerkleurige heidin met een
christelijken naam, was hem zijn zoon Simon geboren, die later over Batavia naar
't vaderland werd gezonden ‘om daer door de vrunden opgetogen en tot een man
gemaeckt te worden.’ Zelf trok hij naar Ceylon, zijn noodlot tegemoet. De Comp.
was er destijds in oorlog met den inlandschen keizer van Kandy, Radja Singa; het
stond geschreven dat de voormalige kommandeur van Mauritius in een ontmoeting
met de Cingaleesche troepen om 't leven zou komen, dat zijn hoofd zou worden
afgehouwen en daarna in een zijden doek neergelegd aan de voeten van den
Nederlandschen gouverneur te Colombo. De kleine Simon had 't moeten aanzien,
vermeldt een enkel berichtgever. En tevens dat, de knaap een man geworden zijnde,
op zijn disch geen kalfs- of schaapshoofd kon dulden, geen afgehouwen dierenkop,
of zijn schoone Constantia-wijn zou hem op de tong tot edik zijn geworden. 't Verband
was zwak, maar welke idiosyncrasie luisterde ooit naar rede?
Op de inzameling van amber had de Comp. eene premie van vijf rijksdaalders
per ons gesteld, maar ebbenhout bleef het voornaamste handelsartikel. ‘Ce bois,
fraîchement employé, sent les excréments humains,’ schreef een Fransch auteur
er van. Welnu, zoo de Comp. dienaren die verklaring al

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

163
onderschreven, de Comp. zelve handelde er mee gelijk keizer Vespasianus, toen
hij zijn zoon Titus den buidel onder den neus hield, gevuld met het pachtgeld van
Rome's beerputten en mestvaalten. En daarbij de laconische vraag stelde: Riekt
het?
Volgens Valentijn werd na de bestuursperiode van Adriaen v.d. Stel het toch zoo
veelbelovend eiland ontruimd, en bleef braak liggen tot het jaar 1650. Geen der
andere zeevarende mogendheden van Europa moeide er zich nog om; hun streven
volgde destijds andere banen. Men scheen Mauritius te willen overlaten aan de
wilde geiten en runderen, de herten, de reuzenschildpadden, de zeekoeien en de
ratten. Vooral de laatsten, die er in ontelbare menigte voortteelden. ‘Aan de mier
behoort het Oosten,’ luidde het oude spreekwoord, Mauritius behoorde aan de
ratten. Volgens Bernardin de St. Pierre waren alleen zij de oorzaak, dat de
Nederlandsche kolonisten - hun aantal was door Heeren Meesters op tachtig, later
op zestig koppen bepaald - het eiland ontruimden. De overwinnaars der Portugeezen
werden op hun beurt ‘uitgeboend’ door horden vraatzuchtige knaagdieren, en wat
de katten betreft waarmee men de plaag had willen bestrijden, zij waren reeds lang
verwilderd in de bosschen van het binnenland. Meester Grippeminaud had zich aan
de dienstbaarheid van den mensch onttrokken; hij was jager geworden voor eigen
rekening.
Maar in het jaar 1654 - en dit wraakt eenigermate de lezing des Franschen
schrijvers - zonden bewindhebbers den onderkoopman Maximiliaan de Jong met
eenig personeel naar den verlaten post. Het behoorde tot zijne instructie andere
natiën van dezen grond te weeren, en voorts, dit sprak als van zelf, ebbenhout te
kappen en amber op te visschen. Slaven stonden hem daarvoor ten dienste. Gewis
zouden zij zoo licht het voorbeeld niet volgen van Van der Stel's militairen en
weigeren hunne grove spieren voor den gevallen ebbenboom te spannen; de
bastiaan stond achter hen. Alleen, het eiland was nog genoegzaam eene terra
incognita. onbewoond en onbebouwd; in het binnenland verhieven zich moeilijk
toegankelijke bergen en schakelden ongerepte wouden zich aaneen - daar woonde
de Vrijheid. En menige negerslaaf verdween sedert voor altijd uit de muren van het
fort Prins Hendrik en borg zich in wildernissen herbergzamer dan het Comp.
slavenkwartier.
Het was een klein kuddeke dat hier, verloren als 't ware op een enkel punt langs
een uitgestrekte kustlijn, Neerlands ‘mogentheyt’ moest handhaven, Neêrlands vlag
beschutten en tegelijk zijne handelsbelangen dienen. Onder deze ‘bezettelingen’
bevond zich niet eens, gelijk in den aanvang, een predikant, want twee jaren later
werd ds. Johannes Backerus van Batavia gezonden om aan eenige kinderen op
Mauritius, daaronder een van den posthouder de Jong, den H. Doop toe te dienen.
Ook scheen de proef der re-occupatie niet ernstig bedoeld, want in 1654 rolde de
Comp. weder hare matten en trok haren omslag in. De Jong haalde sedert den rang
van koopman, en was in 1661 secunde in het bewind op Ternate, waar bij ruime
specerij-oogsten voor een Comp. dienaar meer profijts te behalen was dan op eene
kolonie in den eersten aanleg gelijk Mauritius.
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Doch 't scheen wel alsof het college van Heeren Zeventienen ter zake van dit eiland
in twee partijen verdeeld was, die elkaar beurtelings overstemden. Althans, tegen
het jaar 1659 zond men er nogmaals een kommandeur of posthouder heen, nl.
Jacobus van Nieulant, met eenig personeel, proviand voor een jaar en materialen.
Valentijn, bij wien dit vierde opperhoofd van Mauritius als Adriaen Nieuland te boek
staat, bericht dat hij het eenigen tijd met zijn volk ‘zeer wel gaande hield,’ vooral
zoolang hij nog in staat was hen van sterken drank te voorzien. Maar zoodra wilde
het kraantje niet meer lekken, of 't volk gaf er de brui van koeliedienst te verrichten.
Zij zegden Van Nieulant de gehoorzaamheid op en trokken het bosch in, een groot
deel der tilbare have met zich voerende, terwijl hun opperhoofd, in het verlaten fort
ziek achterblijvende, er weldra overleed.
't Was een droevig einde voor een braaf Comp. dienaar, aldus zonder hulp of
toespraak, zonder artsenij voor ziel en lichaam in eenzaamheid den dood tegemoet
te gaan; terwijl daarbuiten de branding, die onverpoosd op de klippen raasde, hem
de litanie zong. Echter, ongewroken zou hij niet sterven. Tot kort voor zijn dood had
hij een dagregister aangehouden, en dit verried de muiters. Er kwam een
Nederlandsch schip op de reede; een kanonschot viel en riep de plichtvergetenen
op het strand. Hun antwoord, toen men hun vroeg waar het opperhoofd zich bevond,
was het antwoord van Kain: ‘Ben ik mijns broeders hoeder?’ Voor zoover zij wisten
was hij welvarend, en in het fort Prins Hendrik. Derwaarts ging alsnu de tocht; men
vond er den doode in zijn kooi en neven hem een geschreven aanklacht: het
dagregister. Het was eene getuigenis van gene zijde des grafs, het verhaalde wat
er in die laatste dagen geschied was: muiterij, roof aan 's Comp. bezittingen,
moedwillige verlating, desertie eindelijk naar de bosschen. De gansche
lijdensgeschiedenis kwam aan 't licht.
Het schip stak weder in zee, maar aan boord bevonden zich, thans geboeid, de
voormalige onderhoorigen van Jacobus van Nieulant; en 't moest hun wel voorkomen
alsof het vergulde vrouwenbeeld, achter op den hoogen spiegel van 't vaartuig, de
trekken aannam der geduchte godin Nemesis. Bij aankomst in de Kaapkolonie trad
de justitie ook aanstonds met hen in 't gericht. Drie hunner, de belhamels, werden
opgehangen; twee gegeeseld en gebrandmerkt, twee anderen vrijgesproken, dewijl
zij slechts onder dwang gehandeld hadden.
Zoo was Mauritius weder een verlaten eiland geworden. Slechts eenige gedroste
slaven, eenige Fransche avonturiers leidden er een woudloopersbestaan. Voor een
spanne tijds keerde de rust weder in dit rattenparadijs, sedert de bijlslag des
houthakkers er niet meer gehoord werd. Verwilderde katten, tot boschkatten
geworden, loerden er op de vrij rondloopende hoenderen, voormalige bezitting der
kolonisten. Op de koraalriffen koesterde zich de logge zeekoe, de harpoen des
jagers niet meer vreezende. Snelvoetige herten, de afstammelingen der weinigen
welke de Portugeezen herwaarts hadden gebracht, graasden onbekommerd op een
vlakte, waarbij in later tijd een stad van 70.000 inwoners hare daken zou doen
oprijzen, en de geiten van Van Warwyks
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schepen, tot halve gemzen geworden, klauterden op de hoogten van den Pieter
Both'sberg. Ongedeerd kon de reuzenschildpad hare eieren nu leggen in 't
glinsterend oeverzand, naast die van den zwaarlijvigen walgvogel of dronte, naar
wien de Portugeesche ontdekkers dit eiland vermoedelijk (maar ten onrechte) het
Zwanen-eiland hadden gedoopt. De varkens van Cornelis Matelief doorwoelden
naar hartelust de ‘plantagie’ van vaderlandsche gewassen, waarvoor meer dan een
scheepsbevelhebber zich zooveel moeite gegeven had; de ratten bewoonden thans
het ledige fort en zwermen blauwe duiven, die nog lang daarna, in de dagen van
het fransche regiment, pigeons hollandois zouden blijven heeten, zwierden om de
toppen der ebbenhoutboomen.
Doch deze eta dell' oro voor een half Oostersche, half Westersche dierwereld
hield op bij het weder optreden van den mensch. Eenige burgers van

Emplacement van het oude Hollandsche fort.

Batavia hadden tot de Indische regeering het verzoek gericht zich met hunne
gezinnen op Mauritius te mogen vestigen, en 't bescheid was geweest dat zij op dat
verzoek konden terugkomen zoodra bewindhebbers in 't vaderland zich daarover
zouden uitgesproken hebben De beschikking der ‘seer voorsienige’ heeren was
gunstig; althans in 1664 werd de vaandrig Smient als Comp. Opperhoofd naar 't
eiland gezonden, en vier jaren daarna vervangen door Georg Fredrik Wreede.
Iemand ‘die 't al vrij los aanstelde’, naar de oude kroniek hem nageeft, en die er
eindelijk verdronk. Misschien in de zee, of in het water van de Oranjerivier, misschien
ook in - het glas.
Een man van buitengewonen levensloop was Wreede's opvolger, Hubert Hugo.
De Comp. was weinig nauwlettend in hare keuze, moest men wel denken, dat zij
een harer ‘buitencomptoiren’ toevertrouwde aan een gewezen zeeroover.
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Want deze Hugo had langen tijd met zijn schip l'Aigle Noir op buit gevaren in de
Roode Zee. Destijds echter was het metier geenszins in oneer; de kaperkapitein
stond in fransche dienst en werd geacht te behooren eerder tot een soort van
ongeregelde marine dan tot eene bende waterbandieten. 't Heette dat hij in de eerste
plaats de vijanden van Frankrijk aan boord moest klampen, maar Hugo diende zijne
eigene belangen gewis nog beter dan die van zijn vaderland. Zijn schip voerde 36
stukken en ongeveer 100 man equipage, mannen tot een half dozijn verschillende
natiën behoorende en allen desperados, steeds hun leven op 't spel zettende tegen
een handvol goud. De brandende atmosfeer der Roode Zee, ingeklemd tusschen
twee woestijnen, belette deze avonturiers nimmer om den moorschen koopvaarder
te enteren, en, de sabel tusschen de tanden, over te springen op het veege schip.
't Waren immers slechts heidenen, welke men te lijf ging; zij goede christenen, die
niet verzuimden den zegen der H. Maagd over hunne ondernemingen af te smeeken,
en het zegel der Fransche admiraliteit dekte hunne wettelooze bedrijven. Te Havre
de Grâce kende men dezen Hugo van ouds; daar was hij gewoon de woeste gezellen
aan te monsteren, welke ni Dieu ni maître hadden, voor wie de godsdienst slechts
een omgehangen kleed was, en een gebreveteerd kaperkapitein een opperhoofd
aan wien zij zich onderwierpen zoolang de Fortuin zich aan hem onderwierp. In
waarheid mocht van deze plonderzieke gasten getuigd worden met de woorden van
den dichter, dat zij waren:
Uit twintig volken door het Noodlot zaamvergaârd,
En zonder andre wet dan 't wetloos oorlogszwaard;
Nomadenstam der zee, die zich op 't grensloos diep,
*)
En niet in 't ruige woud een bloedig jachtveld schiep.

Rijk was somwijlen de buit, die hun hoofdman wist te behalen; toen hij in 1662 naar
Frankrijk terugkeerde werd de meegevoerde schat op 4 à 5 ton gouds begroot.
De nering moest sedert wel verloopen zijn om Hugo te doen besluiten in
Nederlandschen dienst over te gaan, en de Comp. harerzijds vond geenerlei bezwaar
in het verleden van den man, die voor den koning van Frankrijk ter kaapvaart was
geweest. Want reeds vroeger had hij in den dienst van het machtig handelslichaam
gestaan, op de kantoren te Ahmedabad en Suratte. De Zwarte Arend liet zich vangen
met wie weet welk lokaas; misschien ook was hij vleugellam geworden en ongeschikt
voor 't leven van een grijpvogel. Hij verkoos eene retraite op Mauritius boven 't
zeevaren, boven 't zwerven langs de geblakerde kusten der Roode Zee en de
tooneelen van strijd.
Als, dondrende over 't meer, met aaklig schutgebrom,
Het donkre roofschip, uit de blaauwe rookkolom,
Het vliedend schip bestookte, of, met zijn buit beladen,
*)
De wraak trotseeren durfde en de overmacht versmaden.

*)
*)

H.A. Meyer. De Boekanier.
H.A. Meyer. De Boekanier.
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Van 1671 tot 1677 bleef de voormalige flibustier de E. Comp. vertegenwoordigen
op Mauritius, zonder dat men over zijne bedrijven daar eenige bijzonderheden vindt
opgeteekend. Had hij vroeger krijg gevoerd tegen de menschen, thans mocht hij 't
doen tegen de ratten. En de overwinning bleef aan deze laatsten. Geen van de tien
Hollandsche posthouders vermocht hen uit te roeien, zoo min als dit in later tijd den
Franschen suikerplanters gelukte.
't Langst van allen hield Hugo's opvolger, de onderkoopman Isaäc Johannes
Lamotius, 't hier uit; vijftien jaren welgeteld. 't Was tijds genoeg het eiland in al zijne
bijzonderheden te leeren kennen, het in alle richtingen te ‘doorkruipen’, en zoo
iemand, hij ware de man geweest om de eerste Beschryvinge van Mauritius het
licht te doen zien. Maar Lamotius was niet van het deeg waaruit een Valentyn, een
Rumphius of Baldaeus gekneed waren. Hij legde de som zijner ervaringen enkel
neder in zijne rapporten aan den gouverneur der Kaapkolonie, waarvan Mauritius
reeds spoedig na 't stichten der laatste eene onderhoorigheid was geworden, en
bekwam in 1693 zijne ‘verlossing’. Zooveel deed hij echter tot uitbreiding der nog
zoo luttele kennis van de natuurlijke historie des eilands, dat hij, ichthyoloog op zijn
manier, eene verzameling bijeenbracht van de schitterend gekleurde visschen des
Indischen Oceaans. Ds. Valentyn, zelf naarstig collectionneur, zag in Lamotius'
kabinet 255 exemplaren van salmonetten, brasems, cercuados, harders,
papegaaisbekken, enz., die, zegt hij, ‘ongemeen fraai door zijn Ed. geteekent,
uitnement van allerlei verwen door malkanderen, en veel van 't zelve fatsoen als
die zeltzaame vischjens, die wij onder Amboina's stoffe vertoonen, waren; ook zag
ik er verscheide zeer fraaje zeepaardekens, zeekrabben, zeestarren, enz.’
Een andere onderkoopman, Roelof Diodati, nam van Lamotius den post over, en
werd in 1705 opgevolgd door Abraham Mommer v.d. Velde, tiende en laatste
opperhoofd van Mauritius.
Onzeker is het welke beweegredenen bewindhebbers dreven om in 1710 den
ganschen ‘ommeslag’ op te breken en over te plaatsen naar de Kaap. De kolonie
was toch de eerste Sturm- und Drangperiode te boven en had zich reeds voordeelig
ontwikkeld. Er woonden een honderdtal Comp. dienaren, en tusschen de twintig en
dertig huisgezinnen. Er was, in navolging van den Kaapschen, een Compagniestuin
aangelegd, die eene belofte voor de toekomst mocht heeten. Onder den rook van
het fort Prins Hendrik stonden ettelijke hofsteden en landbouwerswoningen, welke
de kern hadden kunnen worden voor eene toekomstige nederzetting, volkrijker dan
deze. Al wat, door het wisselend regeeringsbeleid van Heeren Zeventienen, aan
plantsoen en veestapel was te loor gegaan, was op de rijke tropische natuur weer
heroverd geworden, en waar de beschaving vooruitdrong, daar week de wildernis
terug.
Thans deed het machtwoord der E. Comp. eene wordende koloniale samenleving
met één slag verdwijnen van het eiland, en plantte ze over naar een overzeesch
gewest. Er ligt een oudtestamentische droefheid in de regelen, waarmee de
kroniekschrijver deelt in de verslagenheid der getroffenen over dit hard gebod; iets
van den rouw der kinderen Israels bij 't herdenken van
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hun verloren vaderland. ‘Verscheide derzelve huisgezinnen’, schrijft Valentyn, ‘zijn
aan Kaap der Goede Hoope gekomen, en hebben zich daar nedergezet; doch deze
menschen treurden hier, en schoon er onder waren die daar hofsteden van 8, 10
en 20,000 guld. gekogt hadden, zoo verklaarden zij egter dat zij dit alles wel zeer
geerne zouden willen missen om maar weder op 't eiland Mauritius te zijn, alwaar
zij zeiden een zeer gezegent en voorspoedig leven, en alles wat zij wenschen
konden, gehad te hebben, doch hadden hunne schoone huizen, boomgaarden,
heerlijke koornakkers, moeslanden, beesten, enz. daar moeten verlaaten, alzoo het
onmogelijk was om die goederen mede te voeren, daar zij hier nu alles weder van
vooren af aan beginnen moesten; 't geen ook de reden was dat veele van deze
lieden, die ten uiterste te beklagen waren, van droefheid stierven.’
Hadden Heeren Meesters dit kunnen voorzien, zij zouden - maar neen, zij waren
niet gewoon rekening te houden met de belangen van het individu; bij hen wogen
alleen de belangen der negotie. Hunne handelwijze ten aanzien van Mauritius zou
sedert verschillend uitgelegd worden. Jacob Haafner, in zijne Reize naar Bengalen,
gelooft er van:
‘Het was wegens de orkanen, vooral wegens de ratten, en omdat de grond
toenmaals nog niet zoo vruchtbaar, en het eiland niet voorzien was van de gewassen,
boomen en het wild welke er daarna ingevoerd zijn, dat de Hollanders dit eiland
verlieten en onverschillig toezagen dat de Franschen zich van hetzelve meester
maakten en er zich vestigden.’
Een waarschijnlijker reden echter ligt opgesloten in de aanteekening van het
Dagregister van het Kasteel Batavia (van 1664) ‘dat aen Mauritius soo veel niet
gelegen en is als aen de Caep, ende dat derhalven het werk op Mauritius geheel
buyten laste van de Comp. moet gehouden worden.’
Hier klemde de schoen. De eerste vestiging op Mauritius dagteekende van het
jaar 1638, die aan de Kaap van het jaar 1652, maar de jongere kolonie overtrof de
oudere verre in belangrijkheid. Zij was eene noodzakelijke ‘halfwegstatie’ geworden
op den langen reisweg der Oostinjevaarders, een domineerend punt aan Afrika's
zuidpunt en een bolwerk voor Neerlands handelsgrootheid; zij was herstellingsoord
voor zieke schepelingen, vluchthaven voor ontredderde vaartuigen, proviand-depôt
voor vreemde en Hollandsche bodems, verbanningsplaats voor politieke gevangenen,
voorraadschuur van koren en wijn zoo voor Indië als voor Nederland. Het fort Goede
Hoop was de kern geworden voor een volkrijk vlek daaromheen, en tal van dorpen
en hofsteden waren verrezen in het binnenland, met kleine versterkingen hier en
daar om de onverbeterlijke veedieven, de Hottentotten, op een afstand te houden.
De groote Compagniestuin wekte er de verbazing en de bewondering van landzaat
en vreemdeling, de wijngaarden schakelden zich aan de korenvelden tot in een
onafzienbaar verschiet, en runderkudden, talrijk als die der aartsvaders in de vlakten
van Mesopotamië, weidden er achter de steile hellingen van Tafel- en Leeuwenberg.
Met dat al was dit ‘formidabel Conquest’ een lastpost voor de Comp.
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gebleven. Voornamelijk doordien er een talrijk garnizoen op de been werd gehouden
om het Hollandsch bezitrecht te handhaven, om den Britschen of den Franschen
kaper buiten de Tafelbaai te houden. De gewezen koopman in dienst der O.I. Comp.
Ary Huysers schreef er van, in zijn Beknopte beschrijving der O.I. Etablissementen,
dat in 1779 de Kaapsche boeken een verlies aantoonden van ruim drie ton gouds;
en vóór dien tijd was 't weinig beter geweest.
Zou men thans bij deze eene improductieve kolonie nog een tweede voegen? De
Kaap was een kostbaar kantoor, maar noodzakelijk voor de alles beheerschende
scheepvaart der E. Comp., en 't zelfde liet zich niet van Mauritius zeggen. De jongere
kolonie had de oudere als 't ware overbodig gemaakt;
Heeren Meesters, allerminst door het euvel van den landhonger bezeten,
dekreteerden in 1710 de opheffing, en ditmaal was 't pour clôture définitive.
Vijf jaren nadat zij het eiland hadden prijsgegeven namen de Franschen het in
bezit.
Voor hen was 't zoover niet van de oudere vestiging op Madagascar; voortaan
zou Fort Dauphin in rechtstreeksch verkeer komen met Port Louis. Er bestond voor
de nieuwe meesters echter geen reden ln den naam van het eiland de Portugeesche
ontdekkers te blijven huldigen, noch een Oranjeprins die niet tot hunne geschiedenis
behoorde. Geen Ilha do Cerne en geen Mauritius zou het voortaan heeten; zij
herdoopten het als Isle de France.
De man, die hier eene nieuwe orde van zaken in het leven riep, die de ruime
haven verbeterde, wijdvertakte handelsbetrekkingen tot stand bracht, dokken
aanlegde, arsenalen bouwde, en eindelijk den naam zijns Konings verbond aan de
jonge Fransche volkplanting, was Mahé de Labourdonnais, man van talent en van
geestkracht. Binnen vijf jaren tijds slaagde hij er in het eiland, waarvan de bevolking
na de ontruiming der Hollanders bestaan had: aan de kusten uit Europeesche
avonturiers en zeeschuimers, in het binnenland uit weggeloopen slaven, tot eene
geregelde en veelbelovende kolonie te maken. Maar grootscher taak wachtte hem
in het uitgestrekte Hindostan. Had zijn tweespalt met Dupleix niet zulk een donkere
schaduw op zijn openbaar leven geworpen en een zoo fatalen invloed uitgeoefend
op den voortgang der Fransche wapenen; had vooral de misdadige sultaneregeering
van een Lodewijk XV Frankrijks groote zonen beter ondersteund, het pleit tusschen
dit land en Engeland om de erfenis der Groote Mogols had allicht een anderen keer
genomen.
Er was een tijd, dat tusschen deze twee de evenaar trilde in het huisje. Maar de
verdeeldheid tusschen de machthebbers, de rivaliteit tusschen civiel en militair
gezag die nog zoo lang een kanker voor de fransche koloniën zou blijven, de
verwaarloozing mede door de ministers van de hooge belangen welke hier den inzet
vormden, deden Frankrijk het spel verliezen. Een ondankbaar vaderland handelde
met Labourdonnais gelijk met zijn grooten medestander Dupleix, dien men van zijn
geheel fortuin beroofde en feitelijk door gebrek en vernedering ten grave bracht. ‘Dupleix mourut dans un coin’, reci-
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teerde Sara Bernhardt bij het gedenkfeest in de Sorbonne - gelijk met Lally Tollendal,
den verdediger van Pondichery, die na een langdurig proces met een prop in den
mond naar het schavot en onder den valbijl werd gebracht. Labourdonnais werd in
de Bastille geworpen, en eerst na jaren lijdens in vrijheid gesteld. Maar zijn sterke
geest was toen reeds gebroken, en ook zijn lichaam; hij verliet den befaamden
kerker slechts om rust te vinden op het kerkhof.
Het nageslacht heeft gepoogd die schuld te delgen, heeft den verguisden
staatsman een standbeeld opgericht op het verre eiland, dat hij tot eene belangrijke
koloniale bezitting van zijn vaderland had gemaakt, en een der Fransche
nederzettingen naar hem ‘Mahébourg’ genoemd. Doch die hulde kwam laat, te laat,
en brengt slechts te meer in herinnering den ondank, waarmede Frankrijk zijne
wegbereiders in het Oosten loonde.
Welk een verandering onderging sedert de physionomie des eilands, 't welk door
een hedendaagsch schrijver, door Prins Roland Bonaparte als ‘la perle de la mer
des Indes’ werd geprezen! Waar vroeger jacht en visscherij met eenige weinige
veldvruchten voldoende waren voor het levensonderhoud van een handvol pioniers,
daar brengt thans het ontgonnen eiland niet genoeg voedingsmiddelen meer op
voor de talrijke bevolking. De oerbosschen zijn verdwenen, en met hen de scharen
vogels, wier blinkende vederdos, wier luide en melodieuse tonen eenmaal de
schepelingen van Matelief en Van Warwijk bekoorden. Waar eertijds die wouden,
nog ongerept, zich aaneenschakelden over den vulkanischen bodem en in hun
schoot het kostbaar ebbenhout borgen, daar strekken zich thans de suikerrietvelden
uit van tweehonderd en vijftig fabrieken, en rijzen de schoorsteenen omhoog van
veertig arakstokerijen. Waar de dronte zijn reusachtig lichaam in de branding baadde
en de zeekoe, zes tot zevenhonderd pond zwaar, hare glinsterende vetmassa op
de klippen neerplofte; waar de wilde geit graasde en de schildpad op den oever der
Oranjerivier zich koesterde, daar zijn nu de woningen eener polyglottische
menschenmassa gevestigd. Voor de 80 koppen, welke de O.I. Comp. er toeliet,
bevolken thans meer dan 360.000 zielen dezen grond. Chineezen, Indianen,
Afrikanen, Maleiërs, Madagassen en Kreolen vormen er een mengelmoes van
rassen, dat zich van een soort neger-fransch als lingua franca bedient. ‘Et puis cette
île’ - zoo roept de fransche geschiedschrijver in droevig herdenken uit - ‘n'est-elle
pas encore habité par des hommes parlant notre langue, qui sont les descendants
des héros de nos grandes guerres maritimes?’
Gewis dacht hij daarbij aan het noodlottige jaar 1810, toen het eiland een nieuwen
meester over de zee zag opdagen; dezelfde die ook, een jaar later, het koloniale
Nederland den voet op den nek zou zetten. Mr. de Jonge, in zijn Opkomst van het
Ned. gezag over Java, schrijft er over:
‘Ile de France en Bourbon vormden nog het brandpunt van het verzet tegen de
snel wassende britsche macht in Indië, de basis der met zoo goed gevolg gevoerde
tochten der Fransche kapers in die zeeën, het steunpunt waarop
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Batavia nog in haar afmattenden strijd bouwen kon. Onder de leiding der bekwaamste
zeelieden, welke Frankrijks maritieme geschiedenis van dat tijdperk weet aan te
wijzen, berokkenden die kapers een zoo ontzachlijke schade aan de Engelsche O.I.
Compagnie, dat voor verscheidene millioenen ponden sterling aan britsch eigendom
binnen weinige jaren te Port Louis werd opgebracht. Mauritius, in handen der
Franschen, leverde een bron der grootste gevaren op voor de veiligheid van
Bengalen's Westkust. En niets kan minder bevreemden dan dat Wellesley, de
gouverneur generaal van Britsch Indië, er reeds in de eerste jaren zijner landvoogdij
ernstig op bedacht was dien hinderpaal voor goed uit den weg te ruimen.’
Zoover kwam 't 1810, en met Mauritius viel Bourbon, het Fransche zustereiland,
waar mede het scheppend genie van Labourdonnais eene nieuwe orde van zaken
had in 't leven geroepen. Maar ook na die verovering bleef de taal der voormalige
meesters, ofschoon verbasterd en verhaspeld, de heerschende. Niet het minst onder
de ongeveer 8000 blanken, welke te Port Louis en elders op het eiland woonden,
of hunne bungalows in de Savane hadden, of de hitte aan het strand ontvluchtten
in het hooggelegen Curepipe.
Ginds op de golvende vlakte van Pamplemousse, waar de wetenschap zich een
rijken botanischen tuin stichtte, waar lommerrijk geboomte zich buigt over
bloembedden met latijnsche etiquetten en de waterpluimen der fonteinen
neersprenkelen op de drijvende reuzenbladeren der nymphea's, koos Bernardin de
St. Pierre zich het tooneel voor zijn bekende tropische idylle.
Of wie kent de geschiedenis niet van Paul en Virginie? Wie heeft niet in gedachte
de beide nederige hutten aanschouwd van Marguérite en mad. de la Tour, en beider
miniatuurdomeintjes, welke de luim des ontginners naar 't verre geboorteland
schertsend Bretagne en Normandie had geheeten? De meeste lezers van dit
zedekundig verhaal hebben de lijdensgeschiedenis als 't ware meegeleefd, en, door
de kunst van 't woord in 't bezit eener seconde vue gekomen, de hoofdfiguren vóór
zich gezien: Paul en Virginie onder één rok tegen den regen zich beschuttende,
straks de knaap met het meisje op den rug door de beek wadende; verder de in 't
bosch verdwaalde kinderen, door den getrouwen slaaf Domingo opgespoord en
veilig wederkeerende onder de twee ineengevlochten kokosboomen, welke eene
zorgzame hand bij hunne geboorte plantte. Dan het bezoek van den gouverneur
Labourdonnais in de hut van mad. de la Tour, straks gevolgd door haren biechtvader,
beiden met macht van redenen de reis van Virginie naar het verre Frankrijk
bepleitende; en Paul, de troostelooze Paul, van den bergtop de vluchtende zeilen
naoogende van 't schip, dat Virginie naar hare hardvochtige tante voerde. Eindelijk
de ontknooping der tragedie: de komst van de Saint Géran, die de standvastig
gebleven maagd eindelijk naar den geboortegrond terugvoerde, maar, na de
schipbreuk, slechts een lijk aan de wachtende moeder teruggaf.
Die storm wordt door den schrijver beschreven in de krachtigste vormen eener
taal, welke hij zoozeer beheerschte. Zijn proza wordt dichterlijk, waar
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hij de nadering schildert van den orkaan welke de Saint Géran op de koraalriffen
van Isle de France te pletter stiet; dichterlijk in regels als deze:
‘C'étoit vers la fin de décembre, lorsque le soleil au capricorne échauffe pendant
trois semaines l'Ile de France de ses feux verticaux. Le vent du sud-est, qui y règne
presque toute l'année, n'y souffloit plus. De longs tourbillons de poussière s'élevoient
sur les chemins, et restoient suspendus en l'air. La terre se fendoit de toutes parts;
l'herbe étoit brûlée; des exhalaisons chaudes sortoient du flanc des montagnes, et
la plupart de leurs ruisseaux étoient desséchés. Aucun nuage ne venoit du côté de
la mer. Seulement pendant le jour des vapeurs rousses s'élevoient de dessus ses
plaines, et paroissoient au coucher du soleil commes les flammes d'un incendie.
La nuit même n'apportoit aucun rafraîchissement à l'atmosphère embrasée. L'orbe
de la lune, tout rouge, se levoit dans un horizon embrumé, d'une grandeur
démesurée. Les troupeaux abattus sur les flancs des collines, le cou tendu vers le
ciel, aspirant l'air, faisoient retentir les vallons de tristes mugissements.
Cependant ces chaleurs excessives élevèrent de l'océan des vapeurs, qui
couvrirent l'île comme un vaste parasol. Les sommets de montagnes les
rassembloient autour d'eux, et de longs sillons de feu sortoient de temps en temps
de leurs pitons embrumés. Bientôt des tonnerres affreux firent retentir de leurs éclats
les bois, les plaines et les vallons; des pluies épouvantables, semblables à des
cataractes, tombèrent du ciel. Des torrents écumeux se précipitoient le long des
flancs de cette montagne, etc.’
Virginie gestorven, kon Paul niet blijven leven. Ziel was van ziel gerukt, en het
lichaam moest volgen. Niemand die zich een ander einde had kunnen voorstellen
voor den getrouwen minnaar, welke den ongelijken strijd aanbond met de golven
om zijne Virginie te bereiken.
‘On n'a pas élevé de marbre sur leur humble tertre, ni gravé d'inscription à leurs
vertus’ - schreef Bernardin de St. Pierre aan 't slot van zijn verhaal.
Niettemin verheft zich aan het eind eener schaduwrijke laan en op een klein
rondpoint een afgebroken kolom, omringd door zes palmen; niet ver van de acacia's,
welke er in den herfsttijd hunne roode korrels laten vallen en het bemost gesteente
als 't ware met bloed bedruppelen. - Pauls hartebloed, vergeefs gestort bij zijne
pogingen tot redding. Dáár is het graf der beide natuurkinderen; iedere knaap van
Port Louis weet daarheen den weg. De volksverbeelding heeft er een droevig
behagen in geschept de episoden van het verhaal op de plaats zelve te gedenken;
zij gaf aan de in zee vooruitspringende rotspunt, welke het veege schip niet kon te
boven komen, den naam ‘Cap Malheureux’; aan de plaats waar dat schip
verongelukte dien van ‘passe du Saint Géran; zij noemde het strand, waarop
Virginie's levenloos lichaam kwam aanspoelen, ‘Baie du Tombeau’, en de laatste
rustplaats der gelieven ‘Tombeau de Paul et Virginie.’
Ofschoon thans de roode Union Jack zijne banen doet wuiven over dezen grond,
ofschoon de bronzen Labourdonnais van zijn voetstuk neerschouwt op een
Engelsche stad (die toch zijn stichting was) en onder zijn oogen diezelfde
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Britsche kleuren ziet wapperen, welke hij eenmaal zegevierend tot onder de muren
van Madras vervolgde, toch heeft het voormalige Isle de France het verre Frankrijk
niet vergeten. Toch eert het in dit vroegere moederland den staat, die een zoo
treffelijk regent voortbracht om het tot grootheid te brengen, en een zoo talentvol
schrijver om het te poëtiseeren. Toch wordt er, ofschoon ontaard en verbasterd, de
taal nog gesproken van Bernardin de St. Pierre, en de reiziger, die onder den rook
van het Engelsche geschut de ruime haven binnenstevent, herdenkt in den naam
van Port Louis een van Frankrijks gezalfde Koningen, in dien van Mahébourg een
van Frankrijks groote mannen.
Eerst de Portugees, dan de Hollander, na hem de Franschman, eindelijk de alles
verheerende Brit, in die volgorde zouden elkaar opvolgen de zee varende
mogendheden, welke zich ‘de parel van den Indischen Oceaan’ aan de kroon
hechtten. En bijkans in diezelfde volgorde is hunne koloniale grootheid gezonken,
ten bate van het volk dat Rule, Britannia, rule the waves! in zijn banier schreef. Het
de

snoer van eilanden, waarmee de Nederlandsche ‘zeevaders’ der 17 eeuw eenmaal
een halve wereld omvademden, sprong van een en verloor onder de grijpende
vingeren der mededingers zijne kostbaarste steenen: Brazilië, Formosa,
Nieuw-Nederland, Koromandel, Malabar, Ceylon, de Kaap, Guinea. En ware de
raad van een Raffles door Engelsche ministers gevolgd, ook de O.I. Archipel zou
vervreemd zijn gebleven van het ontluisterd vaderland.
Bij het verlies van zooveel rijke koloniën ontsnapt de ontruiming van het
improductieve Mauritius bijkans aan de aandacht. Die ontruiming zou eene getuigenis
te meer afleggen dat de O.I. Comp. het stichten van Nederlandsche volkplantingen
geenszins als hare eigenlijke roeping beschouwde; dat zij 't liefst wezen wilde een
maatschappij tot exploitatie van overzeesche gewesten, een handelslichaam
aangelegd op het doen schuimen van kapitalen. En het blijft de vraag, zoo zij op
Mauritius al stand gehouden had, of zij voor het eiland gedaan zou hebben hetgeen
eene Fransche maatschappij er voor deed; of zij in hare zwakke nadagen hier nog
een bolwerk had kunnen te voorschijn roepen voor de nationale handelsgrootheid,
en uit haar boezem die treffelijke regenten, van welke de vreemdeling toen reeds
beweerde dat het geslacht was uitgestorven.
‘Autrefois’ - schreef in 1781 de Oostenrijksche gezant te 's Hage aan Keizer Jozef
II - ‘il y avoit dans cette République de grands hommes, qui par leurs seules qualités
extraordinaires la gouvernoient, et la menoient selon leurs grandes vues patriotiques.
Je n'en connois présentément pas un de la force d'âme à mener cette Barque
délabrée à un port heureux et sûr.’
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De wind
door Edward B. Koster.
Aan Jan Toorop.
Waarheen, geweldige wind?
Naar verre holen van een donk'ren berg,
Als muilen gapend in den angst'gen nacht,
Waar gruw'lijke monsters, des alouden Chaos' hong'rige teelt,
Luid brullen naar uw komst, hun krachtige flanken gees'lend
Met zwalpende zweeping van hun schubbigen staart?
Waarheen, zwaargetongde bazuiner van wintergeluiden?
Met fluitend ruischen doet ge de boomen buigen,
Met onafwendbare ademskracht, op Noodlots vleug'len stormend,
Knakt ge in uw vlucht het stoer-groeiend geslacht
Van eerbiedwaardige eiken; met reuzengereutel
Storten zij knarsend ter aard, omklemmend met wringende kruinen
De groote voedstermoeder Aarde.
Schuilt ge in groen-glanzende grotten der schuimende zee,
Waar fijngelokte wieren om de zuilen
Zich sling'ren van 't doorhelderd koralijnen huis?
Waar stalaktieten steken met de tanden,
Ze pijlig borend door der waat'ren tintschakeering,
Lucht hangend van 't licht-schitt'rend regenboogverwulf?
Duikt gij daarheen, geweldige, omspeeld
Van 't grillig-wanschapen gebroed der watergedrochten,
Langs wier sterk-gepantserde huid
De vluchtige straling rilt van veel-verschietende kleuren,
Wier buiken de pegels torsen van stijf-blank zout?
Of zijt ge naar de wolken opgegaan,
U nest'lend in hun vochtig-warme, mantel-koest'rende omhulling,
Stil gevouwen als een kind in 't schuttend moederlijf,
Roerloos als de doode in wijde kerkencrypta?
Breiden ze om u hun beschermende omhelzing,
Diep geleund in laag op laag aan verren horizon?
En ligt ge daar te luist'ren naar de kabb'ling

*)

Uit Tonen en Tinten, ter perse bij Seyler en Reddingius te Hilversum.
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Der rust'ge zee op 't eenzaam rustend strand,
Zich strekkend in glanzig-gele verten van zon,
Verlaten door den myriaden-tred van dwar'lende menschenvoeten?
Waar zijt gij heengevaren, wilde wind,
Nu stille dagen ons uw sterken stroom
Niet meer doen voelen? Nu in matblauw-fulpen pracht
De maan, traag-klimmend langs der heem'len baan,
Haar zilveren bekoring nederdrupt,
En sussend heulsap regent naar beneên?
Gij waart te lang met ons, zoet zij uw rust,
Zoet zij uw rust, en lang.
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Nirwana
door Edward B. Koster.
De wijde lucht omgolv' me met haar stroom,
Dat ik vergeet' mijn zelf-geschapen lijden
In woeste werveling van kille droomen
Omklemd in vaste omvademing des winds!
Laat mij mijn adem mengen met de wolken,
Bewust'loos zwevend langs 't bewoog'ne zwerk
In ongewilde stuwing voorwaarts ijlend,
Verduist'rend zon en maan en sterrenlicht.
En als gestorven is àl wat bewoog
Dit rust'loos lichaam op zijn lijdenstocht
Door 't ruwe leven dat met bitt'ren smaad
Zijn arm kind pijnigt, schenkend lutt'le troost,
Een kleine bron in wijde woestenij,
Dan leg mij neder onder mossig gras,
Zoodat de boomen bloeien boven mij
En bloemen heerlijk geuren op mijn hoofd.
Zoo zal er vrede zijn en zielerust,
En rust van 't lichaam in de donkere aard',
Waar 't leven is gebannen eeuwiglijk.

1891.

*)

Uit Tonen en Tinten, ter perse bij Seyler en Reddingius te Hilversum.
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Buitenlandsch overzicht.
Finland.
Er gingen zes Wijzen uit het Westen tot den Koning. Het was een gansch ongewone
tocht. Zij hadden hun boekerijen en laboratoria verlaten, niet om in de gehoorzaal
aan de weetgierige jongelingschap de woorden hunner wijsheid te brengen, noch
om aan de lijdende menschheid openbaring te doen van de middelen, op de natuur
veroverd, om haar pijn te stillen of te voorkomen. Zij gingen met een doel van
staatkunde.
Alsof het nog heel vroeg was in de wereld, veel eeuwen voor Christus' geboorte,
toen de wijzen des lands den heerscher zeiden wat hem verborgen, maar hun
geopenbaard was, hoe het lot des rijks geschreven stond in de sterren en hoe hij
beslissen moest opdat zijn menschenwil niet zou botsen tegen de onvermurwbare
voorbeschikking - zóó, om hem hun wetenschap te zeggen, gingen de Wijzen uit
het Westen tot den Koning. Zij gingen hem verkonden wat de wereldgeschiedenis
hun had geleerd, bekroond door de wichtige staatkundige ervaring van heel een
eeuw van omwentelingen en vrijheidsoorlogen, de negentiende. Zij gingen hem
zeggen, uit naam van vele Wijzen van Europa, wier geesten elkander ontmoet
hadden in een zelfde gedachte, geboren in eenzelfde ure in vele verschillende
landen - dat de negentiende eeuw, begonnen onder krijgsrumoer, gehalveerd door
een laaien brand van uitslaand vrijheidsvuur, niet eindigen mocht met de
verplettering, onder een zware tirannenhand, van een klein, eerbiedwaardig volk,
dat nooit gemurmureerd had tegen zijn souverein....
Toen nu de Wijzen uit het Westen, als afgezanten van duizend hunner broeders,
in de hoofdstad van den Koning waren gekomen, zeide hun de hofmaarschalk, dat
zij naar den minister zouden gaan en de minister bood hun een onthaal en zeide
hun, dat de Koning hen niet zou ontvangen. Het moet een zonderlinge maaltijd
geweest zijn, die zes reuzen van wijsheid - want reuzen waren zij, die
vertegenwoordigden gansch het geleerde en beschaafde Westen - aan de tafel van
den armen, kleinen Russischen minister, die hun zeide, dat zijn meester hen niet
zou ontvangen.
De deputatie ging naar Finland, den weg dien een ander gezantschap, vijfhonderd
vertegenwoordigers van vijfhonderdduizend landgenooten, enkele maanden te voren
was teruggegaan, afgewezen als zij. Wanneer zij des nachts de stationsgebouwen
der Finsche steden binnenstoomden, dan stond daar opgepakt een dichte, zwijgende
menigte in rouw en vrouwen strooiden bloemen in hun rijtuig, De eerbied en de
dankbaarheid van het kleine volk ging met hen naar hun haardsteden.
Stil keerden zij terug en het was voorbij. Maar zoo de Tsaar alléén zich de ooren
had dichtgestopt, de heele beschaafde wereld had hen gehoord. In het jaar der
Vredesconferentie, waarin van den machtigsten troon verkondigd
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was ‘dat de veiligheid der staten en het welzijn der volken rusten op de beginselen
*)
van billijkheid en recht’ .
Ik wil hier zoo gaarne de Finsche quaestie nog eens zeer eenvoudig vertellen en ik
heb goed materiaal om het te doen. Te Londen is uitgegeven - ik meen door het
Finsche comité aldaar - een klein blauw boekje, waarin alleen officieele documenten
†)
zijn opgenomen, zonder commentaar . Ik zal daaruit slechts aanhalen, met een
enkel toelichtend woord; zoo goed en zoo eenvoudig als deze stukken zou ik het
toch niet kunnen zeggen.
In 1772 had het groothertogdom van zijn souverein, den Koning van Zweden,
een ‘regeeringsvorm’ gekregen. In het statuut stond te lezen (§ 40):
‘De groothertog zal geen nieuwe wet maken noch een oude wet afschaffen zonder
de voorkennis en de toestemming van den Landdag.’
den

In het begin dezer eeuw stond een Russisch leger in Finland. Den 16 Maart
1808 nam Tsaar Alexander I Koning Gustaaf IV zijn groothertogdom af. Hij schreef
aan de hoven, dat Finland bij het Russische Rijk was ‘ingelijfd’ en aan Napoleon,
dat Finland verklaard was tot ‘een Russische provincie’. Feitelijk onderworpen was
Finland toen nog niet. Hetzij om dit te verkrijgen, hetzij door een liberalisme, dat
tegen het klimmen der jaren niet bestand bleek, gedreven, heeft de Tsaar reeds in
het volgend jaar (1 Februari 1809) den Landdag bijeengeroepen ‘krachtens de
sten

Constitutie des lands’. Den 27
Maart volgde een plechtige Verklaring, geteekend
door ‘Onze eigen Keizerlijke hand’ te Borgå, waarin staat dat:
‘het is ons genadig welbehagen hierbij te bevestigen en te bekrachtigen den
godsdienst en de fundamenteele wetten van het land en de privilegiën en rechten,
welke alle klassen in het gezegde groothertogdom afzonderlijk en al zijn inwoners,
hoog en laag, in het algemeen, tot hiertoe hebben genoten overeenkomstig de
Constitutie; belovende om al deze voorrechten en ordonnantiën standvastig en
onverkort en in volle kracht te bewaren.’
In de kathedraal te Borgå is deze Verklaring bekrachtigd. Latere stukken, brieven
en verklaringen van denzelfden aard zijn erop gevolgd. Het is onnoodig ze te
vermelden. Hoe ter wereld een Weselitski, Russisch journalist, of, veel erger, een
Stead, Engelsch volksvoorlichter, de waarde van zulk een verklaring verzwakt kan
achter door daaraan voorafgegane gezegden van den Tsaar of door het betoog dat
‘Constitutie’ in dezen zin geen ‘Constitutie’ beteekent, maar ‘instellingen’ in 't
algemeen - kan ik niet begrijpen, tenzij ik kwade trouw aanneem, wat ik dan ook
doe.
Het liberalisme van Alexander I was niet van stevigen aard. Noch hij, noch Nikolaas
I hebben den Finschen Landdag ooit bijeengeroepen. Tot

*)

†)

De deputatie, die de door 1050 der beroemdste mannen van Europa geteekende adressen
bracht, bestond uit de heeren: W.C. Brögger (Noorwegen), Emilio Brusa (Italië), Nordenskiöld
(Zweden), C.M. Norman Hansen (Denemarken), Ludovic Trarieux (Frankrijk) en W. van der
Vlugt (Nederland).
The Rights of Finland and the Manifesto of the Tsar of February 15, 1899. - A few leaves from
the history of the life-struggle of a little nation.
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botsingen heeft dit niet geleid; de Russische staatsbemoeiing met het Noordelijke
land schijnt al dien tijd zeer gering geweest te zijn. De belangstelling van het Finsche
volk voor West-Europa bleef steeds levendig; Finland voedde zich zelf op. Het is
waar, dat ook hier binnenlandsche twisten niet ontbraken: een oude strijd tusschen
de Finsch-sprekende bevolking van het platteland en de Zweedsch-sprekende
hoogere klassen (adel, geestelijkheid, burgerstand) vlamde nu en dan op, maar
belette niet dat geheel Finland getrouw bleef gedurende den Krim-oorlog noch dat
het met treffende eensgezindheid tegen den jongsten aanslag op de rechten des
lands in verzet kwam.
Alexander II, de verlichte Tsaar, is ook de weldoener der Finnen geweest. In 1863
riep hij den Landdag samen en van 1869 dateert de nieuwe Constitutie, waarvan
art. 71 luidt:
‘Fundamenteele wetten kunnen slechts gemaakt, veranderd, uitgelegd of
ingetrokken worden op voorstel van den Keizer en Groothertog en met de
*)
toestemming van al de Stenden.’
den

Waarop, den 15 April 1869, opnieuw een plechtige Verklaring volgt uit St.
Petersburg:
‘Terwijl Wij Ons recht handhaven gelijk het gewaarborgd is in den
“Regeeringsvorm” van 21 Aug. 1772 zoowel als in de “Akte van Unie en veiligheid”
van 21 Februari en 3 April 1789 en niet veranderd is door eenige uitdrukkelijke
bewoordingen in de tegenwoordige Constitutie, bekrachtigen en bevestigen wij deze
Constitutie als een onveranderlijke fundamenteele wet.’
Onder Alexander III zijn eenige pogingen tot russificatie van Finland gedaan, een
staatsgreep nooit. Onder dezen Keizer zijn echter Russische schrijvers, wetend een
den Hove welgevallig werk te doen, begonnen met het samenstellen van geschriften,
strekkende om aan te toonen, dat Finland geen constitutioneel land was, aan het
Russische Rijk verbonden en (zooals de Finnen erkennen) daarvan deel uitmakend,
maar enkel een provincie, waaraan iedere Keizer, als zijnde de ‘eenige’ wetgevende
macht in het Rijk, de bestaande rechten, privilegiën liever, kon toekennen of afnemen.
De sterk chauvinistische Russische pers heeft daar dapper aan meegedaan en,
voor een deel uit naijver, het quasi-onafhankelijk bestaan van den grensstaat Finland
als een gevaar voor het Rijk afgeschilderd. Van Finsche zijde is dat alles in den
breede beantwoord, hetgeen niet de minste moeite kostte, omdat, zoolang woorden
een bepaalden zin hebben, deze Finsche quaestie zoo helder is als glas.
Het was een groote vreugde voor de Finnen, toen na den dood van Alexander
den

III, opnieuw het keizerlijke woord uit Liwadíja klonk en den 6 November 1894, de
door Nikolaas II zelf geteekende Verklaring werd uitgegeven, welke luidt:

*)

De vier Stenden vormen gezamenlijk den Landdag. De Senaat, uit ongeveer twintig personen
bestaande, is de regeering. Hij is verdeeld in twee secties, waarvan de eene de opperste
rechtsspraak heeft, de andere een soort van ‘kabinet’ vormt, welks leden de verschillende
departementen: financiën, binnenl. zaken enz. beheeren. De leden van den Senaat worden
door den Keizer-Groothertog benoemd; die van den Landdag natuurlijk door de
kiesgerechtigden der vier standen gekozen.
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‘Daar Wij door den wil der Voorzienigheid gekomen zijn tot het erfelijk bezit van het
groothertogdom Finland, hebben Wij hierbij verlangd te bevestigen en te bekrachtigen
den godsdienst, de fundamenteele wetten, de rechten en privilegiën van elke klasse
in het gezegde groothertogdom bijzonderlijk en van alle inwoners, hoog of laag,
gezamenlijk, welke zij overeenkomstig de Constitutie van dit land hadden genoten,
belovend dezelve standvastig en in volle kracht te bewaren’.
Het gevaar, dat onder de regeering van Alexander III gedreigd had, scheen dus
geweken. Maar het was of de Keizer zich vergist had met zijn Verklaring. Terwijl,
indien deze was achterwege gebleven, de russificatie van Finland langzaam had
kunnen voortgezet worden, ook door middel van de ingediende legerwet, was er
na de plechtige keizerlijke belofte een staatsgreep noodig om datzelfde werk te
den

kunnen volbrengen. Nikolaas II heeft er niet tegen opgezien. Den 15 Februari
verscheen ‘Zijner Keizerlijke Majesteit's genadig Manifest’, waarin wij lezen dat het
groothertogdom Finland sedert het begin der eeuw is ‘ingelijfd’ bij het Russische
Rijk en ja, ‘bijzondere instellingen betreffende binnenlandsch bestuur en wetgeving’
heeft behouden, maar dat ‘in het Rijksbestuur andere vraagstukken van wetgevenden
aard in betrekking tot Finland zich voordoen’. En dan volgt die zinsnede van zuiveren
willekeur:
‘Terwijl Wij de thans geldende statuten, welke de invoering van locale wetten,
uitsluitend de binnenlandsche zaken van Finland rakende, in volle kracht handhaven,
hebben Wij het noodig geacht voor Onszelven de hoogste beslissing voor te
behouden, welke wetten vallen binnen het gebied van de algemeene wetgeving des
Rijks’.
Ziedaar den staatsgreep. Waarna dan deze aanwijzing voor de verder te volgen
rijkspolitiek (panslavisme):
‘In overeenstemming met Onze Gekroonde Voorvaders, zien Wij een waarborg
voor den vooruitgang van Finland in de innigste verbintenis van dat land met het
Rijk’.
Aan den Wetgevenden Raad van het Rijk wordt voorts opgedragen te maken een
‘fundamenteel statuut voor het ontwerpen, de herziening en de invoering van wetten
voor het Keizerrijk, met inbegrip van het groothertogdom Finland’. Dit statuut bevat
niet alleen de bepaling, dat de Keizer de wetten zal maken welke gelden voor het
geheele Rijk, Finland inbegrepen, maar ook, in § 2, dat dit geldt:
‘voor de wetten welke alleen binnen de grenzen van het groothertogdom
toepasselijk zijn, in geval zij de gemeene belangen des Rijks raken of samen hangen
met 's Rijks wetgeving’.
Wie bepaalt of dergelijke zuiver Finsche wetten de gemeene belangen des Rijks
raken? De Keizer alléén. Feitelijk zegt hij dus tot Finland: Uw medewerking zal bij
het maken van wetten gevraagd worden... indien ik het wil.
En deze medewerking - hoe? Een beperkt recht van initiatief wordt gegeven aan
den Rijksminister, den minister-staatssecretaris voor Finland en den
gouverneur-generaal van Finland, Russische staatsambtenaren. Als de Keizer zijn
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toestemming tot het aanhangig maken van een door hen aangeboden ontwerp heeft
verleend, dan zal de Finsche Senaat zijn meening (advies) mogen geven betreffende
‘de inkleeding van de voorgestelde wet’. En wat de Finsche wetten betreft, hier is
de rechtsschennis volkomen. Den Landdag wordt zijn wetgevend recht eenvoudig
afgenomen; § 5 van het nieuwe statuut zegt:
‘Wat betreft de wetgevende voorstellen welke overeenkomstig de beschikkingen
voor het binnenlandsch bestuur van het groothertogdom Finland, aangeboden
worden om behandeld te worden door den Finschen Landdag, is het noodig de
meening (advies) van den Landdag in te winnen bij het maken der wetten, vermeld
in § 2 van dit statuut’.
Niet waar? hierbij behoeft niemand zich te verdiepen in staatsrechtelijke
beschouwingen over Finland en zijn Constitutie. Het is voor ieder, die lezen kan zoo
klaar als de dag, dat hier oude rechten tyranniek worden onttrokken, dat hier een
keizerlijk woord, vijf jaar nadat het is uitgesproken, trouweloos wordt geschonden.
Men kent de verdere droeve geschiedenis. De Finsche Senaat, in een prachtig
gesteld stuk, een voorbeeld van wat vrije mannen kunnen en durven in zúlke tijden
- de Finsche Senaat weigerde het voorgestelde statuut in overweging te nemen. Hij
herinnerde aan de plechtige belofte van Alexander I, ‘opgesteld in tegenwoordigheid
der stenden van den Landdag en afgelegd in het heiligdom van den Allerhoogste.’
Hij haalt een oekase van dienzelfden Keizer aan, waarin deze spreekt van de macht
die hij ‘krachtens de wetten’ van Finland uitoefent en zijn vroegere belofte bevestigt
‘voor alle komende tijden’. In een roerend-plechtige peroratie spreekt de Senaat
den Keizer zelf aan, zegt dat dit zijn wil niet kan zijn, smeekt hem te verklaren dat
het zijn bedoeling niet was de constitutioneele rechten van het Finsche volk te
beperken en verklaart zich bereid mede te werken tot een betere afbakening van
het gebied der zuiver Finsche en der Rijks-wetgeving.
De procurator (voorzitter) van den Senaat kondigt overeenkomstig 's Keizers
bevel het manifest af, maar niet dan tegelijk met een uitdrukkelijk geschreven
voorbehoud wat de wettigheid betreft. Hij en de ondervoorzitter van den Senaat
gaan naar Petersburg. Zij worden niet ontvangen. Op het adres van den Senaat
schrijft de Tsaar eigenhandig: ‘Verdient geen nadere tusschenkomst.’
Intusschen komt de Landdag bijeen, bekrachtigt met algemeene stemmen het
protest van den Senaat en noodigt den Landmaarschalk (hoofd van den adel) en
de talmans (voorzitters van de Stenden) uit, den Keizer hun inzichten te gaan
blootleggen. Zij gaan naar St. Petersburg, doch worden niet ontvangen. De
minister-staatssecretaris voor Finland deelt hun mede, dat Zijne Majesteit hen
verzoekt naar hun werk terug te keeren en te vernemen:
‘dat Zijne Majesteit van oordeel was het land den besten waarborg te hebben
gegeven voor een ongestoord behoud van deszelfs binnenlandsche wetgeving,
waar Hijzelf op zich had genomen in elk voorkomend geval te beslissen of een zaak
van dien aard was dat zij onder de Rijkswetgeving gerangschikt moest worden en
zoo ja, aan het hoogste wetgevende gezag ter behandeling moest worden
opgedragen.’
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In die dagen begint de rouw van het Finsche volk, het onbloedig schrikbewind van
den gouverneur Bobrikof, de dagbladencensuur, de sympathie van Europa - van al
welke dingen ik al vroeger verhaald heb. Binnen een week wordt een ‘Beroep van
het Finsche volk op den Tsaar en Groothertog’ door 522,931 meerderjarige Finsche
mannen en vrouwen geteekend; binnen een week - en de gansche Finsche bevolking
telt twee en een half millioen zielen en is verspreid over een uitgestrekt grondgebied
met zeer slechte communicatie-middelen, Een eerbiedig beroep, in hartverheffende
taal, de taal van het vrije Noorden, getemperd door diep plichtbesef en een gretig
verworven beschaving. Aldus luidt het slot:
‘Wij weigeren in onze harten eenigen twijfel te koesteren aan de onveranderlijkheid
van het keizerlijke woord, daar onze genadige Monarch de man is, die aan de
gansche menschheid verkondigd heeft, dat de Macht het Recht moet eerbiedigen.
En het recht eener kleine natie is even heilig als dat van het grootste volk; haar
liefde voor het vaderland is voor God almachtig een deugd die zij nooit mag
prijsgevend.’
De deputatie van vijfhonderd, die dit Beroep aan den Keizer zal brengen, gaat
eerst naar gouverneur Bobrikof en verzoekt diens tusschenkomst ten behoeve van
een audiëntie. De generaal weigert, omdat de voorgeschreven weg niet gevolgd is.
Zij gaan naar St. Petersburg, de vijfhonderd. En - o, het is eentonig als de
geschiedenis van Saïdjah's buffel - zij worden niet ontvangen: ‘Leg aan de deputatie,’
zeide de Keizer tot den minister-staatssecretaris, ‘de beteekenis van het Manifest
van 15 Februari uit, en laat haar dan naar huis gaan.’
Toen sprak de consul Wolff uit naam van de deputatie tot den minister die bittere
redevoering uit, waarin de onderdanen-eerbied de verontwaardiging nauwelijks in
bedwang houdt, welke uitbarst in de schitterende regelen:
‘Zeg aan Zijne Majesteit dat er meer dan twee millioen getrouwe onderdanen zijn
in Finland, die hun plicht willen en durven doen...
‘Vraag aan Zijne Majesteit of Hij rijk genoeg is om de toewijding en de liefde van
zúlk een volk weg te werpen...’
Nu gingen de zes Wijzen uit het Westen naar den Keizer, maar zij werden niet
ontvangen.
Den dag na hun afwijzing verscheen een nieuw keizerlijk rescript aan generaal
Bobrikof. De gouverneur moest den Finnen zeggen, dat hun critiek ongepast was;
de Keizer beschouwde het als zijn heiligen plicht, voor de welvaart van alle onder
den Russischen schepter staande volkeren te zorgen, hij liet Finland de inrichting
van zijn binnenlandsche wetgeving behouden en had alleen ‘als erfenis van het
verleden’ overgenomen ‘het nauwkeurig bepalen van de betrekkingen van het
Groothertogdom tot het Russische keizerrijk’. Hij verwachtte van Bobrikof ‘krachtig
optreden’ om hun dit duidelijk te maken en van de Finnen trouw en aanhankelijkheid.
En dan geeft hij als zijn voornemen te kennen, dat ook het definitief ontwerp van
de legerwet volgens het nieuwe statuut worde behandeld - de legerwet die den
Finnen een onmogelijk te leveren contingent zal opleggen,
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hun zonen in dienst roepen in Rusland, opdat zij Russen zullen worden. De kennis
van het Russisch wordt allen Finschen ambtenaren opgelegd; straks wordt het
Russisch in Finland tot officieele taal verheven. Het is de jeugd, die het panslavisme
aantast, voorrechten toekennend aan de leerlingen der kadettenschool, waar men
Russisch leert spreken en denken en die de Finnen geschikt zal maken voor den
staatsdienst. O, het arme volk met zijn welhaast vergeten strijd tusschen
Zweedschgezinden en Finschgezinden; de Rus zal het hun anders leeren!
En geen hoop, geen hoop, alle gedachte aan gewapend verzet uitgesloten; het
lot van Polen als historisch voorbeeld. Geen hoop - dan de gedachte dat ook de
dertigjarige Keizer sterven kan, gelijk zijn jongere broeder de Tsesaréwitsj, en de
vage, onwaarschijnlijke kans, dat een nog ongeboren troonopvolger het misschien
anders met hen meenen zal... als hun kinderen dan niet al lang gehoorzame en
domme slaven zijn geworden.
Onder al het openbare, luid schreeuwende onrecht, dat de wereld in deze dagen
voor ons zet, is dat hopelooze, onwrikbare onrecht tegen de Finnen voor mij het
ergste. Dreyfus is bejegend op een wijze, waarvan de wreedheid eerst nu in haar
volheid gekend wordt; in boeien geklonken, van het daglicht der tropen bijna
afgesloten, werd hij schijnbaar tot ontvluchting verlokt, opdat men hem zou kunnen
neerschieten; ontving hij brieven, waarin hem de ontrouw van zijn vrouw, die
heldinnefiguur! werd voorgelogen. Maar Dreyfus is terug en hij zal in eer hersteld
worden. Of wil men de Belgische poging van een tirannieke meerderheid om zich
een blijvend bestaan te verzekeren: de kieswet, waartegen liberalen en socialisten
in de Kamer en op de straat een storm hebben opgewekt. Welnu, de kieswet is zoo
goed als ingetrokken en de Belgische regeering heeft de oude les nog weer eens
moeten overleeren, dat men niet tégen maar mét een minderheid regeert.
Transvaal? Onrecht ook daar, zeker, en macht boven recht. Maar vooreerst
hebben de Boeren hun geweren nog en houden zij hun kruit droog. En dan, laat
ons eerlijk zijn en erkennen, dat hoe tragisch ook het verlies van een zelfstandig
volksbestaan, hetzij door geweld hetzij door langzame ondermijning zijn moge, een
Engelsche overheersching voor de Transvaal noch zedelijken, noch stoffelijken
ondergang zal beteekenen. Men versta mij wel, ik spreek slechts vergelijkenderwijze.
Wat ons deze maand van Engeland's handelwijze tegen over de Boeren te zien gaf,
is erg genoeg.
Terwijl Cecil Rhodes in de Kaapkolonie openbaar snoefde, dat hij het zich niet
begrijpen kon, waarom er toch in Europa zoo'n drukte gemaakt werd over de Boeren,
daar er immers van een werkelijken oorlog van dat volkje tegen het Britsche rijk
even weinig sprake kon zijn als van dien van het een of andere Kafferhoofd - ging
de regeering van lord Salisbury, ik bedoel van Chamberlain, voort met het zenden
van steeds meer troepen en steeds meer krijgsvoorraad naar Zuid-Afrika. Eerst
heetten dat aflossingen, later, als de staatssecretaris van Oorlog er in het Lagerhuis
naar gevraagd werd, was het
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antwoord, dat er batterijen gezonden werden ter versterking, als het noodig mocht
zijn of, al naar men wilde, ter aflossing, als het niet noodig mocht zijn. Het ging al
meer en meer naar oorlog toe. De toon der Engelsche bladen werd al meer
Amerikaansch; in elken leader van de Times klonk de persoonlijke verbittering van
Chamberlain door. De goudmijn-fondsen daalden; de Beurs werd, niet door de
warmte alleen, in een gedrukte stemming gebracht. Lord Salisbury zweeg. Men
noodde hem tot spreken; een kalm weekblad als the Economist schreef zoo cynisch
mogelijk, dat het heele volk wel oorlog zou willen, als de premier maar zeide dat
het oorlog moest zijn en ried intusschen ‘kleine middelen’ aan, zooals bijvoorbeeld
om de Republiek allen in- of uitvoer voorloopig te beletten en dan tot de Boeren te
zeggen: de uitlanders zijn ontevreden en dat moet niet zijn; wij stellen geen bepaalde
eischen, zorgt maar dat ze tevreden worden!
Er gingen wel stemmen tegen den oorlog en het onrecht op, niet van de Ieren
slechts, maar ook uit dat Engelsche volk, waarvan een vierde altijd zijn
rechtvaardigheidszin en zijn bedaard verstand behoudt, als drie vierden perfide
dingen doen en ten prooi zijn aan jingoïsme. Maar er was toch in het Parlement en
daar buiten al een overgroote meerderheid voor oorlog en die zag er zelfs niet tegen
op den krijg te voeren met den dum-dum-kogel (merk No. IV, zooals de technische
benaming luidt), het gruwelijk oorlogstuig, dat schotwonden maakt van een decimeter,
beenderen versplintert, en afschuwelijke, ongeneeslijke kwetsuren veroorzaakt.
Juist toen de publieke opinie in Europa wakker werd en vroeg of het dan aanging
zulke moordwerktuigen te gebruiken in dezelfde maand, waarin de Vredesconferentie
ze veroordeelde, kwam er een telegram uit Pretoria, waarin gemeld werd, dat
President Krüger tijdens de behandeling der kieswet in den Volksraad had
toegestemd in de verkorting van den termijn van ingezetenschap, noodig om het
kiesrecht te verkrijgen, tot zeven jaar, met terugwerkende kracht. Een
verbazingwekkende officieuse nota van de Times maakte bekend, dat Sir Alfred
Milner en Chamberlain nu hun zin hadden gekregen en het hun zorg nog slechts
was, dat de bepaling eerlijk zou worden toegepast. Het oorlogsrumoer verstomde
- voor hoelang?
Ik weet het niet, maar dit lijkt mij boerenbedrog. Was het dáárom te doen, om
zeven jaar in plaats van negen? In Zuid-Afrika schijnen de jingoes zeer ontevreden
om Chamberlain's plotselinge welwillenheid en dat verwondert mij niet. Ik vrees dat
de oude President met al zijn toegeven - quousque tandem? - toch nooit zal kunnen
doen wat Chamberlain wil en dat het nota'tje in de Times maar een zeer tijdelijke
beteekenis heeft. De wapeningen en toerustingen worden voortgezet, de uitlanders
blijven ontevreden; het is mogelijk dat de twee tegenstanders wat rust noodig hadden,
omdat zij moe waren - Joe van het dringen en Oom Paul van het wijken.
23 Juli.
P.V.D.
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Van de redactie.
Woordkunst op school.
De Nederlandsche jeugd leert Nederlandsche Letterkunde op school.
Men bepaalt er zich niet toe haar wat taalgeschiedenis in te prenten door haar
de werken onzer voornaamste oudere schrijvers te doen lezen en, zoo mogelijk,
begrijpen. Ook schrijvers van den nieuweren tijd worden behandeld. Van hun werken
moet de leerling het een en ander kennen. De leeraar gaat aan 't verklaren en aan
't beoordeelen, nu en dan. Als het meisje en de jongeling nog buiten staat zijn zich
te verdedigen, dwingt men hen verzen te lezen, van buiten te leeren, soms, er de
zinnetjes van te ontleden, er den zin van weêr te geven in eigen, schoolkinderen-òf
school-heeren en-dames-proza in de verwachting, dat althans den meesten daardoor
liefde zal worden ingeboezemd voor onze Woordkunst. Op scholen M.U.L.O. leert
men doorgaans niet zingen; op inrichtingen voor M.O. en op gymnasia leert men
noch muziek, noch schilderen, noch boetseeren. Kunstonderwijs wordt dáár niet
gegeven. Maar de leeraars moeten Letterkunde doceeren, niet als geschiedenis
alléén.
Wij betwijfelen of dit wel heel verstandig is. Dat de leeraar zich moet opwerpen
als uitlegger van letterkundige schoonheid, als aanwijzer van hoogdichterlijke
gedachten (als beoordeelaar van modern letterkundig werk, daardoor) achten wij
bedenkelijk, ofschoon wij allerminst de bekwaamheden onzer docenten willen
onderschatten.
Onze meening is dat men nu eenmaal evenmin een kind als een mensch kan
leeren bewonderen met zijn gevoel. Natuurlijk, men kan ook moderne gedichten en
modern proza verklaren, voor zoover dit noodig wordt geacht. Men kan daarbij een
hartig woordje spreken en eenige zóó uit het hart komende uitroepen doen klinken
door zijn klas. Men kan, indien men zelf geestdriftig is, den jongeling of het meisje,
begaafd met eenig gevoel voor het woord - schoon, opwekken tot lezen. Maar,
hoeveel van die gelukkigen zijn er in een klas en hoe sterk is de remmende invloed,
zelfs op hen, der vele anderen, die niet houden van Woordkunst en veel liever wat
zouden hooren over muziek of schilderkunst of over heel wat anders? Wie uitgaat
van de veronderstelling dat ieder leerling wat moet gevoelen voor letterkundig schoon
bedriegt zich ten eenen male. Woordkunst is een kunst gelijk elke andere: zij heeft
een beperkt aantal bewonderaars en hoe dieper haar wezen is, hoe minder groot
is de schare, die zij in verrukking brengen kan. Het is er mee als met Muziek en
Schilderkunst: voor een walsje en een prentje voelt bijna iedereen wat; voor een
symphonie en een stemmingslandschap voelen maar weinigen het ware.
Nu zien wij al meer en meer en nog weêr meer bloemlezingen met moderne
stukken proza en poëzie verschijnen. De meeste verzamelaars geven
aanteekeningen. In elk geval moet de leeraar die noten aanvullen, de stukken gaan
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uitleggen en optreden als gids in het Woordkunstmuseum. Zijn alle leeraars in de
Nederlandsche taal- en letteren, alle onderwijzers, die deze bloemlezingen gebruiken,
voldoend artistiek ontwikkeld om den leerling, zelfs dien met aanleg, te kunnen
wijzen op het bijzondere in de door hem gebruikte verzameling? Kan hij meer doen
dan verklaren, kan hij zelfs dit altijd goed doen? Men kan hieraan twijfelen zonder
iets verder te gaan dan iemand, die zou vragen of alle onderwijzers musiekaal
ontwikkeld zijn en in staat op een tentoonstelling van moderne kunst elk doek op
de juiste waarde te schatten. Want het zal toch wel niet voldoende zijn dat de leeraar
af gaat op de letterkundige mode van den dag en zich laat leiden door kritieken in
een paar tijdschriften.
De docent, die in een klas moet gaan behandelen de voornaamste werken van
onze hedendaagsche schrijvers, verkeert in de omstandigheid van iemand, die de
schoonheid in schilderstukken zou moeten wijzen aan een publiek van
museumbezoekers, waarvan de groote meerderheid heelemaal geen gevoel voor
kunst bezit. Ook daarom vinden wij er iets bedenkelijks in dat onze docenten de
werken van onze moderne woordkunstenaars behandelen; werken, dus, die niet
historisch of om de taal-eigenaardigheden behandeld dienen te worden.
Hierbij komt nog dat het de groote vraag is in hoeverre men den leerling opwekt
tot - of wel afschrikt van nadere kennismaking met de werken der behandelde
schrijvers. Wij allen, die op school hebben leeren verklaren en ontleden - taalkundig
en redekunstig, of hoe dat tegenwoordig heeten mag - de ‘schoonheden’ uit dichters
en schrijvers, weten wel dat men er, na het verlaten der school, niet het eerst toe
komt die kunstenaars nader te gaan bestudeeren, uit wier werken men fragmenten
heeft onder handen gehad op examens en repetities. Er is aan hun meesterstukken
voor menigeen een naar school-luchtje, dat er niet zoo gauw weer afgaat.
De heer J.B. Meerkerk, onder velen, denkt over het vraagstuk anders dan wij. Deze
verdienstelijke directeur der H.B.S. te Sappemeer schreef onlangs ‘Een boek met
verzen’ voor Gymnasia, Hoogere Burger-, Kweek- en Normaalscholen. In het
bundeltje zijn gedichten opgenomen van Couperus, Mw. Boddaert, Boele van
Hensbroek, Winkler Prins, Pol de Mont, Hélène Lapidoth-Swarth, W.G. van Nouhuys
(in de inhoudsopgave H.G. Nouhuys genoemd) Mejonkvr. J. Reyneke van Stuwe,
van Eeden, Kloos, Gorter.... Onder elk gedicht of fragment staan vragen. Een
paedagoog ziet er zeker het doelmatige en verstandige van in. Wij vinden sommigen
daarvan nog al kluchtig, doch we hebben geen paedagoog in onze redactie. Zulk
een onwaardeerbaar voorlichter zou ons b.v. hebben uitgelegd waarom niet dwaas
klinkt het bevel op pag. 83 ‘Leest de regels hardop, waarin staat, dat hij van zijne
vrouw meer houdt, dan alle andere dingen (sic), waaraan zijn hart gehecht is’ en
zoo meer. Hetzelfde ideale redactielid zou ons ook hebben gerustgesteld, nu wij
vreezen dat al die verstandsvragen schade doen aan den mooien indruk, dien een
enkel leerling met echt (o zoo zeldzaam!) gevoel voor verzenmooi bij de
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lezing heeft kunnen krijgen en zou ons bepaald hebben gezegd waarom de
bloemlezende gids nergens rept van den versklank en altijd maar door den
verstandsmensch in zich aan het woord laat: de verklaar-meneer, die toch wel eens
hinderlijk zou kunnen zijn als een museumgids, die den bewonderenden bezoeker
lastig valt met zijn: geboren dan, gestorven toen, doek zooveel bij zooveel,
aangekocht voor zooveel....
Wij zouden door een paedagoog zijn gerustgesteld, want de ondervinding heeft
den heer Meerkerk gelijk gegeven. Men kan dit lezen op pagina 3 van de voorrede.
‘Veertien jaar lang’ heeft de samensteller met behulp van zijn methode zijn leerlingen
‘goed leeren lezen, naar toon en rhytme, en goed leeren verstaan.’ Omtrent de, in
ons oog nogal eens bedenkelijke vragen, deelt hij ons mede: ‘ik heb ze maar zoo
gesteld, dat (?) ik meende de hoofdzaken voor 't begrijpen te hebben aangevoerd.
Het overige moet mondeling gebeuren’.
't Komt ons voor dat ‘het overige’ nu juist het moeilijkste is voor hem, die niet, als
de heer Meerkerk, veertien jaar lang pleizier van z'n methode heeft gehad.
In die voorrede staan krasse beweringen. De jonge lieden, die het boekje op school
ten gebruike krijgen, zullen er zich misschien mee vermaken. Dat de stijloefeningen
*)
gloeiend vervelend zijn, dat het Nederlandsch der onderwijzers wordt onderwezen
om iets te onderwijzen te hebben, dat wie 't ondergaan moet - dat onderwijs - er
gewoonlijk niets aan heeft en dat er leeraren aan gymnasia zijn, die de kennis van
het Nederlandsch van een examinandus onderzoeken door hem zinnetjes te laten
maken met zeeveren, zavelig, wrig gelen enz.... zooiets leest een leerling graag.
Het ideale redactielid zou ons bewezen hebben dat het in 't minst geen kwaad kan
aldus te spreken over collega's in een schoolboek en dat het heel goed aangaat
zekeren hoogleeraar ook nog een houw te geven met de leerlingen tot getuigen.
Tegen het eind van zijn voorrede, zegt de schrijver:
‘Wèl haast is er bij te zorgen, dat onze burgerij die eenig onderricht genoot,
ophoudt onbekend te zijn met onze beste literatoren en nalaat onverschillig te zijn
voor waarachtige poëzie.’
Het getuigt van zelfvertrouwen en van hoogen dunk omtrent den invloed van het
onderwijs te meenen dat onze burgerij zal nalaten onverschillig te zijn voor
waarachtige poëzie, als men op school maar wat gedichten laat lezen ‘goed, naar
toon en rythme’ en zorgt dat de leerling evenveel van het vers begrijpt als de leeraar.
Wij zijn niet zóó pleizierig-optimistisch van aard; maar wij zijn ook geen
paedagogen. Leeraars en predikers hebben veel optimisme noodig. Wij wenschen
daarom van harte dat de heer Meerkerk het zijne moge behouden. Ons komt het
voor dat begrip van gevoel en liefde voor waarachtige poëzie,

*)

Wij cursiveeren.
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in Nederland zoowel als in den vreemde, slechts van zeer weinigen het deel kunnen
zijn en dat men, zoo men al de woorden kan leeren begrijpen -, zeker niet toch de
schoonheid kan leeren gevoelen in een klas.
Tekstverklaring van den bijbel is misschien heel nuttig; tekstverklaring van de
werken onzer groote, hedendaagsche dichters moet ook wel haar nut hebben; maar
toch zullen eenvoudigen zalig zijn en, zonder veel verstandelijke uitleggerij, het
profeten woord en het woord van dichters verstaan, ook al zouden zij den heer
Meerkerk het antwoord op al zijn vragen moeten schuldig blijven.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Levensdoel, door Anna Kaulbach, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Ida Straathoff is een mooi jong-meisje, dat veel houdt van goede boeken en gesteld
is op eenige weelde. Vooral houdt zij er van dat alles aan haar en om haar schoon
zij en voornaam. Hare ouders, wier eenig kind Ida is, doen wat haar aangenaam
zijn kan. De heer Straathoff is rechter in de rechtbank te Leiden, gefortuneerd, deftig
en heeft rijke kennissen. Ida gaat nog al eens uit logeeren bij schatrijke menschen,
waaronder de ouders van haar vriendin Joh, die 's winters een een groot huis in
Amsterdam en 's zomers een heerlijk buiten bewonen. Joh is een wel lief, maar
oppervlakkig weeldekindje, dat leeft om te genieten, geheel onbewust in haar
zelfzucht. Ida, daarentegen, begint te gevoelen dat het doel van 't leven een ander
moet zijn dan genot. Zij heeft medelijden met arme menschen. Zij zou zich nuttig
willen maken om hun jammeren te doen verminderen. Daarom heeft zij, op iets
rijperen leeftijd, veel minder genoegen bij de schatrijke vriendin dan vroeger, toen
zij minder had nagedacht en haar sociaal bewustzijn nog niet was ontwaakt.
Bij die rijke vriendin, ontmoet zij Eduard Sterrens, een rijk, elegant, aanzienlijk
jong mensch. Ida laat zich door hem het hof maken, zonder wat anders voor hem
te gevoelen dan toenadering harer zinnen. Zij wordt, in den banalen zin van het
woord, verliefd op hem, tracht zich wijs te maken dat zij ook liefde koestert voor den
mooien man en geeft hem haar hand, als hij er om vraagt. Een tijdlang is zij gelukkig,
levend in een roes van sensueel genieten. Maar al meer en meer komt het uit hoe
jammerlijk leeg het gemoed van Eduard is. Hij vraagt genot van het huwelijk, genot
van het leven. Ida moet zich aan hem ergeren. De achting verkwijnt. Het jonge
meisje denkt er over de verloving maar te verbreken. Juist als zij nog weifelt, in een
zeer moeielijk tijdvak van haar jong leven, nu haar uitzet bijna gereed - en de dag
van de huwelijksvoltrekking bepaald is, vertellen de heer en mevrouw Straathoff
haar, dat zij een aangenomen kind is. Haar vader heette Piepers en was
metselaarsknecht. Bij den val van een steiger, brak hij zich den nek, een doodelijk
zwakke weduwe met een tweeling achterlatend. De zieke moeder stond een van
haar tweelingdochtertjes aan den rijken rechter af en stierf kort daarna. Dat Ida niet
het eigen kind van Straathoff was, vermoedde niemand. Het is niet gezegd aan
Eduard Sterrens, noch aan zijn moeder. Hoe zal de verloofde het opnemen? Eduard
vindt het vervelend. Wat zal zijn moeder wel zeggen? Maar hij denkt er niet aan Ida
te troosten. Zelfs laat hij zich onkiesche woorden ontvallen, die het meisje doen
uitroepen: ‘Je hebt me niet lief!’ Dan, in een vlaag van hartstochtelijk begeeren,
vliegt hij haar aan. Zij schopt hem van zich af. De verloving is verbroken. Nu gaat
het proletariërs-kind, zooals Ida zich noemt, een nieuw leven beginnen van studie
en toewijding. Zij leert Zweedsch, zij richt een naaivereeniging op, zij wil Toynbeewerk
gaan doen. Dan komt zij in aanraking met Rudolf Kester, een socialist. Deze verwerft
weldra haar sympathie en, nadat hij twee jaren zonder hoop het
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meisje heeft liefgehad, ook haar hand. Tezamen zullen zij het socialistisch evangelie
verkondigen. Dàt is een Levensdoel, Ida waardig.
***
Deze roman bestaat uit twee gedeelten. Het eerste loopt tot de plotselinge
verklaring van Straathoff dat Ida maar een pleegkind van hem is. Dat eerste stuk
(tot pagina 129) is meesterlijk. Kort, volmaakt duidelijk, in eenvoudige woorden,
teekent Anna Kaulbach ons Ida, het sympathieke meisje, en den goeden Straathoff
en mevrouw. Nu en dan, een klein stukje beschrijving, altijd gemotiveerd, juist van
toon.
Heel goed is ook de teekening van Joh. Walders, Mijnheer Walders, die maar
moet geldverdienen in Amsterdam en zich buiten verveelt, doch gelaten zijn leven
leidt; de goedige, oppervlakkige mevrouw Walders, de dartele Joh en dan Eduard
Sterrens. Met enkele trekjes maakt Anna Kaulbach een persoon zoo mooi scherp
af, dat de lezer hem kent als een levend mensch. Zoo ook nicht Jeanne, die lacht
met i-geluidjes en overdragelijk wezen kan.... Zoo alle figuren. Wij noemen nog de
oude, sombere mevrouw Sterrens, levend in afzondering in een groot, somber
Amsterdamsch grachthuis.
Heerlijk zijn de kleine toetsjes aangebracht, die zoo'n mooi leven geven aan het
boek. Wij kunnen niet aanhalen, maar wijzen toch even op één voorbeeld. Als Ida,
thuis, opgewonden heeft verteld van haar verloving met Eduard, teekent Anna
Kaulbach aan ‘ze hield even op, in eens denkend aan haar voorstelling van samen
zoeken naar hun levensideaal; daar had ze sinds gisteren niet meer aan gedacht.’
(Wij cursiveeren).
Bij hoofdstuk VII begint het boek minder te worden. Er komt een vreemd element
in: het wordt preêkerig en een Socialistische Catechismus blijft ons niet gespaard.
Maar we moeten even wijzen op den coup de théatre van pag. 120.
Is het denkbaar dat een rechter de dwaasheid zal begaan een meisje aan te
nemen en het er iedereen maar voor te laten houden dat het zijn eigen kind is? Zou
dat zelfs gaan in ons kleine land? En, aangenomen dat iedereen, ook Ida, er
onkundig van had kunnen blijven, zou dan de pleegvader ook nog zwijgen als de
moeder van den verloofde officieel aanzoek komt doen, enkel omdat hij er zoo tegen
op zag het te vertellen? Kan 't er meê door dat de pleegmoeder, nadat Ida eindelijk
is ingelicht, kalmpjes opmerkt ‘'t zal hem (Eduard) natuurlijk niets kunnen schelen’
en de vader leukweg verklaart dat het eerder gezegd had moeten worden; maar
‘we zagen er eigenlijk een beetje tegen op.’ Wij gelooven niet dat we hier nog vasten
grond onder de voeten hebben.
Nu is Ida dus proletariërskind. Is daarmeê nu haar medelijden met arme menschen
verklaard? De schrijfster trekt deze conclusie niet. Zij weet wel dat men geen dochter
van een metselaarsknecht behoeft te wezen om met heel zijn hart alles meê te
voelen voor de ellende van het misdeelde volk en zij heeft zeker wel eens de
handgedrukt van hoogedelgeboren ‘Socialisten’. Dat uit de lucht vallende
pleegdochterschap was dus onnoodig voor den gang van het verhaal. Vooral daarom
betreuren wij 't dat Ida niet de heusche dochter van het echtpaar Straathof wezen
mocht.
Ida blijft van hare pleegouders veel houden, ofschoon zij bedenkt hoe het toch
maar toeval was dat zij werd gekozen en niet hare zuster ‘misschien had zij er wel
beter of mooier of molliger uitgezien, want ze was toen natuurlijk bekeken als
koopwaar.’ Jammer dat, als Ida socialiste geworden is, Straathoff haar op ploertige
wijze aan haar afkomst herinnert, ofschoon wij in hem voortdurend een goed mensch
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Ida gaat haar zuster opzoeken. Deze is naaister en heeft ‘vrienden’, die haar geld
geven. Ida laat haar aan haar lot over. Misschien had ze toch wel kunnen trachten
iets voor Marie te doen? Zij wil echter in 't groot werken. Dat valt niet meê. Het geven
van danspartijen ten voordeele der armen vindt Ida naar. Op eene uitdeeling, meent
zij dat de dames vergenoegd lachen als de kinderen zingen van eeuwige zaligheid
en bedenkt zij ‘o, ja, dat was er ook nog, de godsdienst, de hoop op hemelsche
zaligheid... 't was alles valschheid, leugen, menschenbedenksel, (wij cursiveeren)
waarmeê de ware hooge macht van het goede niets te maken had...’ Kortom, de
propagandatoon, welbekend, is in het mooie boek gekomen en gaat er nu schitteren
tusschen prachtige fragmenten kunst. Jammer dat het Socialisme Ida (en Anna
Kaulbach?) zoo onverdraagzaam heeft gemaakt.
Tusschen prachtige fragmenten kunst. Inderdaad! Het is ons niet mogelijk nog
lang bij dit zeer opmerkelijke boek stil te staan; doch gewezen moet worden op
Louise Kester en haar lamentabele geschiedenis. Anna Kaulbach heeft zich weder
meesteres getoond in het schetsen van dit romanfiguurtje.
Mevrouw de weduwe Kester woont in den Haag met een dochter en een zoon.
Zij heeft groot verdriet door haar kinderen. Rudolf is socialist. Hij heeft daardoor een
peetoom boos gemaakt, die hem zal onterven; hij heeft een goede positie aan een
dagblad opgeofferd om vrij te kunnen wezen; zijn moeder is bang dat hij nog eens
in de gevangenis komt door zijn spreken op openbare bijeenkomsten... kortom, zij
leeft in duizend vreezen voor hem.
Louise heeft zoo'n groot leed te dragen dat haar moeder daaronder gebukt gaat.
Zij is verloofd met een goed jong mensch. Geen van beiden hebben ze geld. En nu
is haar Willem naar Transvaal gegaan, waar hij 't afschuwelijk vindt, op hoop daar
een betrekking te zullen krijgen. Slaagt hij, dan zal Louise hem volgen. In geen geval
kan mevrouw Kester haar dochter ooit gelukkig zien. Als Rudolf nu eens niet zijn
oom had boos gemaakt, dan zou hij geld hebben en de jonge lieden kunnen helpen.
Zij verwijt het hem. Maar erger leed komt over haar kind. Louise wacht en werkt zoo
hard zij kan. Ook voor arme menschen. Rudolf kan haar niet bekeeren tot het
sociaaldemocratisch geloof; maar zij doet zoo veel en zoo goed zij kan
Toynbee-werk. Zij verwacht heil van klassenverbroedering en niet van klassenstrijd.
Maar Willem verzwakt en zijn wil verslapt. Hij kan geen werk vinden. Het
verschrikkelijk leven daar in den vreemde, onder geldwolven, die hem te slim af zijn,
ver van zijn geliefde en met altijd die teleurstellingen, mat hem af tot het uiterste.
Hij schiet zich dood. ‘Dacht hij dan niet aan Louise?’ roept mevrouw Kester uit, als
zij de waarheid verneemt.
‘Of hij niet aan me dacht? Altijd, moeder, maar hij kon me niet bij zich laten
komen... hij had geen geld, geen geld, geen geld’ schreeuwde (Louise) in telkens
scheller toon... Haar huilen ging in eens over in schel lachen. ‘En ze zeggen, dat
wat we vroegen maar heel gewoon was, niets bijzonders, nee, nee, gewoon geluk
zooals iedereen 't vinden kan. Maar nu is 't weg, voor goed.’
En, langzamerhand, wordt de arme Louise krankzinnig.
Is het noodig ons eindoordeel over dit boek nog te formuleeren? Wij gelooven het
niet. Anna Kaulbach heeft er mede willen bewijzen... wat doet het er toe? Maar ze
heeft (en dit beteekent veel meer in de schatting der beoordeelaars van kunstwerken)
schitterend bewezen dat zij voortaan moet worden geteld bij de allerbeste
Nederlandsche prozaschrijvers, bij de zeer goede Nederlandsche romanciers.
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Litterarische Interludiën door J. van den Oude, Leiden. S.C. van
Doesburgh 1899.
Jan van den Oude(n stempel?) is de pseudoniem van een letterkundige, die zoo
nu en dan een feuilleton schrijft over pas verschenen boeken in Het Nieuws van
den Dag. Zijn uitgever drong er op aan deze artikelen bijeen te brengen. Jan van
den Oude is er toe overgegaan. We krijgen drie-en-dertig van die opstellen in een
mooien bundel. Het eerste dagteekent van Juli 1895; het laatste van November
1898. In dien tijd is de schrijver niet moê geworden; noch is zijn humor verminderd.
Men behoeft het volstrekt niet met hem eens te zijn om deze feuilletons, alle
drie-en-dertig desnoods achter elkaâr, te herlezen, zonder naar numero laatst te
verlangen. Jan van den Oude, die zich volstrekt niet angstig betoont voor in gewone
taal geschreven modern werk, bespreekt de boeken van zijn Leestafel op zijn zeer
eigenaardige wijze. Men zou zeggen dat hij ruim bang genoeg is door de heeren
der uitmiddelpuntige woordkunst beetgenomen te worden. Het kost hem blijkbaar
moeite iemand, die zich geheel anders tot het leven verhoudt en zich geheel anders
uitdrukt dan hij, in zooverre te naderen dat hij niet bang meer is voor mystificatie.
Jan van den Oude is wat schuw voor nieuwlichters.
Hij maakt kostelijke opmerkingen, in zijn wezenlijke of voorgewende verbazing;
hij maakt er niet minder goede als hij staat tegenover een werk, dat hij wel met
gemak heeft kunnen lezen. Men zie maar eens op pagina 19 die tirade over het
adjectief ‘schoon’ en zoo zijn er vele.
Vaak is hij ondeugend, zooals op pag. 38, naar aanleiding van Miserere of 44,
naar aanleiding van Martha, of 88 naar aanleiding van een schrijfster, die wat heel
vlug werkt. Maar onder zijn spotternij ligt hooge ernst. Met zeer prijzenswaardige
oplettendheid is elk boek gelezen en vaak zeker nog herlezen.
Dit is hoogst eerlijke kritiek, 't bewaren en het verzamelen in een bundel waard.
Of Jan van den Oude over al de door hem behandelde schrijvers denkt als wij,
is een vraag, die we hier onbeantwoord mogen laten.
Waarom mocht er niet één echt-Nederlandsch woordje in den titel van dit boek?

Lente-leven door Stijn Streuvels, Maldeghem 1899.
‘Dit is de Duimpjesuitgave, 12e Boekdeel’. Zoo lezen wij: De duimpjesuitgave ‘is
eene ononderbrokene uitgaaf, daardoor de voordeelen genietende der periodieken
in zake der postverzending. De inschrijvingsprijs is frs 2.60.... Zóó leeren we ons
volk ook boeken koopen. En zóó leeren we ons volk zijne schrijvers betalen. In
Vlaanderen zullen nu ook de schrijvers betaald worden...’ Dan volgt een waardeerend
woord over Stijn Streuvels. ‘Het is de eerste maal dat in de Duimpjesuitgaaf een
realist verschijnt.’ Nu, het is óók de eerste maal dat men ons een deeltje toezendt.
Wij kunnen het met genoegen aankondigen. Strijn Streuvels is hier trouwens niet
geheel onbekend. Zijn realistische Vlaamsche schetjes uit ‘Van Nu en Straks’ werden
gewaardeerd.
We krijgen er nu dertien bij elkander, een paar nog al erg onbeduidende, andere
beter, 't geheel voldoende om de belangstelling wakker te houden. Lente-leven
schijnt een ironische titel. Dierleven ware duidelijker geweest. Dit wordt niet gezegd
als aanmerking; enkel ter kenschetsing.
Niet alle Vlaamsche woorden zullen door den Nederlandschen lezer worden
verstaan.
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Naar een photographie van den Heer Ph. Zilcken, 1897.
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Eenige portretten van Jacob Maris.
Door Ph. Zilcken.

Het Dagblad van 's-Gravenhage maakte den dood van Jacob Maris door een Bulletin
bekend. Op deze wijze bericht men gewoonlijk alleen politieke sensatie-geruchten
of evenementen die vorsten betreffen.
Nu was inderdaad J. Maris een groot vorst op zijn gebied. En minder onvolkomen,
langer dan menig vorst zal hij blijven voortleven, verpersoonlijkt in zijn heerlijke
werken, die een zoo volledig en supérieur vizioen geven van ons nationaal landschap.
Want, ofschoon Jacob Maris meermalen figuren heeft geschilderd, meestal kinderen,
de zijnen, toen ze jong waren, en deze onderwerpen met éénige teerheid en
ongeëvenaarde pracht en macht van toon behandelde, ofschoon deze sujetten, als
de ‘Vioolspeler’ het ‘Pauwenveertje’, of kleine kinderen zittend in hun kinderstoel
met een tinnenbord voor zich, door welks schitterlicht het wit van hun schortje in
een uiterst fijnen, blanken toon wordt getransponeerd, tot zijn allerfraaiste en meest
gedistingeerde werken geteld moeten worden, toch is Jacob Maris completer nog
door de variëteit zijner sujetten als landschapschilder.
Ons landschap, zoo afwisselend en zoo buitengewoon mooi en rijk aan effecten
door de altijd alles omhullende atmosfeer, door de sappige, frissche groenen,
transparant en zacht donzig als in geen ander land, door het bijna overal aanwezige
water, waarin de luchten zich weerspiegelen, wier heldere tegenstelling, het groen
der boomen en landen in een lichten, vasten toon transponeeren, ons landschap,
met zijne oude steden en verweerde molens, een der mooisten der wereld, heeft
Jacob Maris gekend en liefgehad als niemand, en als geen schilder het ooit deed,
heeft hij er een syntetischen indruk van gegeven.
Dit grootsche en langdurige ‘oeuvre’ van hem zal door vele eeuwen blijven bestaan
als een prachtig monument tot Neêrlandsch glorie.
‘l'Art, comme une étoile, voit la terre rouler sans s'émouvoir, scintillant dans son
azur; le beau ne se détache pas du ciel’. (Gustave Flaubert).
Wanneer een groot man is gestorven dan blijft alleen van hem over, naast zijn
werk, zijn beeldtenis. Niet talrijk zijn de portretten, die het nageslacht van Jacob
Maris zal bezitten.
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En paar photografietjes, die weldra verbleeken zullen, een goede ets van De Josselin
de Jong, de bekende teekeningen van de Kroniek en Woord en Beeld, door Jan
Veth en Haverman.
Deze laatste was ook bezig aan een geschilderd portret van den grooten meester,
dat thans ongeveer voltooid is, en een der duurzaamste documenten zal zijn (omdat
het in olieverf is) mèt de prent van De Josselin de Jong.
Dit is dus ongeveer alles wat het nageslacht zal bezitten, wanneer het de trekken
van dien machtigen schilder zal willen evoceeren.
Bitter weinig dus, en daarom meende ik dat het niet zonder belang is, voor hen
die J. Maris niet persoonlijk hebben gekend, aan deze portretten een grootere
bekendheid en toekomst te verzekeren, terwijl zij nog gemakkelijk onder ons bereik
zijn. Want voor mij is het mooiste portret dát, hetwelk men zichzelf schept, de oogen
sluitend, en vóór zich oproepend de gestalte, het gelaat of de blik van hem of haar,
die weg is. Dan treedt de materie op den achtergrond, en wat in de meeste portretten
hoofdzaak is, de huid, de vormen, de kleur blijven onbestemd, maar het wezen
alleen zweeft voor, de expressie van het individu, waaraan men denkt....

Naar een photographie van Willem Maris Jzn. 1888.

Een jaar of elf geleden, maakte Maris' zoon, Willem, de zeer begaafde jonge
schilder, een uitmuntende photographie van zijn vader, zittende voor zijn ezel, het
palet in de hand.
Veel van de gevoeligheid van teekening, die het gelaat van J. Maris kenschetste,
is in dit portret weêrgegeven, hoewel het aangezicht minder dan ‘en profil’ is, daar
het hoofd drie-kwart van achteren is genomen.
Zeer zwaar en hard werd deze photografie gereproduceerd in
‘photogravure-Goupil’, in de Juli-aflevering van de Revue ‘Les Lettres et les Arts,’
in 1889.
Al de finesses van modelé en uitdrukking zijn in die reproductie verloren gegaan.
De photografie zelve is zeer merkwaardig.
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Verveer, de bekende haagsche photograaf, die bijna alle in de residentie wonende
artiesten voor zijn toestel deed poseeren, maakte omstreeks 1885 een goed, braaf
portret, in zijn photografen-atelier, behoorlijk, fatsoendelijk, niet geheel vrij van de
uitdrukking van verveling, die elk een aangrijpt, wanneer hij moet gaan zitten wachten
op het ‘ne bougeons plus.’
Ik zelf ging eens naar Maris, een paar jaren geleden, om voor een in voorbereiding
zijnde uitgave te trachten een goede photografie te maken van den schilder in zijn
atelier, zooals hij daar altijd zat te werken.

Medaillon van Dubois.

Dit geschiedde. Maar wat er later gebeurde weet ik niet, alleen dat de clichés, na
een vluchtigen afdruk, bleven liggen.
Nu, nu dat de Dood aan alles wat tot J. Maris betrekking heeft vertienvoudigde
waarde komt geven, nu zijn deze photo's niet zonder belang voor hen die den artiest
liefhadden. Een dezer, hiernevens gereproduceerd, geeft veel van zijn intiem-zijn
weêr, van zijn zitten voor zijn ezel, gemoedelijk en zoo geestig pratende met hen,
die tot hem werden toegelaten, want dit was niet gemakkelijk!
Altijd en voor elken onbekende gaf hij ‘niet t'huis’, daar hij een ware vrees had
voor ‘gêneurs’, o.a. voor reizigers in wijnen, die zijn reputatie van fijn-
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proever kenden, en alles in het werk stelden om bij hem in te dringen.
Bekend zijn de portretten, die Veth en Haverman maakten, en dat van de Josselin
de Jong.

Naar een gecorrigeerde ‘staat’ van de ets door P. de Josselin de Jong.

Deze laatste schilder maakte, op mijn verzoek, een zeer interessante ets (een
droge-naald) naar J. Maris, die veel van zijn ‘Olympiesch’ karakter weêrgeeft.
Want dat had Jacob Maris, hoe zwaar gebouwd hij was, een Olympiesch karakter.
Hij had, zittend, iets van een Zeus, van een Jupiter, door de ver-
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heven kalmte, de mooie, sereene expressie van zijn helder gelaat, waaromheen de
leeuwenmanen golfden zonder eenige pretentie, als de voor hem eenige wijze,
waarop hij zijn haren kon laten staan.
Altijd had mij dit grootsche in Jacob Maris' uiterlijk getroffen en een zeer
merkwaardig medaillon van den knappen en bekenden Franschen beeldhouwer
Paul Dubois, gemaakt vóór 1870, gedurende Maris' verblijf te Parijs en voorstellende
den schilder en zijn vrouw, bewijst volkomen de juistheid van deze zienswijze.
Immers dit profil van den grooten schilder op jeugdigen leeftijd is volmaakt Grieksch
en zou aan een fries van een of ander Atheenschen tempel kunnen zijn ontleend.

Naar een photographie, gemaakt door een zijner dochters voor zijn vertrek naar Carlsbad.

Een andere gelijkenis, die mij ook dikwijls in Jacob Maris trof was die met
Théophile Gautier. Veel, zeer veel, physiek zoowel als moreel hadden zij gemeen,
deze beide artiesten. Een geschilderd portret door Albert Neuhuys vertoont een
treffende overeenkomst met het gelaat van den schitterenden dichter van ‘Emaux
et Camées’ en van ‘Mademoiselle de Maupin’, en evenals deze had Jacob Maris
ook in zijn uiterlijk iets van een Merovingisch vorst door zijne grootsche expressie
van kalme macht en kracht.
De Josselin de Jong had in omstreeks 1888 eenige rake etsen gemaakt, maar,
ik ben er vrij zeker van, nooit een ‘droge-naald.’ Hij kwam daarvoor eens bij mij, en
beproefde het procédé, dat, zooals alle procédés, voor iemand die talent heeft, niets
beteekent.
Toen maakte hij zijn plaat, welke ik voor hem afdrukte. Dezen ‘eersten staat’ nam
hij mede naar zijn model, naar wien hij het corrigeerde, het met de pen op-teekenend.
Deze proef, van eigenaardig belang, bezit ik als een preciosum; zij is hierbij
gereproduceerd. Zij alleen vertoont alle kwaliteiten van dit portret, daar de afdrukken,
gemaakt voor de uitgave, een serie van ‘Twelve Landscapes’ naar schilderijen en
aquarellen van Maris, waarvoor het bestemd was, lang niet mooi genoeg zijn
afgedrukt.
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Toch ben ik blij die uitgave, waarvan ik niet enkel genoegen beleefde, gewaagd
te hebben, daar wij nu aan haar ontstaan een merkwaardig portret van J. Maris uit
dien tijd te danken hebben.
Het is wel jammer dat niet méér schilders, dat niet een Josef Israëls zijn
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vriend Maris eens heeft afgebeeld, zooals hij o.a. op wondere wijze deed met
Roelofs, die in een zeldzaam fraai gedaan portret, in het Haagsche
gemeentemuseum een dubbele eeuwigheid is ingegaan.
De beeldhouwer Odé maakt een vrij bekend statuëtje van Maris, dat wel zijn type
geeft en precieus is, omdat het zijn geheel figuur, ten voeten uit, bewaard heeft, en
een levensgroote buste.
Van de hierbij gereproduceerde photographieën werd de laatste ongeveer een
week voor Maris' vertrek naar Carlsbad door een zijner dochters gemaakt.
***
Jaren geleden, gaf ik o.a. in ‘Les Lettres et les Arts’ eene zeer uitvoerige biografische
studie over Jacob Maris, gedeeltelijk opgemaakt met de talrijke gegevens die hij
zelf mij verstrekte.
Ik eindig deze korte aanteekeningen met dezelfde woorden waarmede ik dat
artikel aanving:
Indien eenmaal Nederland door de golven der zee mocht worden verslonden,
dan zou het werk van Jacob Maris, over geheel de beschaafde wereld verspreid,
een schitterend en waar visioen geven van ons klein land.
Want al maakte Jacob Maris nooit bepaalde portretten van deze of gene stad,
van dit of dat landschap, - zooals niemand heeft hij gegeven de essence van het
mooie van Holland door middel van zijn hoogst persoonlijk, dichterlijk-realistisch
talent, op schitterende wijze bevestigend de woorden van Flaubert:
‘On n'est idéal qu'à la condition d'être réel et on n'est vrai qu'à force de généraliser.
14 Augustus.
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Rodin.
Door J. de Meester.

Rodin, door Mlle Claudel.

't Is het beste den roem te beschouwen als iets bijkomstigs, van niet veel gewicht.
Anders gaat men zoo giftig denken over veel dingen en menschen; iets, dat deze
immers niet waard zijn. Mag het ons nog wel verbazen, dat Zola bij heele klompen
menschdom eerst een man van beteekenis werd, iemand voor wien men eerbied
moet hebben, door zijn brief betreffende
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Bellone.
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Dreyfus? Dat nu in Engeland ieder wou lezen hoe hij daar precies heeft geleefd, en
de vertaler van zijne werken vroeger voor den rechter moest komen? Het is iets
grappigs, schoon heel natuurlijks; meer dan een glimlach is het verschil in gevolgen
niet waard, daar juist dezelfde moed Zola zijn boeken heeft doen schrijven, èn dat
stukje proza ‘J'accuse’.
Rodin is een brok van zijn ‘roem’ verschuldigd aan het gekibbel, al het rumoer,
over zijn geweigerd Balzac-ontwerp. Nochtans dient hier niet overdreven. Zoo in
Frankrijk zelf vóór dezen afgunstige artiesten wellicht de eenigen zijn geweest, die
heel goed wisten, al zei'en ze 't niet, hoe hoog, hoe alleen hij staat; zoo hij, als de
meesten in alle tijden, eerder beroemd werd dan bekend; zoo de namen te noemen
zijn van de critici, kunstbeminnaars, die hem reeds van vroeg af trouw zijn; iets meer
algemeen begrepen is hij elders eerder, is hij elders at sedert lang. Bijvoorbeeld in
Amerika. Ook in Duitschland: 't Museum te Dresden heeft een aantal werken van
hem.
Nu het volgend jaar met de Wereldtentoonstelling zal hij te Parijs uitkomen. Schoon
geenszins zonder tegenzin, heeft de gemeenteraad hem een stukje grond in huur
gegeven in het deftigste deel van de stad, dicht bij de Seine en bij het
tentoonstellingsterrein; daar zal hij een paviljoen doen bouwen, voor de verzameling
van zijn Oeuvre. Het is te verwachten, dat dan zijn volk eindelijk zijne grootheid zal
voelen. Belangwekkend waren zijn uitlatingen, toen men een oogenblik moest
vreezen, dat de grond hem geweigerd zou worden. De eerlijke eenvoud waarmee
hij, indachtig makend aan zijn stille, nooit aangemoedigde voortwerken van vele
jaren, nu erkende aanspraak te maken op de belangstelling van de wereld,
kenschetste aangenaam den kunstenaar, die nooit heeft meegedaan aan al dat
gestreef en geknoei, waardoor 99/100 der hedendaagsche fransche schilders zichzelf
maatschappelijk vooruit, maar de kunst fundamenteel achteruit brengen, doch die
nu ook weet, en dus het zegt, dat zijn arbeid beteekenis heeft.
Rodin heeft een moeielijk leven gehad. Jaren lang heeft hij werken moeten, zonder
zich te kunnen uiten. Van zijn zeventiende jaar af, heeft hij voor eigen kost moeten
zorgen: gemakkelijk het brood gevonden, maar den tijd ontbeerd om voort te werken.
In die jaren was Barye zijn toevlucht. Barye is zijn leermeester geweest: degeen die
invloed op hem had, in wiens geest hij vond wat hij zocht. Langen tijd heeft hij
gewerkt bij en voor Carrier-Belleuse, zoowel te Parijs, als, na '70, te Brussel: - dat
zijn de lijdensjaren geweest; hij was toen (in '40 geboren) een volwassen man, die
wist wat hij wilde, die nog zekerder wist wat hem ontbrak, en die niet slechts weinig
tijd had om iets eigens te maken, maar wanneer het hem een enkele maal was
gelukt, ruzie kreeg met zijn patroon, en elders zich niet begrepen zag. Eerst in '79
kwam er een beetje licht in zijn toekomst.
Rodin heeft nu drie werkplaatsen. Behalve zijn atelier in de Rue de l'Université,
heeft hij een groot, vervallen maar deftig aandoend huis in de
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niet zeer aanzienlijke wijk der Gobelins ingericht tot werkplaatsmagazijn. In die
eenzame ruimten vol stemming heeft hij schatten bijeengebracht, want wat niet het
minst bij hem verbaast, is de productiekracht. In de derde plaats heeft hij zijn woning:
een landhuis met prachtigen tuin, in een stillen hoek van het lieve Meudon.
Van zijn uiterlijk geeft de tot de Hollandsche Tentoonstelling behoorende Buste
door zijne leerlinge Mlle Claudel een denkbeeld. Hij is een gezonde, levenskrachtige
man, met niets ziekelijks, buitenissigs in of aan zich.
***

Victor Hugo.

Wij tijdgenooten, niet-Franschen, denken bij hem gereedelijk aan Zola. Hoeveel
die twee reuzen bij nadere beschouwing zouden blijken te verschillen, er is toch
meer dan dit eene heerlijke feit, dat een zelfde land in een zelfden tijd hen heeft
voortgebracht. Meer dan nog dit, dat hun beider grootheid moeilijk is erkend. Dan
het wonder van hun voortbrengingsvermogen, hun zin om, naar den geest van
Balzac, de wereld met hun genie te omvatten.
Priesters, in deze tijden van zwakheid, van heel veel uitputting door beschaving,
zijn zij van denzelfden ouden, telkens weer nieuwen eeredienst.
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De natuur lief te hebben, zóó krachtig de natuur lief te hebben - ziedaar het zeer
eenvoudig lijkende, wat beiden onderscheidt. Niets meer; maar wij moeten juist van
hen leeren, hoeveel dit is. Voor wie weten, hoe sterk de lyrische aandrift van Zola
den invloed van Hugo heeft ondergaan, was het een eigenaardig treffend iets, op
de Rodin-tentoonstelling terstond te komen staan tegenover een soort van ouden
god, die niemand anders was dan de dichter van Guernsey. Zooals Hugo in de
dichtkunst den klassicistischen rommel onderstboven heeft gegooid, zoo Rodin het
doode academisme in de beeldhouwkunst.

Falguière.

In Zola's L'Oeuvre, ten deele epos van zijne kunstenaarsjeugd, uit de jonge
Sandoz-Zola zijn kunstverlangen met deze woorden: ‘Ah! que ce serait beau, si l'on
donnait son existence entière à une oeuvre où l'on tâcherait de mettre les choses,
les bêtes, les hommes, l'arche immense! Et pas dans l'ordre des manuels de
philosophie, selon la hiérarchie imbécile dont notre orgueil se berce; mais en pleine
coulée de la vie universelle.... Enfin, le grand tout, sans haut ni bas, ni sale, ni propre,
tel qu'il fonctionne...’
Ook Rodin is uitgegaan, ter verovering van de natuur, in de overtuiging dat alles
van haar kostbaar is en wenschenswaard. ‘C'est l'esprit en rut,’ heeft men van hem
gezegd. ‘J'en ai des fourmillements dans les mains,’ zei, sprekende van zijn
scheppingsdrang, Claude, de schilder uit l'Oeuvre, Sandoz-Zola's kameraad.
Barye was Rodin voorafgegaan. Barye was de vriend der Barbizonners, die schilders
uit het midden der eeuw, wier revolutionnaire doen ook onze Hollandsche school
geweest is tot zegen. Lyrische kracht, liefdekracht zóó groot, dat zij zich weet te
uiten, en trouw - ziedaar ook hun geheim. Barye gaf zijn liefde en trouw aan de
dieren. De studie van het dier is nooit verwaarloosd in de Fransche beeldende kunst,
maar de beeldhouwers
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hadden alleen belangstelling voor het paard. Andere dieren brachten 't niet verder
dan tot decoratief motief. Barye, het eerst, vond hen nauwlettend aanschouwen
waard. Zijn geduldig, stelselmatig onderzoek, wetenschappelijk-trouw,

Bénédictions.

maakte het beeldhouwen van een dier eenvoudig tot een anderen arbeid dan het
bij Fransche beeldhouwers was. Hij had ‘un oeil si sincère qu'il semblait toujours
voir pour la première fois,’ heeft Eugène Guillaume gelukkig van hem gezegd.
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Rodin, Barye's dieren bewonderend, droomde, loonslaaf bij Carrier-Belleuse, van
zijn eigen menschen.

La Défense.

Van zijn allereerste werken heeft te Rotterdam enkel een uitmuntende foto een
denkbeeld gegeven. Toen ‘l'Homme au nez cassé’ in 1864 werd ingezonden voor
den Salon, werd het geweigerd. Dertien jaar later zond hij ‘l'Age d'airain’: men
beschuldigde hem een afgietsel te geven, op levend model genomen! De
beschuldiging, ontzenuwd, werd een krachtige hulde, beteekende 't zelfde als de
grief, vroeger tegen de gebroken Neus ingebracht. Zoo'n natuurgetrouwheid bracht
van de wijs! En woudt gij thans den uitslag zien van het voortwerken met een zelfde
trouw, dan vondt gij hier den kop van Falguière, dat miraculeuze brok karakter en
leven, waagstuk van expressieve uitvoering, wonder van doordringende expressie.
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Les Bourgeois de Calais.

Er is aan dezen Kop een kleine geschiedenis verbonden van geestige,
hoogintellectueele wraak op den man die nu Balzac heeft gemaakt; het is wel
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benijdenswaardig een voorbeeld van wilskracht en zelfbeheersching, aan wraakzucht
zulke uiting te geven.
Vlak voor dezen stoeren karakter-kop stond te Rotterdam, op 'n hoog voetstuk,
die groep, als vervluchtigd van teere gracie, getiteld Bénédictions, zoo fijn, zoo lief,
maar tevens zoo nobel en hoog van aanvalligheid: schitterend contrast met wat het
kenmerkende was van dien stillen, stuggen Falguière-kop, een en al ruige
nijdassigheid.

Eve.

Juffrouw Cladel, de journaliste, die, met Rodin nog al bekend, in den Kunstkring
een voordracht over hem heeft gehouden - ze had dat eerst te Brussel gedaan, en
werd toen te liever ook hier verwacht, daar men haar met Rodin's leerlinge, juffrouw
Claudel verwisselde - de Parijsche conférencière heeft ons verzekerd, dat Rodin
van deze groepen veel minder houdt dan van de enkele morceaux, de brokken
leven, in pleister vastgehouden.
Aan onze bewondering behoeft deze begrijpelijke voorkeur van den kunstenaar
niet te schaden; en zooals wij genieten van de bevallige distinctie in Bénédictions,
zullen wij het doen van de heerlijke patriotsche passie, in die furie
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van een Fransche Maagd, La Défense achter den zieltogenden strijder.
Van Rodin's meest beroemde groep, tevens een vaderlandslievend werk bij

Le Printemps.

uitnemendheid, Les Bourgeois de Calais, hadden we te Rotterdam slechts de
borstbeelden. Maar wij behoefden niet meer. Uitnemend geplaatst, hebben deze
zes gesproken tot iedereen. Ongetwijfeld is het land der glorieuze regenten-
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portretten geschikt om, met den kop van Falguière, zulke koppen te waardeeren.
Om in dit, in den mooisten zin decoratieve werk, zoo eenvoudig-, rustig-,
strak-oprecht, het heldhaftige en dramatische van de geschiedenis uitgedrukt te
voelen met een diepe kennis der menschelijke natuur, welke het dulden-in-lijden
dezer burgers, die de vrijheid hunner medeburgers koopen met een smaad en
schande, grooter straf dan de hun, naar zij meenen, wachtende doodstraf, volkomen
weer te geven wist, zonder iets dat op pose, op lijdensvolle houding gelijkt.

Frère et Soeur.

Met de Burgers heeft de Eva vast wel het meest de aandacht getrokken. Ook dit
beeld kwam zoo goed hier uit! Vooral, wanneer men 't op een afstand wilde zien,
uit het bovenzaaltje; en, dichtbij bekeken, links van terzijde. Eva is de
Bijbel-al-moeder. Haar hoofd is gebogen in diepsten ootmoed, haar armen zijn
schaamtevol tegen de borst gedrukt: zij schaamt zich voor de pracht van dat lijf, die
weelde van sterk-malsche rondingen, dien wellust van forsche vleezigheid - tot
voortbrengen van nieuw vleesch geschapen. Zij schaamt zich de moeder der
menschen te zijn, immers de moeder van menschelijk lijden.
Men kon, ten onzent, de Eva beschouwen als de overbelangrijke inleiding tot heel
een reeks kunstwerken, welke weder deden denken aan Zola, aan
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een zin uit l'Oeuvre, een zin van Sandoz: die in zijn eerste boek verkondigd had,
dat alles gezegd moet worden, ‘surtout l'acte sexuel, l'origine et l'achèvement continu
du monde, tiré de la honte où on le cache’. - De, helaas gestorven, dichter Georges
Rodenbach heeft in een bundel, getiteld L'élite, aan Rodin een opstel gewijd. Van
een artiest als Rodin, schreef hij, kan men zeggen ‘qu'il vit de plain-pied avec la
Nature. Il s'égale à elle. Il est lui-même une force de la Nature’. Daar nu Rodin ‘est
si conforme à la Nature, il devait nécessairement accorder à l'amour dans son oeuvre
la même importance capitale qu'il a dans la Nature elle-même’.

Femme.

Kenschetsende stalen van dit gedeelte van zijn werk waren in den Kunstkring te
zien. Nochtans was de reeks niet volledig en moest men het bijzonder betreuren,
dat er werk te Brussel was achtergebleven. - Schrikkelijk is de plaag van den
hartstocht in een enkel brok vrouwelijf, door den woedenden drang tot zich-geven
gekromd, en in een groep als Satyre à l'arc. Hier is de ‘liefde’ alleen begeerte,
vreeslijke slavernij-tragedie. Doch uit deze faze komen wij tot een geluksbeeld als
Le Printemps, d' eeuwige blijdschap, de eeuwige hoop in de zaligheid der
wederzijdsche toewijding. Naast dit beeld stelt onze heugenis Frère et Soeur, waar
alleen de toewijding, volkomen kuisch, nog over is: allerteerste conceptie, zoo
bevallig, van het zacht-verrukkelijke in ontluikend leven.
Er is, natuurlijk, aan deze werken een ‘anecdote’-kant, er is een gedachte in, bij het
uitsluitend plastisch voortbrengsel. Maar wanneer wij, tenslotte, dit beschouwen,
en nu den man van La Défense, de figuren van Luxure et Avarice nemen, de vele
stukken mans- en vooral vrouwelijf (die Femme accroupie, één melodie van
lenigheid), de naaktfiguren èn het lijk op La mort
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du poète, de knapen op Ugolin, en eigenlijk al wat daar aan verbazende
verscheidenheid van houdingen en bewegingen vereenigd was in de vitrine, dan
zien wij, naast den dichter van het machtige levensgevoel, der sublieme opvattingen
(waaronder nog wel La Mort mag genoemd, dat halve individu, voor een deel reeds
met de Aarde vereenigd), den eigenlijken beeldhouwer, die de uitbeelding van het
menschelijk lijf heeft vernieuwd en hervormd, die eindelijk weer leven bracht in wat
jaar in jaar uit te Parijs door zóóvele knappe rappe geduldige, maar geestelooze
handen aan het Leven ontnomen werd.

Muse.

Want vorm en inhoud zijn een en weinig zouden den kunstenaar de poëzie en
de wijze zin baten, niet meer dan vruchteloos gehunker zou al zulke gevoels- en
gedachte-aanleg blijken, indien zijn begeerten van hart en hoofd niet worden konden
tot equivaleerende daad door het meesterschap van oog en hand. Altoos gevaarlijk
is de redeneering, die scheiding brengt in wat zoo één is van wording, maar noodig
leek het niettemin, hier dit onderscheid te maken, ten einde met een enkel woord
van leeke-bewondering van 's meesters techniek te gewagen.
Heeft men - we vermeldden het al - aanvankelijk niet gedacht, dat de
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man die zóó het lichaam wist weer te geven, zich schuldig maakte aan moulage?
't Was opeens zoo gansch iets anders dan de ongelukkige à peu près, waarmee
het academisme, blindgekeken op de klassieken en zelf slechts lettend op het
oppervlakkig-aangename, zich en het menschdom tevreden stelde! 't Was het innige,
het werkelijk leven, voorstellingen buiten het kleine gamma van uitdrukkingen en
houdingen, waarmee de hedendaagsche beeldhouwkunst pretendeerde die
eindelooze variëteit, den Mensch, in zijn

Femme au livre.

eindelooze gemoedsuitingen door lichaamswerking, te doen bestaan in marmer en
pleister. Nieuw leken de vormen, of het niet onze eigene waren, die we ieder
oogenblik, hádden we de oogen, bij ons zelf of onzen kameraad zouden kunnen
waarnemen. Rodin is de eerste en de eenige van dezen onzen tijd, die aldus de
uitdrukkingswijzen van het menschelijk lichaam weer wist te zien, die waarlijk
heenkeek door de huid, naar dat nooit volledig aanschouwde wonder van den arbeid
der zenuwen en spieren. Het is immers alles zóó
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samengesteld, het schijnbaar eenvoudigste, de werking tegelijk van ledematen, van
welke we er tegelijk toch maar één kunnen zien. En dat dacht de klassiek-geheeten
schijnjuistheid te hebben begrepen en overwonnen! Rodin, naturist, is gekomen
met zijne liefde voor de natuur, om de onmacht en onkunde van het academisme
met voorbeelden aan te toonen. Zoo zien wij zijne prediking van de pracht der natuur,
de heerlijkheid van het leven, dubbel: door de gedachte in zijne werken èn door de
pracht van zijne werken leert hij ons, meer schoonheid van de natuur te zien. Nu
slaat zijn lyriek in volle kracht uit, en toont ons de majesteit van het vleesch in een
vrouweromp zóó hevig van schoonheid, als dat lijf van de Muze, die, op het definitieve
beeld, boven Victor Hugo zal zweven. Dan speelt zijn meesterschap met haar gracie,
doch zulk gewaagd-belangrijk spel als in die zóó het vulgaire naderende en toch
niet terugstootende houding van La Femme au livre. Onbelangrijk is het nooit; alleen
- natuurlijk - dikwijls voor ons té belangrijk. Maar dan tracht men te leeren
bewonderen.
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‘Meneer Frits.’
Door H.J. Schimmel.
De avond was gevallen. Over de uiterwaarden en over de rivier, gene als een zilveren
lint omkronkelend, wasemde de wit-grijze nevel door de afkoeling gevormd der
luchtlagen, die de zomerzon eerst gekoesterd en gestoofd, eindelijk schier gezengd
had.
Langs den straatweg, die zich door het liefelijk Veluwsche dorp slingerde, was
de laatste huifkar, schokkende bij den slependen stap van het moede boerenpaard,
verdwenen. Voor de nette, hier en daar onder het lommer schuilende, burgerhuisjes
zaten nog enkele mannen en vrouwen. Zij ademden begeerig de koeltjes in,
aanzwevend van den kant der rivier en aan de overzijde de hitte temperend in de
boschjes, die de onafzienbare gerooste Veluwsche heidevlakten omzoomden. Een
korte poos maar mochten ze zich het verfrisschend bad gunnen, want de nieuwe
dag lichtte voor hen al zeer vroeg aan.
Dat was anders in de van ouds bekende herberg: ‘het logement’ in het midden
dezer eeuw, ‘het familie-hotel, het Vliegend Hert’ in onze dagen geheeten. De talrijke
‘logé's’ hadden minder rekening te houden met het krieken van den dag en voelden
zich nu eerst behagelijk aan de tafeltjes onder de breedgetakte beukenboomen op
de kiezels van de zoogenaamde ‘overplaats’.
‘Het Hotel’ zelf aan den anderen kant van den straatweg was als uitgestorven.
Keuken- en werkmeid zaten op de rieten stoelen, die anders de gasten innamen,
te knikkebollen en in menigerlei klank uiting te geven aan 't innerlijk gesmaakt genot,
- dáárin slechts van verre gevolgd door den huisknecht, die den gebochelden rug
niet heel makkelijk het juiste standpunt wist te geven en schuivend en krakend in
den makkelijken leunstoel telkens opschrikte. Tot zijn eer zij gezegd, dat zijn uitwas
daarvan niet de eenige oorzaak heeten mocht, maar ook 't gevoel van plicht. De
‘baas’ en de ‘vrouw’ toch - hij kon nooit goed wennen aan de hem voorgeschreven
titulatuur van ‘patroon’ en ‘juffrouw’ - hadden de oogen nog wijd open in 't achterhuis
en zij hadden den heelen dag meê gesloofd; daarom ging 't niet aan, dat hij, Sas,
die hun brood in zomer en herfst at en in de fooien deelde, zijn kijkgaten nu al ging
sluiten...! maar... daar klonk uit den hoek waar hij zat in eens een snurk, zoo
in-gezond en goed gemeend, dat de beide anderen, die nooit wisten van
gemoedsbezwaren, er even van wakker schokten.
't Was waar: baas en vrouw Kloppers hadden de oogen nog wijd en waag open.
In de kamer, vroeger, toen het tegenwoordig hotel nog maar een boerenkroeg was,
het pronkvertrek, brandde de petroleumlamp helder. 't Was er benauwd warm al
stonden de twee kleine vensters, op de rivier uitkomend,

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

215
ook open. Beerend had zijn pet, steeds zijn onafscheidelijke hoofdbedekking, ver
naar achteren geschoven, waardoor zijn glimmende schedel, slechts van enkele
dunne vlokken grijs haar omkringd, zich goed te zien gaf, en Miete had haar
halskraagje afgelegd en de haken van haar bovenlijf losgemaakt, eerst de bovenste,
toen langzamerhand den een na den ander, tot ze haar hals en het bovendeel van
haar boezem meer dan gissen liet. Beerend keek niet naar haar rijkdom evenmin
als zij naar zijn armoede. Ze hadden 't allebei te druk met de ‘nering,’ met welk
woord zij al wat ze aan roerende en onroerende goederen bezaten, gewoon waren
aan te duiden.
Een aardig tafreeltje, die twee, gezeten onder de hel lichtende lamp, aan de
houten tafel op vier stevige pooten en met een zwaar eikenhout blad gedekt, de
hoofden bij elkaar gestoken, cijfers zettend, de guldens en rijksdaalders opstapelend
in een spanen doos en de munt- en bankbilletten, als met een zoete streeling der
vingeren neervlijend in een kistje van gegalvaniseerd ijzer met zeer bijzondere
sluiting!
Z i j hield de pen en schreef, maar h i j gaf op; z i j telde, trok af, vermenigvuldigde
of deelde; maar h i j rekende in alle stilte met het hoofd haar na, zei soms, hoewel
met eenige aarzeling, dat haar optelling niet deugde, en... kreeg waarlijk meestal
gelijk.
Hoe was 't mogelijk! Hij had haast niet school gegaan; was maar.., een
boerenkinkel... neen, dat zei ze sedert jaren niet meer, had ze alleen maar durven
gebruiken, toen ze nog, zoo als ze 't nu noemde: alles ‘verkeerd’ zag. N u zei ze,
hem in de licht blauwe oogen kijkend, die zoo helder en vredig straalden: ‘Hoe kom
je er toch toe? 't Blijft maar zuiver in je bovenverdieping, Beer, en 'k merk niet dat
je er ooit schommelt’.
Met dit laatste woord bedoelde ze de befaamde Noord-Hollandsche kleine
schoonmaak in November, die veel minder beteekende dan de groote in Mei. Voor
derden was de zin der opmerking niet zoo grif te vatten, maar voor Beer opperbest;
want met een erg zoet lachje antwoordde hij, dat juist omdat hij den boel op zijn
bovenverdieping nooit omhaalde, het er zuiver bleef, ‘want veel schommelen
b r e n g t vuil!’
Een groot verschil van jaren bij die twee!
Beer was wel twintig jaar ouder en het hard werken in de open lucht bij warmte
en koude had diepe sporen achter gelaten.
Bovendien had moeder Natuur niet het voornemen gehad iets moois van hem te
maken. Grof was de bouw van zijn lichaam - handen en voeten waren breed; diepe
groeven liepen de neerhangende wangen, de dikke neusvleugels langs. 't Was of
bij den opbouw alles was verwaarloosd om wat er aan vormkracht aanwezig was
te besteden aan voorhoofd en oogen. Het eerste was breed en gewelfd, van de
slapen af geplat en had een zoo blanken tint alsof de zon, die wang en nek gebruind
en geblakerd had, nooit gewaagd had er op te branden; en de oogen... ze toonden
een zeldzaam blauw, meest klaar als het uitspansel bij strenge vorst, maar soms
ook wemelend van zacht licht, schijnend door een lichten nevel.
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En zijn Miete...! In alles bijna het tegendeel. Was h i j in al zijn bewegingen loom,
z i j , als veêrend op de kleine voetjes. Zij gleed de rapsten voorbij, was de handigsten
te gauw; woonde de ernst meestal in den blik zijner oogen, vroolijkheid en lust
scheen in de hare wel een zomertent te hebben opgeslagen, en dat scheen zeer
goed te passen bij haar lief gezicht, jeugdig nog en blozend, al was ze de veertig
reeds meer dan twee jaren voorbij.
Hoe had ze hém kunnen trouwen, hém den plompen zoon van een tapper, zij,
de kleine heks, die in de stad waar ze geboren was zelfs fransch had geleerd en
vooral eenige maniertjes, die je aanlokten, je betooverden, zei de dorpswaereld.
Ja, ja, ze herinnerde 't zich in de eerste jaren van haar huwelijk nog heel goed,
dat ze doorging voor de mooiste deern in den omtrek en dat ze daar erg veel last
van gehad had, toen ze achter de toonbank stond van den eenigen
manufactuurwinkel op het dorp. 't Waren niet alleen boerenvlegels, ‘vet boven
vleesch kiezend’ had ze wel eens heel zachtjes en glunder-lachend gemompeld;
maar dat was al erg lang geleden... heel, heel lang,.. naar haar voorkwam langer
zelfs dan ze levensjaren telde. Dat haar glimlach nóg vleien, haar bruingrijze oogjes
nóg lokken konden, haar wangen nóg bloosden en donsden als een rijpe perzik,
dat wist ze óók nog wel heel goed; maar hoorde ze en wilde ze nu ook maar alleen
hooren van haar Beer en haar Geer, van haar ouden man en haar jongen zoon.
Of ze bezig was zóo iets te denken, terwijl Beer de beide deuren, die de bedstee
overdag afsloten, opende, het ijzeren geldkistje in de gespierde hand, en het blij
gelaat naar haar toegekeerd, wegstopte in de alleen hem en haar bekende
bergplaats? 't Kan zijn. Hij knikte haar zoo ín-hartelijk toe bij de opmerking, doelend
op dat kistje: ‘Twee honderd vijftig gulden, schoon! We hebben zegen, Miet! Het
huis weer propvol en de hooiprijzen stijf!’ En zij beantwoordde dat met een gelijk
knikje en in beider oogblik was 't zelfde te lezen: ‘Alles voor onzen jongen.’
Gestommel, geschuifel van buiten! Glijden van pantoffels en stampen van dikke
schoenzolen in de nabijheid! Miet opende een luikje, waar achter een klein venster,
dat in een groote keuken uitkeek, vroeger de tapperij, maar sedert de welvaart in
‘'t Vliegend Hert’ haar intrek had genomen, het laboratorium geworden, dat zeer
gewaardeerde proeven van culinaire vinding had opgeleverd. Zij staarde aanvankelijk
in een zwarte duisternis en trappelde daarbij met de voetjes van drift. ‘Dat luie
dienstvolk!’ Ze stiet het venstertje open en het klonk snerpend: ‘Bennen jelui nóg
aan 't dutten?’
‘De stakkerds, Miet! Met het lemieren van den dag al op de been, moet je denken,’
viel Beer bedarend in.
‘Dat's m i j n compartement, Beerend!’ klonk het beslissend; maar er volgde dadelijk
op: ‘Daar zijn de luilakken eindelijk!’
Beer toonde weer zijn wit lachje; waarop zij puntig opmerkte: ‘Jij hebt goed lachen.
Ik heb op te passen, dat we in goeden roep b l i j v e n !’
De keuken stond nu in eens in vol licht. Zij zag Sas de trap opgaan met
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de groote lamp, de kokkin aan 't fornuis, de werkmeid tal van blakers in de hand
met een onaangestoken nachtkaars, van zestien in 't pond, den weg van Sas naar
boven volgen. Het venstertje klepte dicht en verdere scherpe woorden bevroren
Miete op de rappe lippen.
‘Heb 'k 't wis of mis, hoor ik daar de bus niet?’ zei Beer. ‘'t Is om-ende-bij tien. Voel je van daag ook niet wat vreemds van binnen, Miet?’
‘Waarover?’
‘Als Geer 't eens niet haalde! Ze vragen soms dikwijls verkeerd en brengen de
jongens er mee in de war.’
‘Geer zeker niet, hoor? Die weet altijd wat hij te weten heeft, net als ik in mijn
jeugd. En zoo 'n examen van eerste surnumerair of hoe heet het precies, is voor
een domoor niet eens zwaar, hoorde ik Meester laatst zeggen... en die weet van
heel nabij hoe een domoor er uitziet en is toch met glans door zijn proef gekomen,
zooals hij zeit, en zoo'n proef, altijd naar zijn zeggen, was veel zwaarder dan ze
voor 't eerst zoo'n surnumurair opleggen.’
‘Daar heb je schoon gelijk in. Onze jongen heeft meer handigheid in zijn pink dan
Meester in zijn groot hoofd, al meent hij ook glad het contrarie.’ Beer lachte daarbij
heel tevreden. Maar een oogenblik later kwam de onrust weer bij hem boven. Starend
op de door hem steeds bewonderde plaat aan den witgekalkten wand, voorstellend:
de Prins van Oranje bij Bautersen, in 't donkerblauw, de vluchtende Belgen in 't vuil
geel en de hen vervolgende Nederlanders in 't bloedrood, schudde hij bedenkelijk
het hoofd, terwijl de pet weer op de haar behoorende plaats werd geschoven: ‘Zoo'n
speelsch jong dwaalt zoo deksels gauw af; op 't stuk van 't “sterfrecht” heeft-ie me
gezeid, is ie donders zwak en, let op, daar zullen ze juist op afkomen. En als dan
zoo'n mooi lachebekje op eens in zijn hersenkas opschiet.... de jongen heeft er de
jaren voor en de genieïgheid ook....!’ bij welke laatste woorden hij met eenigen trots
de kromme vingers van zijn linkerhand langs de beenige bruine en niet zuiver
geschoren kin liet heenglijden.
‘Maar Beer....! maar Beerend, hoe kom je dáár op! Niet, dat hij er niet heel goed
uitziet..,.! maar dan zou i k toch wel iets gemerkt hebben.... Hij vertelt me alles.’
‘Dat spreek ik niet tegen. Maar zie je, dáár komt het eigenlijk op ân: doet ie 't
a l t i j d ?’
Misschien had vrouwlief, prat op 't onkreukbaar vertrouwen van haar jongen, weer
een spits antwoord niet kunnen binnenhouden, zoo niet Beers ooren nog eer dan
de hare, die meestal toch veel scherper waren, zware wielen hadden hooren ratelen
en Beers stramme beenen, waarbij de hare wel vleugels leken, het eerst den drempel
van de haastig opengerukte buitendeur, die naar het erf en vandaar naar den
straatweg voerde, waren overgewipt.
‘Hij is er!’ wilde hij Miete toevoegen, maar 't hoefde niet; ze stond al vlak naast
hem en liep harder dan hij naar haar jongen, die in éen sprong van den bok op den
grond kwam. Eer zijn voet nog grond voelde klonk het:
‘Klaar, hoor! Klaar! Toch niet over me in de klem gezeten?’
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‘Ik, geen oogenblik!’ riep Moeder, de armen naar hem uitstrekkend.
‘Vader wel, wil 'k wedden!’ En Gerard scheen moeders arm in 't donker niet te
zien, maar vaders knoestige hand wel.
Hij moest vertellen, zei Moeder; maar Vader schoof hem dadelijk een glas bier
toe wat zijn Geer in eens naar binnen sloeg. Toen hij 't glas neerzette zag hij Moeder
een paar dikke boterhammen met ham aandragen.
‘Daar zou 'k nog meer dorst van krijgen! Liever nog een glas!’
Vader vroeg: ‘Was 't niet heet op de boot?’ Moeder: ‘Heb je nog kennissen gezien?’
De eerste vraag werd bevestigend, de tweede ontkennend beantwoord.
En nu volgde het verhaal, bijna ademloos door de oudtjes aangehoord en dus
heel gauw ten einde. Maar tegen 't slot aarzelde Gerard een beetje en met iets roods
op zijn wangen en iets wreveligs in zijn stem kwam 't er uit, dat hij nog wel rond drie
jaren te wachten had eer hij al zijn examens achter den rug zou hebben en benoemd
kon worden.
‘Tot wat? Tot klerk?’
‘Neen, tot candidaat.’
‘Dan ben je pas drie en twintig’ riep Moeder.
‘'t Is toch een heele tijd wachten voor zoo'n jongen eer hij “mijnheer” wordt,’ merkte
Vader op ernstigen toon aan, maar het lachje dat er bij kwam, liet gissen dat er iets
uijigs in de opmerking moest liggen; en Geers wangen, die erg kleurden, zeiden
genoeg dat de jongen begreep waar 't oolijk Vaartje op doelde.
‘Maar 't hoeft dan ook niet zóó lang te duren eer je, al is 't ook maar als 3e klas
Surnumerair op een kantoor hier vlak in de buurt komt; en dan ben je immers ook
al een mijnheer!’ riep Moeder, die alleen maar van ‘post-’ of van
‘rijksbelastingkantoren’ iets af scheen te weten.
‘Laat hem maar wat blijven in 't Vliegend Hert en van Sas het “dienen” leeren!’
merkte Vader gewichtig aan.
Miete zag haar man nu met een ongewonen blik aan; scherpe woorden kwamen
haar op de lippen, maar gelukkig er niet over. Vroeger hadden ze dat dikwijls gedaan,
maar van lieverlede minder en minder.
Toch had ze nú weer in eens den boerenkinkel met zijn bekrompenheid, zijn maar
niet te overwinnen slaafschen zin en den afgesloofden sukkel met zijn naar den
grond gebogen rug voor zich meenen te zien. Maar gelukkig, 't bleef bij de opmerking,
haastig en bijtend: ‘dat zou je geld kosten, Beerend, en daar heb je 't gewoonlijk
niet op; want dan had je bij den dorpssnijer een heel nieuw bombazijn pak te
bestellen. Of wou je misschien Sas om een van zijn afleggers voor Geer vragen?’
Beerend's knoestige handen, die op de tafel lagen, gleden er van af, vonden een
steun op de knieën en trilden daar even.
‘Moê, 't was maar een ui! 'k Wed dat Vader de eerste zou wezen om me naar
boven te jagen als hij me naast of achter Sas zag loopen!’ riep Gerard, en Moê
voelde eensklaps grooten spijt, dat zij zich weer eens had laten ver-
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schalken door een gevoel van jaloezie, altijd gewekt als Gerard Vader meer gelijk
gaf dan haar.
In 't Hotel was 't stil geworden. De trappen hadden straks gekraakt onder de
haastige voeten, de gangen en portalen geëchood van 't goê-nacht-zeggen der naar
de slaapkamers gaande logés. Sas sleepte nu alleen nog zijn brandende pantoffels
en zijn erg zwaar geworden rug-uitwas van boven naar beneden en lokte uit de
planken geluiden, die veel van ingehouden zuchten hadden.
De dorpsklok sloeg twaalf.... 't Was buitengewoon laat....!
En toch, daar sprong de buitendeur van ‘'t Vliegend Hert’ met groot geraas open,
en klonk er in de gang een forsche stem, die Sas eerst tot staan, in 't volgend
oogenblik weer op de trap naar boven en toen weer in allerijl naar beneden tot de
huiskamer van ‘de vrouw’ bracht, waar hij, het hem bevolen ‘aantikken’ glad vergeten,
zonder verlof binnen stond met de tijding; ‘een mijnheer vraagt naar Uwees!’
‘Naar mij?’
‘Naar juffer Mietje. Heilig, vrouw. Speciaal Mietje....’
‘Zóó laat, en je laat hem alleen in 't eetsalon....!’
‘'t Is er een van den rijkdom.... dat merkte ik al dadelijk. “Pak ân!” riep hij zoo gauw
als hij me zag; en hij wierp me zijn stofjas, dien hij op zijn arm droeg, in 't gezicht.
't Is er een, die centen heeft of ik heet niet Sas.’
Juffrouw Miete knapte voor 't spiegeltje, hangende vlak tegenover de kostelijke
prent, straks reeds gewaardeerd, zich wat op en ging hem voor. 't Zal voor een
kamer wezen, dacht ze. Er was er nog een open, maar een heel kleintje. ‘Nummer
elf kan hij krijgen,’ zei ze.
‘Maar vrouw, 't is een heele banjer.’
De vrouw was de trap al op; maar hij haalde haar toch nog in op het portaal vlak
voor de ‘glazen deur’ van 't salon, en daar week ze plotseling met een schok
achteruit, terwijl ze met een andere stem als haar eigene iets zei, wat hij niet
verstond. Toen begon ze te waggelen alsof ze dronken was, zei hij, toen hij later
alles in geuren en kleuren vertelde, stak de bevende hand uit naar de trapleuning
en liet zich naar beneden glijden. 't Was g l i j d e n . Zoo iets had Sas van de vrouw
nooit nog gezien en hoopte hij ook nooit meer bij te wonen, want dat zou schade
doen aan de onderdanigheid. Hij was haar nagegleden en hoorde beneden haar
hijgend zeggen, dat ze een duizeling gekregen had en bijna niet wist waar ze was
en wat ze zei. En van boven klonk een driftig geschel. De eenige die bedaard scheen
te blijven was Beerend, die haar in zijn armen opving, terwijl Gerard op vaders wenk
de deuren der bedstee opende.
‘Ga voor mij naar boven, jongen! Ik moet hier blijven, anders ging i k wel, dat
spreekt. Sas, ga mee met Geer.... den jongeheer....’
‘Neen, neen, dát niet!’ riep Miete en sloeg met de hand wild tegen de beddeplank;
maar Geer en Sas waren al naar boven. Toen gene na een goed
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half uur terug kwam, gluurde moeders bleek en vertrokken gelaat tusschen de
chitsen bedstee-gordijnen heen; elk woord van Geer zoog ze angstig en en toch
begeerig in.
‘Sas had gelijk,’ verzekerde Gerard, ‘'t i s een mijnheer; hij ordonneerde een toddy
en een ruime kamer met vérgezicht. Van avondeten zou hij maar afzien nu hij zag
hoe 't hier toeging. In de stad, waar hij vandaan kwam, begonnen ze nu eerst wakker
te worden en hier sliepen ze zeker al als marmotten. Waarom juffrouw Miete niet
kwam? Hij had er op gerekend met haar en met Beerend Kloppers, zoo die er al
niet onder lag, gezellig als van ouds een glas bier te drinken. ‘Zóo, is ze niet wel?
Een saaie boel, hoor! Nu, dan maar naar kooi!’ Waren er muggen of ander ongedierte
dan zou hij gaan schellen tot het heele convent wakker werd. Dat kon een
vastelavond-pret geven in de gangen! En hij had daarbij zoo luidkeels gelachen,
dat Gerard gevreesd had uit alle slaapkamers het gebod van stil te wezen te hooren.
‘Kom ân, piccolo!’ Geer had het woord goed onthouden, al begreep hij niet wat 't
beteekende - ‘licht me voor!... hem met dat vraagteeken van achteren stel ik aan
tot mijn lijfknecht. Mijn bottines knellen me. Zonder me pijn te doen trek je ze me
uit; en mijn kleeren schuier je beneden schoon. De stof die er uit komt is voor jou.’
Toen hij zijn kamertje zag kwam zijn kwade luim weer boven en toen hij zijn ledikantje
in 't oog kreeg, had hij Sas bevolen het bed er uit te nemen en op den grond te
spreiden, want hij voelde zich niet onnoozel genoeg, om in een wieg te slapen. ‘'t
Is een leuke baas,’ besloot Geer ‘maar als je zelf saai bent, dan heeft geen aardigheid
vat op je’ en met die wijsgeerige opmerking, gevolgd door een herhaald geeuwen
nam de tot piccolo verdoopte van Vader en Moeder afscheid.
Beerend bleef nog een tijdlang voor de bedstee zitten, steeds met bezorgdheid
naar de lieve zieke kijkend, die zich heen en weer bewoog en niet tot rust kwam.
Eindelijk moest hij van zijn lang verborgen gehouden ongerustheid doen blijken en
vroeg hij zacht: ‘Miete, beste Miete, ken je me nog?’
‘Goeje Beer....! 't Is niets, hoor!.... de warmte deê 't.... 'k Moet den slaap zien te
vatten, maar als je me zoo zit aan te kijken, gaat het niet, goeierd!’
De goeierd haastte zich heel zacht de kamer uit te sluipen; hij liet haar de ruime
bedstêe en vergenoegde zichzelven met op een paar matten stoelen in de keuken
zich uit te strekken. Hij bleef 't zich opdringen, dat de duizeling alleen maar van de
warmte kwam. Maar.... Miete was altijd zoo ín-gezond geweest.... en dán kon er
juist zoo op eens iets ergs komen en 't gauw doen afloopen....
‘Lieve God’ prevelde hij, ‘doe me dat niet aan! Zonder haar ben 'k maar een stuk
vermolmd hout!’ Er was nog veel meer, dat hij vragen wou, maar hij had altoos zoo
weinig woorden. Wat voelde hij zich gejaagd en beklemd in de keel! Ja, dat was
óók van de warmte evenals bij zijn Miet! Hij luisterde; telkens hoorde hij beweging
in de bedsteê, en er zacht, heel zacht zuchten; en als hij 't hoorde, moest hij 't ook
doen. Hij had haar zoo ín-lief! Wie zou hij wel 't meeste liefhebben, haar of zijn
jongen?
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Dat wist hij niet; dat kon hij niet zeggen; dat zou hij niet kunnen al stond er de dood
op....! En daarover malend.... malend, maar niet verder komend, schrikte hij in eens
op. De wekker boven zijn hoofd op de meidenkamer liep af. 't Was zes uur!
Een heerlijke frissche morgen! De logés aan de tafeltjes buiten met groote graagte
het ontbijt gebruikend onder het gegons veler stemmen! Geen wonder ook! Van
lieverlede waren alle met elkaar bevriend geworden, zoo ze 't al van vroeger niet
waren. In een familie-hotel vroeg in den zomer en bij mooi droog weer vloeit meestal
de ader der welwillendheid overrijk en is er meer ruimte voor vleiende overschatting
dan voor vernederende en afbrekende kritiek, - mits 't maar geen nieuweling gelde,
bij de meesten onbekend. En die bevond zich van morgen onder hen. Wie was die
zwaarlijvige heer die, de gedeukte flambard met slappen breeden rand op 't forsche
hoofd, lichtgrijs jacquet en pantalon al fladderend om de leden, onachtzaam en
maar even groetend de rijen door was gegaan, op den voet gevolgd door Sas, heel
gedienstig lieve plekjes aanduidend, die telkens met een stroeven knik werden
geweigerd? Eindelijk werd er een gevonden, dat niet al te veel beneden den
rechtmatigen eisch bleek.
Een haastige optelling van wat er begeerd werd volgde en Sas sukkelde verder
en ging, beladen met boodschappen, die meestal afkeuringen en waarschuwingen
inhielden, vrij kras geformuleerd, op een sukkeldrafje naar 't hoofdgebouw terug.
Een ontbijt werd den onbekende gebracht; 't was erg aanstellerig-rijk naar veler
meening, want 't bestond uit biefstuk met gebakken aardappels, eenige kleine liflafjes
en... engelsche ale; en dat alles werd gehaast en luid smakkend verorberd; daarna
kwam 't aansteken van een sigaar, wat een heftig kuchen van verschillende jonge
dames in den naasten omtrek uitlokte, weldra weerklank vindend in de verste verte.
‘Geen onknap man!’ fluïsterde een brood-magere dame van zekeren leeftijd tot
haar vriendin, die zich in nog grooter tengerheid verheugde, maar eenige jaren
jonger scheen.
‘Zeker nog ongetrouwd’ werd er bedeesd terug gefluisterd. ‘Hoe oud schat je
hem?
De oudste zei: vijftig, de jongste: niet meer dan vijf en veertig.
Velen hadden een oogenblik den verkwikkenden en altijd met grooten lust
verrichten ochtend-arbeid gestaakt en enkele dametjes, echte aristokraatjes te
midden van al die bourgeoises, die zeker stamgasten waren van dit wel wat boersch
hotel, dat zij, de veel beter gekleede en geëdukeerden, voor 't eerst en zeker voor
't laatst met een bezoek vereerden, vonden dien vreemden man geheel passend in
deze omgeving. ‘Een parvenu!’ prevelde de eene. ‘Een kleerenmaker zeker!’ piepte
een andere.
‘Frits, jij hier!’ klonk het eensklaps uit den mond van een eerzaam pater-familias,
oprijzende uit de rij der zijnen - een gezette moeder en vijf gezond
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uitziende kinderen - en het laatste reepje van zijn warm krenten-broodje nog achter
de gebolde wangen vermalend. ‘Wel, kaerel, jij hier bij de boomen en... a l l e e n !
Nu, meevallen zal 't je niet! De uren tellen hier dubbel!’
‘Dat doen ze me overal!’ bromde de ander.
‘En jelui hebben verleden week je tienjarig feest in de Bachelor's club zoo jolig
gevierd, he? Jelui waren er allemaal, he? Jan Brants snêe op de beurs er danig van
op!’
‘Ja met zijn vieren! De vorige keer waren er nog veertien Ik had gloeiend het land
en kreeg 't te benauwd in stad en meer dan genoeg van de vrinden. Die uit mijn
jeugd trokken me in eens aan - en van die aller beste waren er hier. Jaren geleden
ben ik op dit dorp postklerk geweest. 'k Had mijn pension in de herberg 't Vliegend
Hert; niets meer dan een kroeg toen, maar waar goed geschaft werd en voor weinig
geld, wat me toen best leek.’
‘Zeker was er a l l e s goed: je hield, zoo lang als 'k je ken, van allerlei delicatessen!’
viel de ander in, even naar zijn tafeltje ziende als om den afstand te meten.
‘Dat kan wel!’ hernam Frits met iets oolijks in de oogen en een vreemde trekking
in de dikke lippen en de gevleesde kin.
Maar aan 't gesprek kwam plotselings een eind. Frits zag een karretje uit den stal
aan den rivierkant komen. ‘Pardon, 'k geloof dat de voerman de persoon is die ik
wat te vragen heb!’ Hij groette even, verwijderde zich snel en deed onder den
krachtigen voetstap de kiezels op zijn pad kraken.
‘Met dien zou 'k ook liever eten dan vechten!’ klonk 't den Pater-familias bij zijn
terugkeer tot zijn tafeltje tegen. ‘Is die ook al weer kennis van je? Zeker een
oud-vrijer?’
‘Geraden. Frits Melchers, vroeger een arme slokker, maar na 't sterven van een
neef, geloof ik, bezitter van een bom duiten. Wie 't maar treft! Fortuna is meest
dom-blind. Hij was een klein postambtenaartje en werd een Piet, die niets hoeft te
doen, niet eens zijn lange dikke beenen te verzetten, want hij rijdt eigen spul, en hij
rijdt goed! Of hij 't nog lang zal doen? 't Zeggen is dat hij dik in de petroleum zit. Hij
liever dan ik!’ In de laatste woorden lag halfvoldaan leedvermaak.
‘Hoor je... équipage ook!’ fluisterde het eene magere stemmetje tot het ander.
Zeker was hij hier gekomen voor een vermageringskuur en daarvoor werd als eerst
geneesmiddel veel wandelen voorgeschreven. Beiden vriendinnen was dat ook
opgelegd maar - ‘om vleesch te maken,’ zoo als haar dokter het heette. Trouw
wandelen scheen wel een middel te zijn om zelfs tegenovergestelde uitersten tot
elkaar te brengen - een vooruitzicht dat beiden dames wel wat liefs beloofde.
De onbekende was bekend geworden; zijn naam zweefde alle tafeltjes over. Frits
bemerkte 't wel, maar zag niet om...! Wat kon 't hem schelen wat men van hem zei,
zoo lang zijn beste vrienden in zijn effekten trommel bleven wonen!
Op den straatweg aangeland, was hij onder de heerschappij gekomen van
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de morgenzon. Deze hechtte zich aan hem, verplichtte de dikke wangen schaduwen
te werpen op den gekleurden halsboord en de kleine grauwe licht-schuwe oogen
onder de dikke zware wimpers schuil te gaan; maar de forsche ietwat gebogen
neus, den mond met een wolven gebit en de machtige daarbij passende kin
omwindelde zij met een geel gouden schijn. 't Was of ze er plezier in had een zoo
goed gebootst stuk animaal leven te kleuren en te omgloriën.
‘Zou hij 't wezen?’ prevelden de dikke lippen, en naarmate hij 't karretje, met een
goed doorvoeden hit bespannen, nader kwam, week de twijfel en maakte plaats
voor zekerheid.
De voerman in mouwvest en grof laken, wijde broek, een pet op 't hoofd, een
zweep in den rossen knuist had hem van de overplaats zien aankomen en
rangschikte hem dus onder de zeer gewaardeerde menschensoort, die hij ‘de rijkdom’
noemde; daarom tikte hij onder 't opstijgen even aan zijn pet.
‘Beerend...? Ja waarachtig! maar erg door je haar gegroeid, ouwe! Hoe... ken je
me niet meer?’
De aangesprokene deed het niet; toch vorderde naar zijn meening de beleefdheid
dat hij 't wel deê. Daarom mompelde hij: ‘'k Zou haast zeggen!’
‘Kom, geen fratsen, ouwe jongen! Ken je Frits, zoo als je'em altijd noemde, eerste
en eenige klerk aan 't postkantoor hier, niet meer?’
‘Wel, wel, je zou zeggen! 'k Was 't half vergeten! Je was een vroolijke mos, zal 'k
maar 'reis zeggen, en niet zoo dik als nou. 't Is je zeker goed gegaan’ voegde hij er
aan toe, toen hij den dikken gouden horloge-ketting langs het vest zag flikkeren.
‘Beroerd goed.’
‘Ben je getrouwd of dat geweest?’
‘Maar verstandig een vrijer gebleven, hoor! En hoe maakt Mie 't?’
‘He? Was jij te met de late gast van gister avond?’
‘Ja, en 'k denk lang te blijven en goed te verteren ook, als jelui 't ten minste er
naar maken. 't Is waar ook, je piccolo - Beer begreep gauw dat 't de fransche naam
zou wezen van een 1e soort huisknecht - ‘zei me dat Mietje ziek was en niet boven
kon komen, wat ik had willen hebben. 'k Dacht dat ze al lang naar een bezoek van
mij zou hebben uitgezien.’
‘Best mogelijk dat ze 't dee; maar zeggen dee ze 't nooit.’
‘Is ze ziek?’
‘De warmte van gister, vat je! anders en ook nu weer van zessen klaar. Ze is daar!
- ga ‘gunnen’ kant op - ‘en hij wees in de richting die hij straks af was gekomen,
‘daar achter, daar huizen we 's zomers. Stil, Hannes,’ klonk het streng tot den van
ongeduld trappelenden hit. ‘'t Is hier anders geworden... rijker, he?’
‘Ja, maar prijzen kan 'k 't nog niet. Of hebben jelui juist voor mij, je oudsten
kostganger zeker, het slechtste kwartier bewaard? 'k Sliep van nacht in een kombof.
Geef me mijn oude kamer of 'k poets 'em subiet.’
‘Wel’ riep Beerend zich bezinnend, ‘die heb je... casueel!... no. 11, he?
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dat was vroeger no. 1; t o e n , als je 't nog weet, met twee deuren; de voorste kwam
op je portaal uit en de achterste op de rek- en strijkkamer van Miete Lieve Heer hoe
schiet alles in mijn bol weer in eens naar voren! D i e deur hielden we altijd dicht.
Je was zoo duvekaters nieuwsgierig en snoeperig uitgevallen, zei Miete me dikwijls.’
De hit deed een geweldigen ruk! ‘Adie hoor! tot van middag! 'k Moet gauw naar mijn
land... de rivier over!’
De familiare toon van den boer hinderde Frits. Zag de botterik dan niet in, dat er
nu ‘Meneer’ paste vóór den naam? De knul was echter altijd zoo lomp geweest als
een sociaal-democraat. Hoe Mie 't al dien tijd met den ouwen sukkel had
uitgehouden! Maar ze wist zich altoos nog wel wat afleiding te geven - aan
divertissementen in al die jaren zeker geen gebrek!...
‘Ba, zoo'n druiloor verdient niets anders’, voegde hij na een oogenblik zwijgens
er bij.
Hij sloeg den hem aangewezen weg in. Links lag een flink in de verf staande stal,
waarin hij hoefgetrappel hoorde: rechts het hotel in zijn volle diepte. Waarachtig,
even suffissant gebouwd als zijn eigen huis in stad! Hij sloeg den hoek om en hoorde
luide stemmen. Hij hield even stil. Ja, dat was de stem van den robuusten jongen,
dien hij, in zijn wrevelige stemming, uit spot tot een piccolo vernederd had. Hij ging
verder; zag twee venstertjes die open stonden; hij gluurde naar binnen: de jongen,
dien hij straks gehoord had, was er niet meer. Daar stond alleen een vrouw, een
soort van dametje, met den rug naar hem toegekeerd. Een aardige taille! Goed
gevormde nek en armen! Jongens, hij had er veel minderen nog mooi gevonden in
de de laatste jaren... Of ze meê zou vallen als ze omkeek? Zou zij dat wezen...?
Miete, om wien hij hier eigenlijk was gekomen?
God, met haar had ie toch de meeste pret gehad! Aardig, hoor, dat die ouwe poen
daareven die rek- en strijkkamer er bij haalde!
Zijn lachje klonk luider dan hij wel bedoelde; het vrouwspersoontje toch, op den
achtergrond, druk bezig met wegen en noteeren, keerde zich om. Zij was 't; hij
herkende haar! Wat viel ze hem tegen! Hij had een heel anderen indruk van haar
meegenomen bij 't afscheid op dien ouwejaarsavond! Ja, ja, dat was ook al heel
lang geleden. Krachtig was ze nog, ja, dat nog wel...
‘Mijnheer had u iets noodig dat de bedienden u vergaten te brengen? 'k Zal den
huisknecht roepen!’ 't Werd met een erg beverig stemmetje en met een vuurrood
gezichtje gezegd.
Ze heeft me dadelijk herkend, dacht Frits. Dat deed hem plezier: jammer maar
dat ze er zoo versleten uitzag.
‘Mietje...!’ fluisterde hij vleiend.
‘Mijnheer...?’
‘Kom, kom! Je kent me wel... Je bent den ouwen vrind niet vergeten, de eenige,
die je Mie noemde en zoo vrindelijk als niemand het zou hebben gedurfd.’
‘U is... Mijnheer Melchers, niet?’
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‘'k Wed, dat je dit gisterenavond al wist en het daarvan al dadelijk te kwaad kreeg.
Het sprookje van je man, dat de hitte je bevangen had, spelde je hem zeker op zijn
mouw. Zoo iets deën we wel eens meer, hè? Je bent stellig jaren lang boos op me
geweest en toen je begreep dat ik eindelijk en ten laatste terug was gekomen,
bedankte je wrok er voor, me je liefste lachje maar zoo dadelijk te laten hooren. Ja,
vrouwtje, waar is 't, dat ik niet altijd om je ben blijven denken in die twintig jaar, dat
ik hier van daan ben, maar in mijn beste oogenblikken toch...’
‘U is heelemaal op verkeerd spoor!’ antwoorde zij met een koele waardigheid,
die haar heel goed afging en waarover man en zoon zich verbaasd zouden hebben.
Zij vervolgde minder vast: ‘Ik ben niet boos geweest over uw heengaan... in
tegendeel!’
‘Daar geloof ik niets van. Ik ken de vrouwen!’ riep hij uit op zijn meest cynischen
toon.
‘Zéker soort, stellig in de ruimte!’ beet ze hem toe.
‘Wat zijn de nageltjes van poes gegroeid!’ zei hij luid lachend.
‘Ik heb het druk, Mijnheer, en u houdt me op.’
‘Beken 't maar, je bent wel wat jaloersch op die andere soort.’
Geen antwoord. Hij zette zijn plagerijen van zeer verdacht allooi voort. Altijd nog
maar geen antwoord! Het wegen was ten einde. Zij greep naar de kruk van de
binnendeur.
‘Wie was de blonde krullebol, die me gisteravond een krot als slaapkamer
aanwees? Ik hoorde hem straks bij je. Kom, antwoord me! Als jij 't niet blieft te
zeggen vraag ik 't Beerend en dan nog heel veel meer.’
‘Gerard, ons kind.’
‘Ons...?’ vroeg hij met een veelzeggend handgebaar.
Er kwam geen antwoord; zij keerde hem den rug toe en wilde heen gaan.
‘Hoe oud is hij?’
Zij bleef staan, dacht even na; toen ontviel haar kort en beslist: ‘Even achttien.
Maar wat gaat ú dat aan?’
‘Heel veel misschien. Verreken je je niet?’
‘Neen.’
‘Waarom grauw je me zoo af, als mijn lang weg blijven je niet zeer heeft gedaan
en mijn vraag je niet ongerust maakt? Je herinnert je nog wel dat je afscheid heel
anders was.’
‘Ik herinner me niets van dien tijd...’
‘Dan is mijn reis hier naar toe niet voor niets gedaan! Al wat je vergeten bent kan
ik je weer te binnen brengen.’
Zij rilde... Zij miste de kracht langer te veinzen; alles om en in haar was aan 't
trillen gegaan bij dat voor haar eindeloos gesprek. ‘Doe dàt niet! verwoest mijn geluk
niet en dat van mijn engel van een man...!’ fluisterde zij.
‘Zoo, is hij een engel? De bijbel leert dat engelen nooit vaders kunnen worden.’
‘Ik haat je!’ siste 't gesmoord van haar lippen. Ze rukte de binnendeur open en
vloog de keuken in.
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‘Neen, je hebt me nog lief! Als ik 't wou, begon het spel op nieuw!’ prevelde hij; met
een triomfantelijk lachje verliet hij langzaam het erf.
Na goed geluncht en de voorkomendheid vooral der vrouwelijke gasten niet meer
dan geduld te hebben, sloeg Meneer Frits de van ouds bekende wegen in. Eerst
ging de loome voet den beschaduwden straatweg langs; maar weldra sloeg die
links af en drukte het mulle zand van den oploopenden weg door het akkermaalshout.
De breedgetakte boomen wierpen nog enkele oogenblikken een beschuttenden
sluier op het zandpad, dat echter weldra hooger op door de zengende zonnestralen
werd bereikt; maar, hij wist het van vroeger, dat pad zou hem binnen weinige minuten
tot een koele rustplaats brengen.
Hij was er, hijgend en blazend. Waarlijk, het eerste ‘kijkover’ - zoo heette de daar
gebouwde loofhut in den volksmond - bestond nog; de boomen, die de rustplaats,
waar hij dikwijls met zeer aangenaam gezelschap zich verpoosd had, omkringden,
waren door jongere vervangen, die nu rijker en krachtiger loten schonken dan de
gevelde oudere ooit vermochten. De vroegere zitbank, uit mos opgebouwd, bleek
goed onderhouden. Van daar opende zich een vergezicht op de van gouden vonken
sparkelende rivier, de smaragdgroene uiterwaarden, steden als in zilveren nevel
gedoopt, bergen wegblauwend aan den gezichteinder.
Daarvoor had hij echter nooit veel oog gehad. Hij was gewonnen en geboren in
stad, waar je geen hooge boomen en kleurrijke bloemen had, maar wel hooge en
goed in de verf staande huizen, waar je hypotheek op geven of nemen kon. Van
zijn ouders herinnerde hij zich weinig meer, dan dat zij 't niet rijk hadden gehad en
dit hem en den broers en zusters - een heele kluit! - ongemakkelijk hadden laten
voelen. I e t s goeds had dat toch, tenminste bij hem, uitgewerkt, - hij was er een
reëel mensch door geworden, het tegendeel van een droomer, zooals hij er dikwijls
ontmoet en altoos naar den kelder had zien gaan. Wat wonder ook!
Nu, dat was het eenige wat hij zijn ouwers te danken zou hebben, gesteld dat ze
met dat doel voor oogen zich arm hadden laten maken, wat niet aan te nemen was,
daar hij ze dikwijls genoeg op den rijkdom van anderen had hooren schimpen en
schelden, Maar hij wou beider kerfstok maar niet verder bekijken. Ze waren al lang
dood en begraven en de broers en zusters naar oost en west gestoven om brood
te zoeken. Hij geloofde dat zij 't gevonden hadden, want anders zouden ze wel eens
aan zijn porte monnaye zijn komen knabbelen. Misschien waren ze ook dood. Voor
sommigen maar het best! De dooden hebben een eeuwige rust, hoeven niet meer
te sjouwen en weten van geen jicht, - een vervloekte pijn, dat had hij kort geleden
nog gemerkt....!
Maar hoe kwam hij, zoo gemakkelijk op de mosbank zittend en bij dit zonnige
weertje toch op al die akeligheid? Dood.... dood!.... hij was voor niets zoo bang als
voor doodgaan. Hij hield alleen van vroolijkheid. Als hij in stad een lijkstoet
tegenkwam, dan zegende hij een draai-orgel, dat dansmuziek
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speelde, en als een goede kennis - hij telde ze vroeger bij dozijnen! - met wien hij
kort geleden nog uit geweest was, bij hem werd ‘aangezegd’, dan kipte hij, om de
ontroering, die voor warmbloedigen als hij gevaarlijk was, van zich af te werpen, uit
de breede lijst van publieke vermakelijkheden het dolste ‘lach-succes’ uit.
Had hij dan ook geen reden het leven lief te hebben? Hij was van jongs af zijn
eigen weg gegaan en er erg voorzichtig op voortgewandeld. Heel verstandig, had
hij om te beginnen, ‘de brievenpost’ gekozen. 't Is waar, je begon op 't platte land,
zoo noemde hij alles wat buiten de stadspoort lag, maar daar was een dubbeltje
meer dan een kwartje in stad. 't Was er saai; toch had hij er zich nooit verveeld,
omdat hij 't plezier wist op te zoeken. Toch juist op tijd was er een rijke gierige neef
gestorven, die hem universeele erfgenaam had gemaakt, en hij had toen voor goed
zijn verbond met stadslucht, stadsgewoel en stadsvermaken kunnen vernieuwen.
Maar, hoe hij 't zich ook opstreed, hij moest het steeds meer bekennen, in de laatste
maanden had de verveling hem daar ook opgezocht. ‘Lezen’, behalve de krant, had
hij altijd voor tijdverknoeien gehouden; wat voor hem genot kon zijn, moest altijd
geheel klaar, van buiten aangebracht en door hem gehoord, liefst nog worden
gezien. Zijn societeit bestond nog, maar de beste leden waren ad patres en die lui
had hij eerst goed beginnen te vinden, toen ze ad patres waren. Eigenlijk had hij er
maar éen werkelijk graag mogen lijden - 't was de vroolijkste, een echte uienboer,
en die hem nooit geld te leen had gevraagd.
Dat ellendig soort van fatsoenlijke bedelaars had hij hier in de zoogenaamde
mooie natuur ook al leeren kennen!
Had de pater-familias hem een uur geleden niet aan boord geklampt en
voorgesteld deel te nemen aan een syndicaat, - zóó noemen ze die mollenvangers,
- voor een goudmijnmaatschappij, en dat nog wel met de verzekering dat het een
bewijs was van de hartelijkste vriendschap. Vriendschap? Als of niet alles maar
azen was op een ander man's spaarduiten.
Hij was erg aan 't doorslaan, dat wist hij wel, maar hij voelde zich ook zoo beroerd.
Hij had hier de indrukken van zijn jeugd willen terug vinden, zijn echte eerste jeugd.
Maar dan had hij eigenlijk op een andere plaats moeten gaan zoeken - dat zag hij
nu in; en wel in een dorp in de veenstreek, waar alles rilde van armoe: ‘zijn eerste
kantoor’. Wat had hij 't er zelf arm gehad! Zelden kon er een glas bier af. En op een
van zijn wandeltochten - 't was 't eenig middel om goed warm te worden - had hij
een kwartje in 't veenslik gevonden! Nog nooit was hij zoo echt blij geweest! Daar
had op eens een hoop vodden voor hem gestaan, waar een meisjes kopje uit op
keek. Wat holle zwarte oogen, en in de holten lag de honger te vloeken! Er werd
niet met een gemaakt bevend stemmetje gebedeld, maar alleen maar gekeken...
en... hij had gezocht waar haar handje was en... zijn kwartje was naar de maan
geweest. Een oogenblik later had hij zich uitgescholden voor aap. Hij geloofde uit
die hoop vodden niet eens een zegenbeê
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gehoord te hebben, maar van binnen had hij iets gevoeld, wat hij toen niet, en nu
óok nog niet, onder woorden kon brengen. En hij noemde zich onwillekeurig nu nóg
een aap, en hij lachte zich uit om zijn onnoozelheid, en deed het zoo hartelijk, dat
er nat uit zijn oogen drupte en over zijn wangen liep.
‘Zou u zoo goed willen zijn...? ik hoop toch niet te incommodeeren...’ zei een fijn
stemmetje vlak bij de plek waar hij zat en zich zoo gek aanstelde, Vóór hem stonden
de beide tengere dames; de jongste voerde het woord, de oudere stond middelerwijl
vriendelijk te nijgen. Ze kwamen den naasten weg vragen naar het tweede ‘Kijk-over’.
Frits nog onder den plezierigen indruk der laatste herinnering stond beleefd op
en gaf zich waarlijk de moeite, niet om beiden er naar toe te brengen waarop ze
misschien wel wat gehoopt hadden, maar toch den weg te wijzen met zulke goedige
dètails, dat de dames zich niet k o n d e n vergissen, en in een taal zonder eenig
grof tintje, zoodat ze reeds onder het moeielijk klimmen elkaar betuigden goed
gezien te hebben, toen zij in den oogenschijnlijk plompen man dadelijk een waar
gentleman hadden ontdekt.
Daar bereikte een vroolijk geginnegap en de aanhef van een liedje uit gindsch
kreupelbosch zijn oor. Uit een smal slingerpaadje, - misschien was 't er niet eens
een! - kwam eerst een jonkman te voorschijn, die, achteruit-dringend, op zijn rug
en uitgebreide armen de weerbarstige takken opving of weg duwde, om een
‘princelijken’ doortocht te banen voor een snoezig meisjeskopje met dikke
kastanje-bruine lokken, die van alle banden ontslagen om dat kopje heen golfden
en kroezelden. Mijneer Frits was eensklaps helder wakker en borg de oogen bijna
onder de wimpers weg, als wou hij den ontvangen indruk er achter afsluiten en
onverzwakt bewaren.
‘Wat peuter-neusje; wat popperig mondje! Wat wangetjes van melk en bloed! Doe
je bekje eens open en laat je tanden eens zien, Kevertje! Heb je blauwe of bruine
oogjes? Doet niets; wat kleur ook, zeker om er bij te poperen!’
De satyr, die dit loflied zoemde, had verdiend er een beet bij te voelen van de
helsche pijn die hij straks verwenscht had; - onrechtvaardig was 't, de jichtscheut
bleef uit!
Een triller, den nachtegaal, in het dichte kreupelboschje genesteld, zeker
afgeluisterd, en toen een nog bekoorlijker zilveren lach, aan de lippen van een
vroolijk kind der bloeiende heide en geurende kruiden ontvloden, deed Frits van
verrukking opspringen en in de handen klappen, bijna even luid, als hij in 't theater
bij een groot lachsucces wel eens had doen hooren. Maar, hoe jammer, hij had
dienst gedaan als vogelverschrikker.
Zonder te speuren naar de oorzaak der stoornis gleed de bosch-nymf weer het
bosch in, maar nu langs een nabij zijnd heusch paadje, door een bekwamen tuinman
zuiver begrensd en tevens met eenigen smaak in bochtige lijnen voortgedreven in
het zand.
Nu merkte hij eerst den jonkman op, die het mooie kind tot schaduw had gediend.
Daar had hij gelijk in, dacht hij, maar toch niet zonder een lichten aanval van afgunst.
Waarachtig, hij herkende piccolo, háár zoon, achttien jaar
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oud, en de wrevel riep plotselings den cynischen trek langs neus en mond weer te
voorschijn. ‘Zoo'n boerenprengel!’ mompelde hij minachtend; toch moest hij er bij
voegen: ‘Was hij dat maar!’ en dat hij dit moest getuigen deed zijn wrevel nog
toenemen en zich uiten in enkele onsamenhangende woorden, die maar gelukkig
niet door Mietjes zoon konden worden gehoord.
Ze waren spoorloos verdwenen. Hij had evenwel de richting onthouden. Maar
wat gaf dat? Zulke boschpaden kronkelden zich meestal grillig naar links en rechts,
om uit te loopen waar je dat het minst verwachtte. 't Best was stil te blijven zitten
wachten en loeren: dat was zeker voor hem ook om een andere reden het meest
gewenscht, daar hij stilzittende het vocht rijkelijk voelde dauwen op het voorhoofd
en neersijpelen langs hals en nek.
Maar wat hoorde hij daar uit de hoogte? 't Kwam van 't tweede Kijk-over. Hij
sprong op. Was dat.... zingen? Hoe snerpend valsch! Alle Goden, zeker waren die
twee magere stumperds daar aan den gang en zouden gauw tot hem komen
neerdalen als hij niet tot haar opklom! Ze mochten hem niet vinden. Hij gunde beiden
van harte den schok, dien de schrik, hem weggevlogen te zien, door de dorre
maagdelijke boezems zou doen heenvaren.
Vlug daalde hij naar beneden en zwenkte het goed in 't oog gehouden paadje in.
Het mulle zand zou misschien hier of daar den druk van 't kleine en poezele voetje
- 't kon niet anders als heel klein en poezelig zijn - bewaard hebben en dat zou hem
op 't rechte spoor kunnen brengen.
Hij sukkelde geduldig voort; zig-zag ging de weg; hij wist niet of die hem voor- of
achteruit bracht; bij een nieuwe kromming evenwel zag hij door de spichtige kruinen
van het jongste eikenhout den flambard van den jonkman op en neer gaan. Hij had
ze dus bijna ingehaald: hij verhaastte zijn stap en.... stond voor den jonkman, die
alleen en op den terugtocht was.
‘Waar heb je dat hemelsch brokje naar toe gebracht?’
‘Mijnheer!’ klonk de beleefde groet, waarbij de hoed even omhoog ging.
‘Al wel! Al wel! Je kent mij en ik jou.... genoeg omwaai! Waar heb je je schatje
begraven?’
‘Juffrouw Lize, de dochter van kapt. Straatman, heb ik naar huis gebracht.’
‘Dan woont ze hier vlak bij, zeg me wáár zoowat.’
‘De kaptein kwam haar tegemoet gewandeld....’
‘En heb je haar los moeten laten.... Zeker een kaptein op pensioen.... hè? Breed
zal hij 't niet hebben, hé?’
'k Heb er nooit naar gevraagd, mijnheer!’
‘Hou je me al te met voor den gek? 'k Zou je dat afraden.’ Hij mat het jonge mensch
van top tot teen en vond het alles behalve plezierig al het aantrekkelijke van Mie in
den jongen als herboren te zien. Alleen de gebogen neus was iets oorspronkelijks,
maar gaf juist het mannelijk-krachtige aan het gelaat, dat anders gevaar zou hebben
geloopen ook door het lichtblond van het zijdeachtige hoofdhaar den indruk van iets
vrouwelijk-weeks te geven. Ook het kneveltje, hoewel even blond, deed den
fijn-gesneden mond en den blanken tint van wang en voorhoofd bijna vergeven.
Waarachtig, een knappe
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jongen! En gekleed zooals h i j 't als jongen nooit was geweest! Dat had hij
gisteravond niet opgemerkt. Dat ‘vraagteeken’ had hem toen het meest geboeid.
Hij voelde weer den beet der jaloezie.
‘Hou je me altemet voor den gek?’ had hij gevraagd, en hij zag in dat hij zich heel
dwaas tegen dat kuiken had aangesteld, dat eigenlijk toch geen kuiken meer bleek
te zijn, toen een zeer vrije blik op hem bleef gericht bij het antwoord, dat heel beleefd
en heel beschaafd hem toeklonk:
‘'k Heb nog geen enkele reden om zoo iets te wagen, Mijnheer!’
Wie er zoo één in Beerends eendenkooi gebracht heeft! peinsde Frits, en zijn
wrevel nam toe.
‘Hoe lang ken je haar al?’
‘U bedoelt juffrouw Lize?’
‘Natuurlijk. Zeur niet!’
‘Lang was ze al mijn speelkameraad.... Sedert ik van 't fransche kostschool
thuiskwam....’
‘Zoo, zoo! Op een fransche school geweest.... verstond Beerend je nog toen je
weer thuis kwam? Of, dát kan me niet schelen.... antwoord me daar maar niet op.
Is Lize dol op je?’
Gerard zag hem van terzijde scherp aan.
‘Ik heb haar dat nog nooit durven vragen, Mijnheer!’
‘Dus als broêr en zuster gaan jelui met mekaar om, Kouwe aardigheid!’
Gerard antwoordde niet.
‘Gekke jongen! 't Kan je best gebeuren als je 't op die manier een poos voortzet,
dat je, den een of anderen avond aankloppend, door een zwart kneveltje wordt
opengedaan. Dan kan 't blonde kneveltje bedroefd heengaan en zich hooren
uitlachen op den koop toe.’
‘Dat zal Lize nooit doen, Mijnheer!’
‘Niet? Op je kostschool heb je zeker heel veel kennis kunnen opdoen van de
ouwe Batavieren; maar op 't stuk van mooie meisjes sta je nog op 't
zuigelingen-standpunt. Je kijkt me leergierig aan! Ja, ik heb wel wat ondervinding
op dat stuk. Hoe is 't gods-ter-wereld mogelijk dat je haar nog nooit eens goed heb
durven aanzien....?’
‘Dat heb ik waarlijk wel eens gedaan!’ riep Gerard, die iets grappigs in den ouwen
babbelaar begon te vinden, voor wien hij evenwel alle respect verloor. Zijn donkere
oogen vonkelden. Thuis werd nooit zelfs gedoeld op dingen, waarvan het verzwijgen
de ontdekking des te belangrijker maakte en de onthullingen op de kostschool
vonden alleen plaats in de klasse der oudsten, waartoe hij maar korten tijd had
behoord.
‘Zoo, heb je haar wel eens flink in de oogen gekeken! Dat valt me meê. Maar
dat's nog maar 't begin!’ En Frits vertelde nu klaar en duidelijk wat het vérvolg moest
zijn en dan ook het zeker gévolg.
Het gelaat van den jonkman werd beurteling rood en bleek. Soms had schaamte
de overhand, meest echter de geprikkelde hartstocht. En zijn bijzonder
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knappe leermeester sloot zijn eerste les, toen hij aanleiding had te vermoeden dat
de leerling inwendig in opstand was gekomen tegen de verkondigde waarheden en
vooral bij de slotzinsnede: ‘Onthoud, dat een man nooit zacht met de meisjes moet
omgaan; dat kan je leeren uit je bijbel, die op dat punt bijzonder knap is. De eerste
vrouw verleidde den eersten man en bracht de zonde in de wereld enz. enz.’
Gerard schaterde 't in eens uit, toen hij dat bewijs met iets wat naar plechtigen
ernst zweemde hoorde aanvoeren en hield het er voor, dat de ouwe vieze babbelaar
braaf aan 't bluffen was op het kattekwaad in zijn jeugd uitgehaald. Zoo zijn er wel,
dacht hij, maar eens getrouwd waren ze de rustigste echtgenooten geweest. Hij gaf
zoo iets te kennen, wat den ander aanleiding gaf te zeggen:
‘Wie spreekt hier van trouwen, dom kuiken! Heb je me dat woord hooren
gebruiken? Denk je dat Adam en Eva iets van den Burgerlijken stand afwisten? Ik
heb altoos veel werk van de natuurlijke historie gemaakt en van mijn studie veel
profijt gehad. Vooral van de koekoek in leven en bedrijf. Dat leggen van eieren in
buurmans nest vond ik slim en erg verstandig.’
‘En dat vind i k gemeen!’ riep de echte Gerard uit, voor wien de bekoring, gewekt
door 's vreemden kennis van het steeds uit gekke preutschheid verborgen
gehoudene, eensklaps geheel verdwenen was; terwijl de leege plaats werd
ingenomen door een gevoel van minachting voor den meerderen in jaren, die, op
den keper beschouwd, door zulke vertelsels het grijzend haar tot oneer bracht.
‘Je vertelt niet alles!’ voer de jongen voort, en dat ‘je’ was veel beteekenend. ‘Als
de koekoek, dat lieve beest, zijn eigen eieren ziet uitgebroeid, dan vreet hij, uit dank
zeker voor de genomen moeite, de eigen jongen van de broedster op. Van jongs
af liet ik geen koekoek in 't leven als 'k hem onder schot kreeg!’
Een leurder, de breede zware kast met allerlei koopwaren gevuld op den gebogen
rug, sloeg daar juist de bocht om en kwam met langzamen stap hen tegemoet.
Gerard trad dadelijk op den mosrand van het smalle pad, maar meneer Frits, gewoon
dat ieder voor hem ruim baan maakte, bleef in 't midden voortstappen. Zoo'n
vagebond had uit te wijken! Maar deze was 't niet voornemens, en stevende, van
de overmacht bewust die hem het scherp kantig gevaarte op den rug gaf, regelrecht
op den dommen rijkaard af, die in 't uiterste oogenblik in het kreupelbosch sprong
en daardoor alleen een gevaarlijke botsing vermeed.
‘Lomperd, zie je niet wie je voor hebt,’ riep hij vergramd.
‘Een van het leeglooperssoort, zou 'k denken, en dat moet op zij!’ hernam de
ander, rustig zijn weg vervolgend.
‘Anarchist!’.
‘Opvreter!’
‘Wat let me, keerel, of ik...!
De man was de bocht al om; maar zijn kwetsende lach bleef achter hem als in 't
kreupelbosch hangen.
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‘Allemaal canaille, dat den strop verdient, huichelaars, die socialen! Ik ken ze!’
gromde Frits.
‘Dat ben ik heelemaal niet eens’ verzekerde Gerard, hoe langer hoe zelfstandiger
tegenover zijn leermeester optredend.
‘Och, leuter niet! jij komt pas kijken. - Ik heb er voor jaren al van heel nabij leeren
kennen, op mijn laatste kantoor in een klein stadje dat van 't soort grimelde. Ik nam
daar zoo wat den knapsten, den poehaan, onder handen: Dries Schriek, altijd aan
't kakelen én klokken, wat de socialen erg knap werk vinden. Waarachtig er kwam
oproer in de lucht als hij begon over aller onmenschwaardig bestaan. Zonder een
acht uurs werkdag met loonsverhooging geen mogelijk begin zelfs van verbetering!
Weg met alle bezitters, die hij de ware dieven noemde. Ik wist hem een lot in de
een of andere vreemde lotterij - 't was geloof 'k een Bulgaarsche, in een taal dus
die niemand verstond, - in de hand te stoppen en hem weldra te overtuigen dat hij
een grooten prijs had getrokken; 'k geloof haast dat het cijfer wel vijf nullen had.
Alle Goden, wat verandering van decoratie op eens! Dries Schriek was plotseling
van meening geworden, dat een menschwaardig bestaan voor de idioten om hem
heen niet de achtuurs maar de twaalfuurs werkdag was, want dat daardoor 't best
de dronkenschap te bestrijden zou wezen. Hij had van een paar domme
conservativen, die hij duchtig honing om de mond had gesmeerd, voorschot weten
te krijgen en zijn waardevol lot hun daarvoor in pand gegeven; hij had dadelijk glad
houten meubels en zich zelven een Zondags pak, voor zijn vrouw een kap met zilver
oorijzer besteld en al zijn kinderen, zeven geloof ik, de maat laten nemen van extra
dik gezoolde schoenen. Bij de eerste zich daartoe voordoende gelegenheid had hij
zijn vroegere broeders, die 't hem lastig maakten, van zijn nieuw opgeschilderde
deur als honden weggejaagd. God, God, wat kreeg zijn nieuwe hooge zijden hoed
gauw een deuk! De deurwaarder kwam in huis en nam alles in beslag. Den laatsten
keer dat ik hem zag werd hij, met zijn hoogen hoed op, die al geen rand meer had,
smoordronken de kroeg uitgegooid. Allemaal huichelaars! allemaal zwendelaars...!
Wat heb jij?’
Gerard was aan den anderen kant van het pad gaan loopen: hij stapte met steeds
sneller passen vooruit; zijn adem ging gejaagd. ‘'k Wou dat ik wist waar die arme
bedrogen kaerel naar toe is gestoven. 't Zou juist iets voor mijn vader wezen om
voor dien zoogenaamden zwendelaar goed te maken wat zeker iemand van het
echte soort hem misdaan heeft!’
‘Wat bliksem, durf jij, een koksjongen nog maar....!’
‘Gister deê 'k 't eerste examen voor het notariaat; over drie jaar hoop ik candidaat
te wezen!’ Den smadelijken blik van den ander bespeurend, liet hij er met groote
fierheid op volgen: ‘dán ben ik meerderjarig.’
‘Doe je maar niet meer mans voor dan je bent, kwa-jongen van nog maar achttien.’
- Gerard schudde ontkennend het hoofd. - ‘Je moeder zal toch wel het best weten
hoe oud je bent.’
‘Zeven September aanstaande word ik twintig. Mijn moeder kan alzoo dat
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niet gezeid hebben. Waarom die leugen óók nog?’ 't Werd alles op hoogen toon
gezegd. 't Was of de jongste ‘eigen spul’ reed en de oudste livrij had aangetrokken
om straks aan 't portier dienst te doen. Deze toch stond als wezenloos te staren op
jeugdige wangen, vuurrood geworden, en oogen waaruit vonken spritsten
‘Twintig jaar!’ prevelde Frits.... ‘Gerard, ik ga met je.... 'k Heb ongelijk driftig te
worden. Je hebt me verkeerd begrepen.... ik zal je dat bewijzen....!’
Maar Gerard bleef voortstappen en was uit het gezicht.
‘Dát verhoogt de debetzij van Mie's rekening!’ mompelde hij de vuisten ballend.
‘Ze loog.... om me van het rechte spoor te brengen! Haar logen is een bekentenis!’
Van die ééne gedachte vervuld wandelde hij naar 't Vliegend Hert terug, zonder
eigenlijk te weten dat hij 't deed.
‘Wat een ferme jongen...! Had ik alles geweten dan zou 'k me anders hebben
uitgelaten! Bliksems gek!.... Och kom, 't is een jongen!’ Het spookte geweldig in zijn
hersenkas: nú was hij uitgelaten blij, dán weer in zak en asch. Maar de blijdschap
kreeg ten laatste den boventoon.
Hij dronk dien middag een extra fijne flesch en stommelde slaperig de trap op
naar zijn kamertje, dezelfde kombof nog, niettegenstaande hij al in den vroegen
morgen met luider stemme een andere had geëischt, waarop Sas toen bedaard
had gefluisterd, dat hij Mijnheers boodschap dadelijk zou gaan bestellen. Na zijn
‘siesta’ beneden gekomen riep hij Sas weer aan, die nog bedaarder dan vanmorgen
tot hem kwam in de verwachting, dat Meneer Frits met de groote handen en
vervaarlijke duimen weer over die kamer zou beginnen, wat toch niet helpen zou
en Sas maar brutale woorden bezorgde, want de vrouw had wel betere kamers
maar scheen ze aan dien bullebak niet te willen afstaan. Of hij misschien naar haar
zin te veel at? Maar de goede Sas had zich ditmaal vergist. Meneer Frits sprak niet
over een andere kamer, maar vroeg, voor zijn doen zelfs beleefd, voor hem aan de
juffrouw een oogenblik belet te gaan vragen, waarop Sas nu heel vertrouwelijk zei,
dat de Vrouw vanmorgen in de vroegte heel gezond was geweest, maar na het
eerste ontbijt van de logés door de kokkin flauw in de keuken was gevonden. Deze
had een zware mansstem als van een schorre dronken matroos in de nabijheid
gehoord. De Vrouw was toen naar bed gebracht. Maar als Meneer den Baas wou
spreken, die zat aan de rivier achter den stal met Geer....
‘J o n g e h e e r Gerard dunkt me, zou je beter passen’ merkte Meneer Frits aan.
‘Naar Mijnheer blieft!’ hernam Sas gauw, die wát blij was den ander zijn uitwas
te laten zien.
‘Ik laat mijn nieuwen landauer met de zweetvossen hier naar toe komen!’ zei Frits
naar de overplaats gaande waar het leeg was, daar de meeste dameslogées haar
avondwandeling deden. Pater-familias zat alleen aan zijn tafeltje. Meneer Frits
stevende op hem af. ‘Doe me plezier na de thee een glas rijnwijn met me te drinken....
Ik wou van dat Syndicaat, waarover je me
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gesproken hebt wel wat meer weten... maar... twee joden weten wat een bril kost,
zeit het spreekwoord. Als ik deelneem, dan moet ik zeker weten, dat een jong
mensch dien ik voort wil helpen aan de zaak verbonden kan worden....’
‘Natuurlijk.... natuurlijk, beste vriend! Is hij zoowat op de hoogte van mijnbouw?’
‘Hij heeft examen gedaan voor notaris.’
‘Excellent.... aan zulk een persoon zullen we juist de meeste behoefte hebben.
We kunnen er in het prospectus al gewag van maken.... maar dat bespreken we
straks wel, mijn waarde, en ook over het bedrag van je deelneming.... hoe grooter
hoe liever...! hoe meer soliede lui des te beter!’
Meneer Frits voelde alle onrust van zich wijken; hij begon met het heden tevreden
te worden en zag de toekomst als door een lichtenden nevel. Wat wonder, dat hij
het fijnste merk bestelde, een merk, dat nog nooit gekozen was ‘en dat met reden’
mompelde de eerlijke Sas in zichzelven, terwijl hij even waagde te glimlachen.
(Slot volgt.)
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Een naam.
Door Hélène Lapidoth-Swarth.
In haar rustig boudoir was ze een poosje gaan zitten, na het eten, om stil te genieten
van haar groot geluk.
Bernard moest nog even een paar zakenbrieven schrijven; dan kwam hij bij haar
schemeren.
Hier zat zij 't liefst. Zoo zacht getemperd gleed hier het licht door het bleekgroen
van zijden gordijnen en wazige mystères op de teertintige stoffeering van Mary's
mijmerkamertje.
Behang, tapijt, rustbank en stoeltjes, alles was van dat zachte groen, waaraan
de ingeweven blanke vogels fladderend tusschen blanke irissen en dichternarcissen,
een lichten zilvertint verleenden. Een paar goedgeplaatste spiegels, waarvan de
lijsten onzichtbaar waren en een serretje vol plantengroen, gaven een illusie van
diepte en breedte aan de in werkelijkheid kleine maar poëtisch-bekoorlijke kamer.
Op haar lievelingsplekje, op de rustbank, zóo geplaatst dat zij haar plantenschat
in de serre gemakkelijk kon overzien, ging zij zitten, geleund in de mollige kussens.
Om de rose en purperfluweelen kelken der gloxinias, over de blinkende
fijngefronsde palmbladeren, over de lichtkrullende groene veêren der varens,
tusschen de bescheiden lager geplaatste heliotrope- en resedaplantjes, die én serre
én boudoir vervulden met liefelijken lentegeur, liet zij haar blijde blikken dwalen, als
zocht ze een plekje uit voor een doel, haar alleen bekend.
Een teeder lachje ontsloot het lichte rood van haar lippen.
Dáar, in dat welbeschutte hoekje, zou het kamerwiegje staan. Zoo zacht was hier
het licht voor gevoelige kinderoogjes, zoo zoet zou de indruk zijn van al dat lieve
groen, zoo aardig zouden die kleine handjes zich uitstrekken naar de levende
bloemen in de serre, naar de geweven bloemen van behang of tapijt. En elken dag
zou zij die grijpgrage handjes met bloemen vullen, met bloemen van vreugde, heel
zijn gezegend leven lang!
Wat zou Bernard wel zeggen, als zij het hem straks toe zou fluisteren, dat het
waar was, werkelijk waar, wat ze al lang had gehoopt, maar nog angstig betwijfeld,
dat de dokter haar had gelukgewenscht met haar aanstaand moederschap?
Zou hij even verrukt zijn als zij? Of zou zij alleen een zaligheid genieten, uitsluitend
voor de vrouw bestemd, om haar het leed en de zorgen van het moederschap te
vergoeden?
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Leed en zorgen? Zij herhaalde het verwonderd, als half begrepen woorden van een
vreemde taal.
Wát leed? wát zorgen? Was zij niet jong en sterk? Zou zij kleinmoedig vreezen
den dag van felle pijn die haar beloonen zou met een levend geschenk? Zou zij
zelfzuchtiglaf opzien tegen de teedere zorgen die een klein kindje noodig heeft?
Elke opoffering zou immers een genot zijn!
O hoe verlangde ze er naar, dáar op dat plekje, het kamerwiegje, blank en groen,
te zien staan: op het frischwit kussentje, een rond blond kopje, onder het lentegroene
dekentje, een mollig warm tevreden lijfje.
Neen liever nog, het dotje op schoot, al bloot voor het bad en luidkeels kraaiend!
In haar verlangen strekte Mary de armen uit. O wat moest er nog veel tijd verloopen
eer zij haar kindje omhelzen kon!
Maar 't zou ook al heerlijk zijn als het schepseltje van haar liefde begon te leven
in haar schoot. Als ze éenmaal zijn bestaan gevoeld had, dan zou ze er van bewust
zijn, aldoor, en elke ademhaling zou haar verlangen bevredigen.
Nu was het nog zóo vreemd, zóo ver.
Zóo ver? Neen, het sliep, in het heiligdom van haar lichaam besloten. Het lag in
zijn mysterie-wiegje, diep in het innigst van haar zijn.
Een huivering van zoete ontroering doorvoer de tot moeder gewijde. Zij boog het
hoofd, als of de vroomheidsstemming van een kerk haar omgaf. Haar vingers
strengelden zich, bedekkend en beschermend, over het nog slanke middel. Haar
wangen werden bleek, zij voelde als een ademtocht in de golven van haar
lichtbewogen haar.
Zij dacht niet, zij droomde niet: zij was verzonken in zaligheid.
- Zóó verdiept in gepeinzen? zei plotseling een vroolijke mannestem.
Mary knikte langzaam en strekte de hand naar hem uit, als in droom.
Hij nam haar vaag gebaar op als een uitnoodiging én om naast haar te gaan zitten
én om de stil wijzende hand te kussen. Hij vlijde zich verliefd dicht aan haar zij en
sloeg den stoeren arm, met hartstochtelijke woestheid, om de leest van zijn jonge
vrouw.
Willig liet zij zich gaan en, geleund aan zijn borst, nam zij zijn hoofd tusschen haar
beide handen, het buigend tot haar mond.
En zoo fluisterde zij hem haar heerlijk geheim in het oor.
Het was al te donker in de kamer om de uitdrukking van Bernards gezicht te
onderscheiden. Maar de toon van zijn stem, toen hij weifelend vroeg, na even
zwijgen:
- En... vind jij 't prettig, lieveling?
stelde Mary een beetje teleur.
- Ik? natuurlijk zalig, jij dan niet? zei ze, uit haar extase ontwakend in de
werkelijkheid.
- Och! ik verlangde er nog niet naar, ik had liever nog een jaar ongestoord genoten
van ons geluk, antwoordde hij met een zucht en den arm wat losser om haar heen.
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Met haar teederen tact begreep Mary dadelijk dat zij nu spreken en zelfs haar man
opbeuren moest. En dat deed ze ook, in echtvrouwelijk zelfvergeten, alleen denkend
aan den liefste, wiens vroolijkheid in mismoedigheid was overgegaan.
- Ik was ook heel gelukkig met ons tweeën, maar je zal zien, het lieve kindje komt
ons geluk alleen verhoogen. Ik zal even veel van je houden, hoor! dáar ben je toch
niet bang voor, schat? Eer meer nog, als het kan, mijn hart is groot genoeg voor
twee. Nog inniger, nog heiliger wordt ons verbond. O je zal zien, als je éenmaal
maar de zachte vracht van je eigen kindje in de armen hebt gevoeld, dan dweep je
er mee, dan juich je 't uit, dan ben je al even dolblij als ik.
Zuchtend nestelde hij zich aan haar borst, zich kleinmakend in haar armen.
Zij voelde dat hij jaloersch was van het ongeboren wezentje dat sluimerde in haar
schoot en, zoetjes aaiend en troetelend den minnaar die zich zoo zwak toonde als
een bedorven kind, wiegde zij hem, met gefluisterde liefdewoordjes, als een klein
kindje, heen en weer.
Nu was er weemoed in haar weelde, nu was was er bitterheid in haar geluk.
Tranen vulden haar oogen, brandend heet. Hij kon ze niet zien. En toen zij zacht
vielen op zijn haar, voelde hij ze niet.
Zóo had zij het zich niet voorgesteld. Hij had haar nog niet eens gekust.
En dien kus wilde zij, kón zij hem niet vragen.
Waar waar was nu de eenheid van ziel van het menschenpaar dat zich bewust
wordt, in liefdewellust, het mysterie van een nieuw menschenleven te hebben
verwekt?
Waar was de steun, door den krachtigen man beloofd aan zijn zwakkere gezellin,
die lijden moet om dat nieuwe leven te kweeken en den man zijn zoon te geven,
braveerend eigen doodsgevaar?
Moedig verzweeg zij haar teleurstelling. Over haar lippen kwam geen verwijt.
Waarom zag ze ook zoo helder zijn zelfzucht in? Maakt liefde dan niet blind voor
elk vlekje?
En toch, zij had haar Bernard zoo innig lief. Zij wou hem zoo gaarne idealiseeren.
En toch alweer, idealiseeren is zoo gevaarlijk. En hij was ook haar liefde waard, al
zag zij hem zooals hij van nature was.
Zoo bleven zij lang in een zwijgende omarming, elk van zijn eigen gedachten
vervuld.
Eindelijk maakte hij zich los uit haar armen en, stijf rechtop zittend naast haar,
zei hij gewild-vroolijk:
- En hoe zal de erfgenaam heeten, Mary?
Zij voelde het onware van zijn opgeruimdheid, maar zij hield zich alsof zij er niets
van merkte.
- Wij hebben nog den tijd, maar 't is gezellig, alvast een naam te bedenken, zei
ze op denzelfden toon, spelend met haar ringen. Eerlijk deelen, nietwaar? Jij mag
een jongensnaam kiezen en ik een meisjesnaam
Terwijl zij zoo praatte over een onderwerp dat haar zoo belangrijk scheen,
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kwam het haar voor dat zij een rolletje vervulde in een saloncomedietje. Maar het
antwoord van haar man bracht haar tot den ernst der werkelijkheid terug.
- Nu dan, natuurlijk naar mijn vader.
Waarom natuurlijk naar zijn vader? dacht Mary, waarom kwam het niet in hem
op, haar eerstelling naar haar vader te noemen?
Maar zij had hem de keus gelaten, dus vond zij het ook goed.
- L.M.K., nietwaar? zei ze aarzelend, want de voornamen van haar schoonvader
wist zij eigenlijk niet.
- Juist, Louis Marinus Karel.
- Dus Louis?
Mary voelde het bloed wegvloeien uit haar hoofd naar haar hart. In de groene
schemering vol suggestieve geuren van heliotrope en reseda, doemde een beeld
uit het verleden voor haar geestesblik op.
Een serafisch mooi jongenskopje met blauwe droomoogen in een aureool van
zonnigblonde wijdkransende lokken.
Haar eerste liefde, de ontrouwe die met haar hart had gespeeld, Louis.
Waarom moest die erinnering zich nu opdringen, nu zij een naam zocht voor haar
kind, het kind van een ander dan hij aan wien zij zich eens had beloofd, die haar
had verstooten en dien zij, na veel tranen, had leeren vergeten?
Zij werd boos op zichzelve, alsof zij het helpen kon en, met geweld het beeld
verjagend, besloot zij dat haar zoontje nooit Louis zou heeten.
Toch zei ze voorloopig, om zich bedenktijd te verschaffen:
- Goed, nu is het mijn beurt, een meisjesnaam.
- Naar je moeder, dat spreekt vanzelf, zei Bernard beslist.
- Vind je dat noodig? Neen, ik zou het veinzerij vinden, een offer aan de conventie
waaraan ik een hekel heb. Je weet toch wel dat er een vrouw is die ik veel hooger
stel dan mijn eigen moeder, die mij heeft opgevoed en liefgehad, terwijl mijn moeder
mij verwaarloosde... Weet je 't niet meer? vroeg zij verwonderd, toen Bernard
schouderophalend zweeg.
- Zeker, zeker, een tante, een tante die ik niet heb gekend.
- Tante Jeanne, ja, als mijn kind een meisje is, wou ik haar Jeanne noemen.
Bernard sprong brusk op van de rustbank.
Zij kon zijn adem hooren zwoegen terwijl hij heen en weer liep met stappen te
groot voor het kleine boudoir.
Mary's hart stond even stil, haar handen werden ijskoud. Op den donkeren
achtergrond van het schemerig serregroen, zag zij duidelijk de zachtblauwe
engeloogen van het erinneringsbeeld een duivelachtige uitdrukking van spot en
leedvermaak aannemen. Toen begon haar hart weer te bonzen en zij hoorde een
stem, de stem van Louis gonzen in haar ooren:
- Zie je wel, zie je nu wel dat het verleden nooit doodgaat?
Met geweld herstelde zij zich, maar, haar stem nog niet vertrouwend, bleef zij
wachten op wat Bernard zou zeggen.
Ook voor zijn oogen was een beeld uit het verleden verrezen: een brutaalmooie
vrouw met wie hij twee jaar lang een liaison had gehad. Hij hoorde
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haar lachje uitdagend klinken, hij zag haar tanden wreedwit glinsteren tusschen het
bloedrood van haar wulpsche lippen, hij zag op haar bloote weelderige schouders
verleidelijk slingeren het zwaar blauwzwart van haar kronkelend haar.
Hij smoorde een vloek van woede en balde de vuist, die schijnbaar achteloos
woelde in een zak van zijn jas.
Hoe dorst dat schaamteloos erinneringsbeeld zich nog aan hem opdringen, hier,
in het boudoir van zijn reine jonge vrouw, nu, op het schemeruur van intiem
samenzijn, terwijl hij met zijn zoete Mary een naam bedacht voor het kind van hun
liefde?
In zijn behoefte om zich te wreken, al was het op een onschuldige, viel hij heftig
uit tegen Mary, die nog altijd roerloos zat, voelend meer dan zij begreep dat ook
Bernard streed met het verleden, en al vast besloten om het kind evenmin Jeanne
te noemen als Louis.
- Ik zou 't al heel bespottelijk vinden, als je je dochter noemde naar een tante
inplaats van naar je moeder, zei hij bijna beleedigend scherp. Al kon je niet best
met je moeder overweg, is dat nog geen reden om daar zoo'n openlijk blijk van te
geven. 't Is nu eenmaal gebruik en ik zie niet in waarom je boven de convenances
verheven bent. 't Zou maar stof tot gebabbel geven en dat is nooit geraden, vind je
wel? Dat doet een brave dochter niet. Je tante is dood en...
- Mijn moeder ook, zei Mary, kleurend van ergernis, maar waarom wind je je zoo
op? Ik geef je dadelijk je zin op dit éene punt: Hoe lief mij ook de naam is van de
vrouw die mij zooveel toewijding heeft betoond, Jeanne zal het kind niet heeten.
Haar woorden, met nadruk uitgesproken, trilden even na in de kamer, eer Bernard,
zijn rusteloos heen en weer loopen stakend, zich tot bedaren wiegend in een
schommelstoel, wat vriendelijker zei:
- Ik wist wel dat mijn vrouwtje niet koppig zou zijn. Dus Louis of Henriette, daar
zijn wij het nu over eens.
En eer Mary had kunnen antwoorden, was hij weer opgesprongen van den
schommelstoel, zeggend:
- Kom, 't wordt hier donker, laat ons liever naar den salon gaan, ik verlang naar
een kop thee.
Meteen naderde hij de deur. Haar handen strekten zich uit naar hem, haar stem
fluisterde zijn naam.
De deurknop in de hand, wendde hij zich half om, met haastige verontschuldiging:
- Ik ga nog even een sigaar rooken in den tuin. Je laat mij wel waarschuwen als
de thee klaar is.
Toen hij weg was, bleef Mary zitten, met wijdopen oogen starend naar het gewiebel
van den schommelstoel. Haar hart deed pijn, tranen vulden haar oogen. En zich
voorover werpend op de rustbank, verborg zij haar smart-gloeiend gezicht in de
koele streelende zijde van de kussens.
Voor 't eerst van haar kort huwelijksleven, voelde zij zich gegriefd en eenzaam.
O zeker, zij kon aanstonds naar den tuin gaan en zeggen:
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- Bernard, liefste, wij hebben elkaar hulp en steun beloofd. Laat ons nu samen
strijden tegen het verleden, zonder bitterheid jegens elkaar, wedijverend, in kiesche
liefde, om de spoken te verjagen die bedreigen ons jong geluk.
Maar zij was te fier om zich op te dringen, als hij liever alleen wou zijn.
En zij mocht zich ook niet zoo toegeven, het was niet goed voor den schat,
waarmee zij, nog geen uur geleden, nog zoo innig blij was geweest.
Zij droogde haastig haar oogen af, die zich telkens en telkens weer vulden met
tranen.
Toen zij zich volkomen had beheerscht, ging zij naar den salon, zette thee en
wachtte.
Was 't geen waar noodlotspel, dat én Bernard én haar tegelijk een beeld uit het
verleden was verschenen? Had zij aan Louis gedacht als Bernards vader niet
toevallig zoo heette? Had hij gedacht aan een vroegere minnares, als niet toevallig
Mary's opvoedster den naam van Jeanne gedragen had?
Was het dan zóo broos, hun groot geluk, dat het bedreigd kon worden door een
naam?
Een naam, een woord, een ademtocht?
Het was hun schuld toch niet dat zij elkaar zoo laat ontmoet hadden. Bernard was
toen acht-en-twintig en zij, vijf-en-twintig jaar. Zij hadden beiden een verleden, niet
met elkaar te vergelijken, zij, een ongerept meisje, hij, een man die, zooals mannen
het noemen, geleefd had.
Die jeugdliefde voor Louis was al zeven jaar geleden begraven. Die ééne
teleurstelling had haar toch niet, zooals ze eerst in haar wanhoop meende, gedoemd
tot levenslange eenzaamheid. Was zij niet, al een half jaar lang, gelukkig met den
man die haar verdorrend hart weer had doen bloeien?
Was haar nu niet nog volmaakter geluk beloofd? En was zij nu zóo laf, zich te
laten ontstemmen door een voorval zoo nietig als het noemen van een naam?
Weifelend stond zij op. Zou zij schellen om Bernard te laten roepen voor de thee,
in ongenaakbare waardigheid achter het theeblad blijven tronen, praten als met een
vreemden gast, over andere dingen dan over wat hun ziel vervulde?
Eer zij het wist was ze in den tuin, zoekend in de donkere laantjes, zacht roepend:
- Bernard.... ben je daar?
En eer zij het wist, klemden zich twee armen om haar heen.
- Mary, Madonna, dát is lief dat je me komt halen.
Hij trok haar naar de bank onder de linde. De bloesem geurde zoet in de zoele
zomeravondlucht.
- Je moet niet denken dat ik zat te mokken, hoor, zei hij met de oude hartelijkheid.
Ik zal zelfs wel mijn best doen om wat vaderlijks te gaan voelen voor ons indringertje.
- Neen, neen, zoo mag je ons kind niet noemen, protesteerde Mary.
- Nu dan, Louis, - ik reken op een jongen.
Alweer die naam!
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Nu zat zij op de bank, naast Bernard. De zware schaduw van de linden maakte hen
onzichtbaar voor elkaar.
- Liefste, zei ze, ik heb je niet gevraagd waarom de naam van de vrouw die een
moeder voor mij was, je zóo deedt schrikken, je prikkelde tot een grievende
insinuatie... alsof ik het was die niet wist om te gaan met mijn moeder, alsof ik mijn
plicht verzaakte als ik mijn dochter niet Henriette wou noemen... Ik heb het je niet
gevraagd omdat ik het wel begreep. Vraag mij nu ook niets als ik dien anderen
naam, dien naam van je vader, niet kies voor mijn zoon.
- Nu vrouwtje, geef me maar een zoen, zei Bernard goedig-toegefelijk. Ik zal je
geen naam opdringen tegen je zin. Laat ons nu maar gaan theedrinken en over wat
anders praten.
Hand in hand, wandelden zij naar huis.
Toen ze in het licht kwamen dat uit de openstaande glazen deuren van den salon
op het grint stroomde, schrikten zij van elkanders bleekheid.
Toen gingen zij praten, vriendelijk en druk, als of zij op visite waren bij elkaar.
En Mary's hart was vol smart en angst.
Smart - over het heilloos verleden, want dát en niet het onschuldig schepseltje
van hun nieuwe liefde, was de ware indringer.
Angst - voor de toekomst, want spoken komen telkens weer.
En dien nacht snikten zij in elkanders armen.
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Pontonniers.
ste
Door J. Eysten, 1 Luitenant der Artillerie.
Behalve de zoogenaamde hoofdwapens: infanterie, cavalerie, artillerie en genie,
waaruit elk modern leger is samengesteld, zijn er verscheidene hulpwapens en
bijzondere korpsen, die in bepaalde gevallen werkdadig optreden en wier aantal
voortdurend toeneemt. Zoo b.v. zijn in de laatste jaren de spoorweg-, telegraaf-,
postduiven-, rijwiel-, ballon-captif- en verlichtingsafdeelingen der legerkorpsen in
het leven geroepen.
Een dezer korpsen, dat der pontonniers, heeft tot taak het slaan van militaire
bruggen, welke bestemd zijn om grootere troepenafdeelingen, vuurmonden en
paarden in de gelegenheid te stellen, onze rivieren over te trekken. Daartoe is het
van in vredestijd pasklaar gemaakt materieel voorzien, dat slechts in elkaar gezet
en verbonden behoeft te worden. Ook is dit korps bestemd tot het overbrengen van
troepen, voertuigen enz. en beschikt daartoe over de noodige overzetmiddelen,
terwijl in oorlogstijd van geïmproviseerd materieel zal moeten worden gebruik
gemaakt tot het maken van eenige overgangen.
Reeds in de Oudheid en in de Middeneeuwen voerden de legeraanvoerders dier
dagen meer of minder primitieve pontontreinen met hunne legers mede tot het
overbruggen van rivieren. Zoo b.v. Xerxes tot het overtrekken van de Hellespont,
in zijn oorlog tegen de Grieken; Cesar in den krijg tegen Gallië; Alexander Farnese
in 1579 op zijn tocht over de Maas; Karel XII in 1701 bij het overtrekken van de
Dwina.
Behalve door middel van bruggen geschiedde in vroeger tijden het overtrekken
van rivieren door: passage over het ijs (Karel Gustaaf in 1658 over de Belt);
overzwemmen, v.n.l. door cavalerie (in 1640 door de troepen van den Hertog de
Longueville over den Rijn); doorwaden (veldmaarschalk Lascey door een gedeelte
van de Zee van Azof, in 1783); ten slotte: overzetten met vaartuigen (Massena in
1799 over de Limat).
In de laatste jaren worden in de meeste beschaafde landen door de cavalerie
oefeningen gehouden in het overzwemmen van rivieren. Bij ons te lande o.a. te
Deventer en te Venlo.
Tot het slaan van militaire bruggen dienen tegenwoordig in hoofdzaak pontons
en schragen. Eertijds werden tal van andere hulpmiddelen daartoe gebruikt zooals
dierenhuiden, tonnen, kisten, vlothout, voertuigen, touw enz. De eerste pontons,
die door de verschillende legers werden meegevoerd, waren van hout vervaardigd;
om het vervoer te land gemakkelijker te
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maken werden zij vervangen door blikken pontons. In zijn: ‘Notice Historique sur
les Ponts Militaires’ zegt de ongenoemde schrijver B*** op blz. 13:
‘On attribue aux Hollandais les premiers pontons en fer-blanc; ils furent bientôt
imités par les Français avec des modifications.’ - Dit geschiedde tusschen de jaren
1560 en 1700.
In Frankrijk heeft men deze blikken pontons vóór en gedurende de oorlogen van
de Republiek en van het Keizerrijk vervangen door koperen, omdat dit metaal
duurzamer en niet aan roest onderhevig is; wegens het groote gewicht werden zij
later echter weder afgeschaft.
In de meeste landen van Europa gebruikt men thans pontons van verzinkt
plaatijzer; de verschillende platen worden daarbij door klinknagels met elkaar
verbonden.

Pontonbrug over de Merwede bij Zwijndrecht.

Bij de keuze van een grondstof voor pontons moet men rekening, houden met
de omstandigheid, of zij voor een varenden dan wel voor een rijdenden trein bestemd
zijn, m.a.w. of zij te water of op wagens vervoerd moeten worden. In het eerste
geval is een minimum gewicht, in het laatste een groot draagvermogen hoofdzaak.
Houten pontons hebben het voordeel dat zij, zelfs wanneer zij reeds deel van een
brug uitmaken, nog gemakkelijk gerepareerd kunnen worden en weinig kostbaar
van aanmaak zijn. Blikken pontons, die van boven geheel dicht zijn, hebben een
zeer groot draagvermogen, doch worden licht beschadigd en zijn dan spoedig
onbruikbaar; bovendien kunnen zij niet als afzonderlijk vaarlichaam worden gebruikt.
In 1816 namen de Engelschen proeven om de pontons te vervangen door
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cylindervormige tonnen met kegelvormige uiteinden en door waterdichte schotten
in vakken verdeeld.
e

De 1 divisie Donsche Kozakken zette in 1891 een stuk veldgeschut over de rivier
de Bistura met behulp van een geïmproviseerde ponton, bestaande uit 16 lansen
en een dubbel dek van waterdicht linnen. De Bistura was op het overgangspunt 30
M. breed, 2.10 à 2.40 M. diep, en had steile oevers. Spaden werden als roeiriemen
en roer gebruikt. In 40 minuten waren raderen, affuit, kanon en voorwagen uit elkaar
genomen, overgebracht en weer in elkaar gezet.
Een goede pontontrein moet uit materieel bestaan, dat genoeg draagvermogen
bezit om over de daarmee geslagen brug de passage van het veldmaterieel

Een schraag gaat scheef staan.

zonder gevaar en zonder oponthoud toe te laten en, voor zoover den rijdenden trein
betreft, zoo licht zijn, dat de beladen wagens in beweegbaarheid gelijk staan met
de voertuigen der veldartillerie, en dus zonder bezwaar de groote wegen kunnen
verlaten en de landwegen volgen.
De hoofddraaglichamen van een pontontrein behooren drijvende, niet staande te
zijn. De eerste (pontons) kunnen echter niet gebruikt worden bij geringe waterdiepte;
beneden een zeker minimum moet men de laatste (schragen) gebruiken. Bij 2 à 3
M. waterdiepte en een matige stroomsnelheid is het plaatsen van schragen echter
reeds een moeilijk en tijdroovend werk. Bij het wassen van het water moeten de
schragen dikwijls vervangen worden door vaartuigen en op zachte beddingen de
schraagbeenen worden ondersteund, om het ongelijkmatig wegzakken der spieren
en schoren,
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wat natuurlijk zeer nadeelig voor de brug is, te beletten. De schraag is dus van
beperkt, de ponton van algemeen gebruik.
De talrijke rivieren en kanalen in ons land zijn in den loop der tijden meermalen door
middel van militaire bruggen gepasseerd. Zoo liet o.a. Alexander Farnese in 1579
bruggen slaan over de Maas bij Kessel en later bij Maastricht; in 1584 de beroemde
*)
brug over de Schelde bij Antwerpen . Willem van Nassau sloeg bij het beleg van
Zutphen een brug over den IJsel. Den 12den Juni 1672 liet Lodewijk XIV twee
bruggen, uit koperen pontons bestaande, over den Rijn slaan, één bij Arnhem en
één bij Lobith. In 1787 sloegen de Pruisen een vlotbrug bij Vrouwenakker over de
Drecht. Bij de expeditie van den Hertog van Brunswijk in Nederland werden de
pontons te Dorst in het Keulsche, aangemaakt en langs den Rijn naar Holland
vervoerd om daar voor den bruggenbouw bij Nijmegen, Schoonhoven en Asperen
te dienen.
Sedert 1715 had Nederland 3 compagnieën mineurs en sappeurs, behoorende tot
de artillerie. Hieraan werd in 1795 een compagnie pontonniers toegevoegd. Den
26sten Juli 1804 werd de artillerie te voet vereenigd tot een regiment à 4 bataljons,
ieder van 4 compagnieën. De compagnie pontonniers werd toegevoegd aan het
1ste bataljon. Bij de Bataafsche Divisie onder bevel van den Generaal Dumonceau
behoorde ook een detachement Pontonniers (7 Aug. - 2 Sept. 1805). Later, den
17den September 1806, werd aan het Koninklijk Korps Artillerie- en Genietroepen
o.a. toegevoegd een bataljon artillerie-werklieden van 2 compagnieën. Een dezer
was die der pontonniers. Met de inlijving bij Frankrijk werd de Compagnie
Hollandsche Pontonniers als 11e compagnie ingedeeld bij het 1e Bataljon
‘Pontonniers.’
De in 1815 opgerichte artillerie-treinafdeeling telde 3 bataljons à 8 compagnieën.
Alle manschappen moesten tot de Nationale Militie behooren. Twee dier
compagnieën waren bestemd tot bespanning der rijdende pontontreinen. Bij besluit
van 14 December 1821 gingen de pontonniers, met ingang van 1 Januari 1822, van
het Bataljon Pontonniers, Mineurs en Sappeurs over bij het wapen der artillerie en
werden voorloopig toegevoegd aan het 3e Bataljon Veldartillerie. In 1823 werden
zij tot een zelfstandige Divisie Pontonniers vereenigd, sterk 6 officieren en 138 man.
Deze sterkte werd in 1841 en in 1852 aanmerkelijk gewijzigd.
Tegenwoordig bestaat het Korps uit 2 compagnieën, de eerste voor de bediening
van den rijdenden trein, de tweede voor die van den varenden trein bestemd. De
officieren worden thans bij het korps overgeplaatst van de vestingartillerie, hoewel
een nauwe betrekking tusschen den dienst bij de pontonniers en dien der
genietroepen niet te ontkennen valt. In het buitenland ressorteeren de
pontonniertroepen dan ook overal onder het wapen der

*)

Dit was de eerste brug, waarbij een ‘doorlaat’ werd gebruikt, om branders e.d.g. te kunnen
laten passeeren.
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genie. (Alleen in België behooren de veld-pontonniers tot de artillerie).
In Mei 1806 werd te Amersfoort opgericht een instelling van militair onderwijs, de
‘Algemeene Theoretische en Practische School voor Artillerie, Genie, Mineurs,
Pontonniers en Waterstaat’ die echter slechts enkele jaren bestond.
Vreemd mag het zeker heeten dat men bij ons te lande voor pontonnier-officieren
geen genisten neemt. Deze toch ontvangen als cadet onderricht in brugbouw,
toegepaste mechanica, constructieleer enz. terwijl hun geheele opleiding in die
richting geleid wordt. Bij den artillerie-officier daarentegen worden, in zijn
opleidingstijd, slechts weinige uren aan de behandeling van ons militair brugmaterieel
gewijd. - De oefeningen van het korps worden gehouden te Dordrecht op de
zoogenaamde ‘Staart’, een schiereiland in de

Brug over de Lek bij Krimpen.

Merwede tusschen Dordrecht en Papendrecht gelegen en daar worden des zomers
voortdurend brugvakken, bruggen, vlotten, aanleghoofden, doorlaten, enz. gemaakt.
Het personeel krijgt hierin dus een groote handigheid en geoefendheid en ten einde
deze nog te vergrooten worden des zomers oefeningstochten gehouden en op
willekeurige punten bruggen geslagen. De rijdende treinen overbruggen wateren
zooals de Vecht, den Ouden Rijn, ringvaarten van groote polders, enz. De bruggen
van den varenden trein worden over de Lek, de Waal, de Maas geslagen. Tot het
vervoer van den vaartrein dient een gehuurde sleepboot; de veldartillerie verschaft
in vredestijd de benoodigde trekpaarden voor de pontonwagens der rijdende treinen.
Op den vaartrein zijn over enkele pontons pressenningen afdaken gemaakt; in
deze logiespontons houdt het personeel nachtverblijf. Op andere verbonden
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pontons (vakken) bevinden zich de cantine, de keuken en enkele andere afgeschoten
ruimten.
In het jaar 1795 bestond de uitrusting van den pontonnier uit: een rok van laken
(om de 3 jaar te vernieuwen), twee dito kamizolen met mouwen en opslagen, 2 dito
broeken, 2 schippersmutsen met galon, panache en cocarde, 2 paar groote laarzen,
1 groote schippersoverbroek van boezelaar enz. Voor de officieren der pontonniers
werd in 1807 als uniform vastgesteld: een blauwe frak met scharlaken opslagen,
en gouden granaten op de omgeslagen punten der panden. Voor groote tenue, een
donkerblauwe, korte rok met scharlaken opslagen, dito jas, vest en pantalon zonder
biezen. Schako met gele lis en rood vangsnoer. Bewapening en uitrusting van den
pontonnier komen tegenwoordig in hoofdzaak overeen met die van den
vesting-artillerist. In plaats van geweer en sabel heeft hij echter de karabijn met
sabelbajonet. Onder het kruiskanon, vóór op de schako, bevindt zich een anker. In
werktenue draagt de pontonnier een kiel en pantalon van wit linnen en, zoo noodig,
hooge waterlaarzen die tot halfweg de dijen reiken. Deze doen dienst bij het plaatsen
der schragen. Op eenigen afstand gezien maakt een troep pontonniers, in deze
tenue gekleed en in rij en gelid opgesteld, den indruk van een breede, zwarte baan,
waarboven een witte dito en hierop weder een smalle, donkere band: de
kwartiermutsen.
Het mindere personeel bestaat voor een groot deel uit schippers, visschers enz.,
dikwijls stoere, ruwe knapen. Soms kost het eenige moeite hun de z.g.
infanterie-exercitie te leeren en militärisch auszubilden doch is de recrutentijd
eenmaal achter den rug, dan is het een lust hen aan het werk te zien, hoe zij de
zware ribben vervoeren en aan de sjorrichels der pontons vastsjorren, met elkaar
wedijverende om hun onderdeel van de brug het eerst gereed te hebben.
Als vóóroefeningen wordt geroeid, geboomd en gestuurd.
De Hollandsche pontonniers zijn verscheidene malen op het oorlogstooneel
opgetreden. Zoo werd, bij de verdediging van de Bataafsche Republiek in 1799, de
compagnie Pontonniers, na den aanval van Generaal Brune op de Zijpe (10 Sept.),
ontboden, daar men hare diensten meende noodig te zullen hebben. De Hollandsche
troepen, die in het jaar 1807 in Noord-Duitschland (hoofdkwartier Bremen) verblijf
hielden, met het doel langs de kust, Continentale Stelsel te helpen handhaven
bestond uit twee divisiën infanterie benevens cavalerie en artillerie. Tot
laatstgenoemd wapen, onder bevel van den kolonel G.A. Martuschewitz behoorde
ook een detachement pontonniers dat te Kloppenburg in garnizoen lag. Deze troepen
keerden in October 1808 naar Holland terug.
Tot de legers die Napoleon I in 1812 vereenigd had om Rusland binnen te trekken
behoorden ± 15000 Nederlanders; een gedeelte hiervan, meestal schippers, vormde
de compagnie (11e) Hollandsche pontonniers onder bevel van den kapitein G.D.
Benthien. Van de vroegere Hollandsche compagnie was echter nog slechts ⅖ der
manschappen over; de rest was bij andere compagnieën ingelijfd. In tegenstelling
met tal van andere Hollandsche korpsen
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had men de officieren echter niet vervangen. De compagnie behoorde tot het 2e
legerkorps (Maarschalk Oudinot) en heeft bij het overtrekken van Weichsel, Niemen
e

*)

en Duna belangrijke diensten bewezen. Zoo hebben de 7 (kapitein Busch) en de
e

11 compagnie Pontonniers twee vlotbruggen geslagen over de Duna en bij het
verder oprukken van het Tweede korps nog een schraagbrug over de Drissa en
ste

vervolgens een pontonbrug. In October 1812 sloeg de 1

e

luitenant Schenken (11

ie

Comp ) een derde brug over de Duna, twee uren boven Polotzk.
Nadat de Russische generaal Wittgenstein verscheidene malen te vergeefs
de

getracht had de Franschen (2

legerkorps) uit het kamp bij Polotzk te verdrijven,

den

geraakte deze stad den 19 October in brand en moest Oudinot over de Duna
terugtrekken. Om den vijand den weg ter vervolging af te snijden werd last gegeven
om, zoodra het laatste regiment, een Zwitsersch, zou zijn overgegaan, in allerijl de
bruggen af te breken. De kapitein Benthien had daartoe de verbindingen zoover
laten losmaken, dat de brug in een oogenblik uit elkaar genomen kon worden, doch
nog stevig genoeg was om korten tijd het overtrekken van voetvolk te kunnen
verdragen. In een breed front stormden de opgejaagde Zwitsers over de sterk
slingerende brug; onmiddellijk daarna werden op één zelfde oogenblik de drie
bruggen uit elkaar gerukt, ribben, planken, alle materieel werd door den snellen
stroom meegevoerd en... het Tweede Korps was gered.
Toen het overschot van het Fransche leger over de Beresina moest terugtrekken,
werd als meest geschikt overgangspunt dat bij het dorp Studianka gekozen, 4 uren
ten noorden van Borissow; de Russen verwachtten, dat de overgang bij
laatstgenoemd dorp zou plaats hebben. Nu hadden de Hollandsche pontonniers,
na den terugtocht van Polotzk, bevel gekregen de 16 pontons, welke zij meevoerden,
met al de toebehooren te verbranden, opdat de daardoor vrijkomende paarden als
trekpaarden voor het geschut konden gebruikt wordén. In weerwil van het ernstige
protest tegen dezen maatregel, door den kapitein Benthien geuit, moest het bevel
sten

worden opgevolgd, zoodat men gedwongen was den 30
October over de Ula
een schraagbrug te slaan. Beter ware het geweest 16 vuurmonden onbruikbaar te
maken, want bij het slaan van de brug over de Beresina (26 November) moest men
eerst tal van huizen in het dorp Studianka afbreken, om het noodige hout voor de
schragen te kunnen bekomen.
Met ongelooflijk veel moeite, zonder een enkel vaartuig, als hulpmiddel, terwijl de
pontonniers dikwijls tot aan de borst in het ijskoude water moesten staan, werden
in ruim 24 uur door de compagnie van den kapitein Benthien de 23 schragen van
de eene brug, voor voetgangers bestemd, op den uiterst modderigen en ongelijken
bodem van de snelstroomende rivier geplaatst, en de brug verder afgemaakt met
behulp van allerlei afbraak, boomschors,

*)

Zie hieromtrent: G.J. Stieltjes ‘Proeve eener handleiding tot beoefening der
Pontonniers-wetenschap.’ 's Gravenhage, Erven Doorman 1842.
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touw, hooi, enz. De tweede brug, door kapitein Busch geslagen en voor voertuigen
bestemd, was 3 uur later gereed, nadat men 's avonds te voren met schragen
plaatsen begonnen was en den geheelen nacht bij fakkellicht doorgewerkt had. Het
werk werd verricht door ongeveer 320 man, waarvan 200 tot de compagnieën
Benthien en Busch behoorden; de schier bovenmenschelijke arbeid, door deze
kloeke mannen met levensgevaar verricht, weegt zeker in ruime mate op tegen de
grootste bewijzen van moed, door strijdende soldaten in een veldslag gegeven!
De beide bruggen, van grootendeels onbekwaam materieel vervaardigd, moesten
daarna voortdurend hersteld worden; de schragen, welke bezweken, werden door
de pontonniers, onder oppertoezicht van den generaal Eblé, zoo spoedig mogelijk
vervangen.

Terugkomst van den vaartrein, na een maneuver.

Den volgenden morgen te half negen werden de bruggen in brand gestoken. Van
de compagnie Benthien zijn slechts 6 pontonniers benevens de kapitein B. en de
sergeant-majoor Schroeder levend in het vaderland teruggekeerd.
In 1829 was de geheele pontontrein te Antwerpen vereenigd en werd daarmede
voor het eerst een brug over de Rüpel geslagen.
Een pontonbrug diende in 1833 om het Groot Reservepark bij Batenburg over de
Maas te zetten.
sten

De varende trein sloeg den 20
September 1898 een brug van ruim 130 M.
lengte over den Rijn bij Renkum. Over deze brug trok een groot
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deel der troepen, die aan de Leger-revue op de Renkumsche heide hadden
deelgenomen.
Volgens de reorganisatie van 14 Januari 1882 zijn de drie rijdende treinen van
het korps bestemd om aan de drie divisiën van het veldleger te worden toegevoegd,
ten einde daarbij voor de noodige rivier-overgangen te zorgen.
De varende trein maakt ook de schipbruggen, met schragen van zwaarder
afmetingen en de pontons vervangen door aakjes, ballastschepen, zandbakken,
enz.
Ten slotte een enkel woord over het materieel.
Bij ons te lande werd in 1815 een pontontrein aangemaakt, bestaande uit 32
pontons, waartoe men die van het Oostenrijksche leger geheel en al als model had
genomen. De met een ponton beladen wagen had toen een gewicht van 3637 N.P.
In verband met het in 1823 ingevoerde nieuwe materieel voor de veldartillerie
werd door den toenmaligen Commandant van het Korps Pontonniers, den Majoor
Heydenreich, een nieuw model houten ponton voorgesteld; in het jaar 1830 werden
op 's Rijks Marinewerf te Rotterdam twee dier pontons aangemaakt en in het volgend
jaar te Dordrecht beproefd. Tevens werd op dezelfde werf een door genoemden
hoofdofficier ontworpen nieuw model pontonwagen vervaardigd, waarvan de
afmetingen wat spoorbreedte, raderen enz. betreft geheel overeenkwamen met die
van de voertuigen der veldartillerie, een belangrijke verbetering ongetwijfeld.
In Augustus 1831 werd een gedeelte van den pontontrein aan het leger te velde
toegevoegd en hieronder behoorde de nieuw-model wagen met dito ponton, waardoor
men gelegenheid had dit voertuig dagelijks te bespannen en aldus de
beweegbaarheid onder alle omstandigheden te beproeven. Een en ander werd met
gunstigen uitslag bekroond en in 1832 de te velde zijnde pontons door die van het
nieuwe model vervangen.
Ook had men in 1831 bij het leger te velde in gebruik een zoogenaamde loopbrug,
bestaande uit schragen, draagbalken en ribben. Tijdens den Tiendaagschen
Veldtocht werd deze brug door de compagnie Mineurs en Sappeurs medegevoerd
en kwam zij later bij den pontontrein om in tegenwoordigheid van Z.K.H. den Prins
van Oranje te worden beproefd. Zij voldeed echter zoo weinig dat zij werd afgekeurd
en later gesloopt.
Van het jaar 1835 af werden de pontons niet meer bij aanbesteding maar door
de werklieden van het Korps Pontonniers onder toezicht van officieren aangemaakt.
In Oostenrijk stelde de Kolonel Birago in 1844 voor, de pontons uit twee deelen
te doen bestaan, die dan bij het gebruik vereenigd moesten worden. Het vervoer te
land wordt dan gemakkelijker en de trein tevens beweegbaarder. Een nadeel van
dit systeem is echter dat de ijzeren beslagdeelen, welke de halve pontons twee aan
twee vereenigen moeten, een zoo groote mate van nauwkeurigheid in de afwerking
vereischen dat deze in de praktijk
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moeilijk te verkrijgen is. Bovendien kost het stellen der verbindingen weer eenigen
tijd zoodat dit stelsel weinig ingang vond.
Bij ons te lande bestaat thans elke rijdende trein uit twaalf Ponton- en
schraagwagens waarvan 10 met een ponton No. 2, en 2 met een schraag beladen;
voorts een transportwagen, een raderwagen en een compagnieskar. Elke wagen
voert een volledig brugvak mede. Voorts is er nog een reserve-trein van 6 pontons
op wagens. De varende trein bestaat uit 56 pontons No. 1 benevens het noodige
materieel. Alle pontons zijn van verzinkt plaatijzer en zijn vervaardigd deels bij de
firma Jac. Hilgers te Rheinbrohl, Pruisen, deels bij de ‘Siegener Verzinkerei’,
Geisweid, Kr. Siegen. Het geheele boord van elke ponton ligt in één horizontaal
vlak. Het gewicht van de ponton No. 1 (No. 2) bedraagt 1225 (480) K.G., de lengte
9.00 (7.50) M., het draagvermogen 7000 (4000) K.G.

Het afbreken van de brug.

Een pontonbrug bestaat uit evenwijdig aan elkaar opgestelde pontons, door
vastgesjorde ribben verbonden. Dwars over deze ribben komen de brugplanken,
terwijl voorts leuningpalen en leuningtouwen worden aangebracht. De pontons
*)
worden op haar plaats gehouden door middel van ankers en ankertrossen.

*)

Bij het z.g. ‘anker werpen’ had enkele jaren geleden een merkwaardig voorval plaats. Bij het
uitwerpen greep een hand (blad) van het anker in de wijde broekzak van een pontonnier en
trok dezen mede naar den bodem der rivier. Men haalde het anker met den meesten spoed
weer naar boven, de man zat er nog aan vast en het bleek na eenigen tijd dat hij hoegenaamd
geen letsel bij zijn onderdompeling bekomen had.
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Ten slotte willen wij nog even vermelden dat het Korps Pontonniers steeds verblijf
gehouden heeft te Dordrecht, met uitzondering van de jaren 1841-1866; gedurende
dit tijdvak had het Zutphen tot garnizoen. In 1883 werd de oude kazerne te Dordrecht
vervangen door een nieuw, fraai gebouw, dat uitstekend aan alle eischen voldoet.
En hiermede meenen wij eenige bijzonderheden meegedeeld te hebben omtrent
een korps dat, al moge zijn leden ook niet direct tot het behalen der overwinning in
den veldslag kunnen medewerken, toch dikwijls in de gelegenheid zal zijn door zijn
arbeid, soms onder de meest ongunstige omstandigheden, tot het behoud van
duizenden bij te dragen.
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Een conferentie op het stadhouderlijk kwartier
door Arnold Ising
sten

Op Dinsdag den 27
Februari 1646, vroeg in den morgen, ondanks de kou, klom
de Raadpensionaris van Holland, Jacob Cats, de trap op naar het
Stadhouderskwartier aan den noordwestkant van 't Binnenhof.
Hij was op 't Hof van Zijn Hoogheid ontboden.
De ‘brave, maar schroomvallige,’ de man ‘zonder erg,’ zooals Bilderdijk van hem
getuigt, de man ‘die alles goedvond mits hij er maar bij voortrijmen kon,’ de
bedachtzame, die een meisje zonder geld, wier aanvalligheid hem bekoord had,
loopen liet voor een rijke juffer, de voorzichtige politicus, die lijdelijk bleef en stille,
die zweeg, of, als hij spreken moest, het had over de spinnewebben in het dak der
Vergaderzaal, de breedsprakige opmerker, die de dagelijksche dingen op rijm bracht
en er sententies op toepaste - ‘Vader Cats,’ de echte Hollander, was toen al bij de
zeventig en nam zijn ambt sedert een dozijn jaren waar.
‘Zoo Cats,’ begroette de Prins hem en, zich met eenige moeite in zijn zetel
omdraaiende, voegde hij er, wat papperig sprekende bij: ‘ga zitten. Ik moet
noodzakelijk met je confereeren.’
Cats boog en zette zich.
‘Wat is er van Uw Hoogheids bevelen?’
‘Knuit en... hoe heet nu die andere ook weer...’
‘Uw Hoogheid bedoelt Pauw?’
‘Pauw, jawel Pauw!’ mommelde de Prins. ‘Met hun beiden waren ze gisteren
avond bij mij, per post uit Munster hier gekomen. Heel wat hadden zij te vertellen...
Laat zien! Toen zij weg waren heb ik er zoo wat van opgeschreven, want de memorie
begint te failleeren.’
En de Prins zocht op de tafel naast hem.
‘Waar heb ik nu dat opgeteekende gelaten... Zeg eens Cats, hoe gaat het met
Zorgvliet? Ik ben er in lang niet geweest.’
‘Zoetjes aan vorderen we met planten en delven, je Hoogheid!’

*)

De heer Arnold Ising Jr. zond ons dit schetsje toe als laatste werk van wijlen zijn vader. Arnold
Ising mocht gerekend worden tot hen, die het best de geschiedenis van 's Gravenhage in alle
bijzonderheden kennen en hij was daar zoo in thuis dat zelfs minder belangrijke episoden uit
Nederlands historie, door hem behandeld, den lezer als treffende geschiedverhalen konden
boeien.
[Red.]
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‘'t Is dan ook nu de tijd van poten. Ga je nog voort met je dijkjes?’
‘Altoos: Ze beschutten 't jonge hout voor den zeewind en 't overstuiven.
Daarbij is het grove roestzand toch voor niets anders dienstig dan voor die dijken.’
‘En 't veen? Laat je dat nog uitgraven?’
‘Zeker, je Hoogheid, dat moet! Het fijne witte zand moet zuiver zijn, dan deugt
het pas voor de boomkweekerij. Ik heb dat in Grijpskerke geleerd, En op dat zand
laat ik dan bagger brengen uit de slooten.’
‘En dat geeft goede mest?’
‘Excellent, je Hoogheid, en hoe meer dorre blaren er in, des te beter.’
‘Gauw hoop ik weer eens een kijkje te komen nemen... Maar wat was ik ook weer
aan 't zoeken?’
‘Een notatje van 't geen de heeren Pauw en De Knuit Uw Hoogheid uit Munster
kwamen berichten.’
‘Juist?... O die memorie, die memorie, die laat mij in den steek.’ En de Prins
schudde het grijze hoofd. ‘Ik word oud, Cats! oud en dik, veel te dik.
‘Uw Hoogheid wint het altoos nog een jaar of wat van mij.’
‘Dat zal zooveel niet schelen: ik heb de zestig al achter den rug.’
‘En ik nader de zeventig, je Hoogheid.’
‘Jij hebt altoos geregeld geleefd, Cats, op je gemak, buiten gewoond, geen
campagnes meegemaakt. En dat slijt, hoor je!... Dat pootje, dat treitert zoo.’ En de
Prins sloeg zich op de vleezige beenen. ‘Mijn rechterhand is nu vrij, maar in de
voeten zit het weer. Ze zeggen dat het van 't goeie leven komt, van den vetpot en
de wijnton. Een vijand van keuken en kelder ben ik nooit geweest en ben ik nog
niet. Maar ik word te log, zie je! 't Zijn waarschuwingen, die God, de Heer, mij zendt.
Voorteekenen dat ik haast verhuizen moet. Ik ben er wel toe geresolveerd en
dankbaar dat mij tijd van bedenking gegund wordt. Maar die kwalen van den ouden
dag zijn lastig.
‘Daar zal toch nog wel wat aan te doen zijn!’ troostte Cats.
‘Veel niet!’ beweerde de Prins. ‘Verzocht heb ik dat men er in Parijs de geleerdste
doctoren over consulteeren zou, maar, och, die weten er ook al niet af. 's Winters,
dat's waar, ben ik altoos het slechtst. De Haagsche lucht schijnt niet best voor me.
In 't veld voel ik me beter en dus willen we hopen er van den zomer weer op los te
gaan.’
‘Zou de vredehandel nog zoo weinig gevorderd zijn?’ vroeg Cats. ‘Uw Hoogheid
heeft toch van Pauw en De Knuit geen tijdingen vernomen...’
‘'t Is goed dat je er van gewaagt! Ik heb je, geloof ik, al gezegd wat die heeren
me kwamen vertellen?’
‘Pardon, Uw Hoogheid! U zocht naar een nota van 't geen die Heeren gezegd
hadden... Zou het dit ook kunnen zijn? En Cats die, terwijl de prins het over zijn
kwalen had, met nog scherpe oogen de papieren op de tafel monsterde, reikte den
Prins een strook over.
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‘Juist, dat is het!’ beaamde zijn Hoogheid en er kwam licht in zijn oogen, zijn toon
klonk duidelijker. ‘Nu ben ik er: ik heb je daar absoluut over te spreken. Die heeren
vertelden dat, naar de Fransche gezanten te Munster hun in vertrouwen geopenbaard
hadden, de Spaansche gevolmachtigden het regelen der voorwaarden van den
vrede met Frankrijk en met ons aan de uitspraak der Koningin-regentes overlieten.’
‘De voorwaarden van den vrede ook met de Heeren Staten?’ vroeg Cats wat
bedenkelijk.
De Prins knikte.
‘Maar dat gaat niet, dat kunnen wij niet toegeven!’ meende de Raadpensionaris.
‘Zeker niet,’ hernam de Prins. ‘Maar 't is ook de waarheid niet. Het oude spel
wordt weer gespeeld: wantrouwen bij ons te wekken jegens Frankrijk. Daarom boden
de Spanjolen het mediatriceschap aan de Koningin van Frankrijk, wel wetende dat
onze Staat zich daaraan nooit onderwerpen zou. En nu hebben zij onzen gezanten
wijsgemaakt dat de beslissing over alle geschillen, ook over die tusschen Spanje
en ons aan de beslissing van Koningin Anna opgedragen zou wezen.’
‘Is het maar voor de leus, dan lijkt het gevaar zoo erg niet.’
‘Erg is het wèl, want Pauw zal van daag met Knuit in de Vergadering van Hun
Hoog Mogenden verslag doen, en dan zul je de poppen aan 't dansen zien komen.’
‘Ik begrijp niet...’ begon Cats weer.
‘Vat je dan niet, dat de hoofden warm worden zullen, dat er een bewijs te meer
uit gehaald zal worden voor het afzonderlijk vredesverdrag tusschen Spanje en
Frankrijk? De geruchten daaraf mankeeren niet.’
‘Uit Brabant worden die verspreid.’
‘En zoo zullen ze geloof vinden. Luister,’ en de Prins boog zich tot Cats over: ‘in
alle secretesse, versta je! D'Estrades vroeg me wat mij dacht van het fraaie plan:
het huwelijk tusschen de twee kinderen, de Spaansche Infante en den jongen Louis.
Als bruidschat zou Spanje de onder zijn beheer gebleven Nederlandsche Gewesten
afstaan, waartegen Frankrijk dan Katalonië ontruimen zou. Ons zou, volgens 't
tractaat van vijf en dertig, de helft van die gewesten toevallen naar een grenslijn,
getrokken van Blankenberg tot boven Mechelen.’
‘Met Uw Hoogheids welnemen,’ viel Cats in, ‘maar dat is bij lange na de helft niet.
Daar valt een groot deel van Vlaanderen buiten, en Brabant en heel Henegouwen,
Namen, Luik.’
‘Als Antwerpen ons is, dan kunnen wij, dunkt me, Brussel en Luik, Maastricht
zelfs, wel aan Frankrijk gunnen. Het tractaat van vijf en dertig - houd dat in 't oog rept van 't geval waarin de legers van den Staat en van Frankrijk de Spanjolen uit
de Nederlandsche gewesten zouden gejaagd hebben, en zoover zijn wij bij lange
niet gekomen. Vergeet niet dat Fransche troepen dezer dagen een goed deel van
't rijke en woelzieke Katalonië bezet
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houden. Frankrijk mag dus wel wat meer krijgen dan wij. Staatsvlaanderen, Hulst
en Sas van Gent wordt ons door 't kostbaar bezit van Antwerpen en 't omgelegen
land gewaarborgd, en... Amsterdam zou tevreden zijn!’
‘Toch,’ zei Cats peinzend, ‘toch valt dit huwelijks- en ruilingsplan zonderling samen
met de opdracht van het scheidrechterschap aan de Koningin-weduwe. Men zou
zoo zeggen dat nu alles aan Frankrijk overgelaten wordt.’
‘En Pauw liet zich over dat tractaat tusschen Spanje en Frankrijk al uit als over
een beklonken zaak.’
‘Men kan niet te behoedzaam zijn in de politiek,’ meende de Raadpensionaris.
‘Pauw beweerde,’ vervolgde Zijn Hoogheid, ‘dat toen de Fransche
plenipotentiarissen het Spaansche voorstel omtrent het scheidrechterschap aan
onze gezanten te Munster meedeelden, het zich licht raden liet hoe niet alles gezegd
werd.’
‘Naar mijn bescheiden oordeel,’ zei Cats, zou het toch wel goed zijn indien Uwe
Hoogheid aan Heeren Staten mededeeling deed van de openingen door Kolonel
d'Estrades gedaan.’
‘Maar die heeft de stiptste geheimhouding verzocht en ik heb ze hem ook
opgelegd’.
‘Voor het denkbaar geval dat het afzonderlijk vredestractaat eens waarheid bleek,
moet Uwe Hoogheid toch gesauveerd worden zelfs voor den schijn, alsof U er kennis
van gedragen en er in toegestemd zoudt hebben. U weet alles van den achterdocht,
die in onzen Hollandschen aard ligt. Indien het nu eens meer was dan een los
gerucht, dat Frankrijk gezind zou zijn om het Markiezaat van Antwerpen aan Uwe
Hoogheid af te staan als een leen van Frankrijk...’
‘Dat kan nooit!’ viel de Prins in, ‘'t zou altoos van de Heeren Staten moeten
releveeren.’
‘Maar dan toch aan Uwe Hoogheid in eigendom afgestaan worden?’ vroeg Cats.
‘Van waar weet ge dat?’ klonk de wedervraag van den Prins, die zich oprichtte
en den Raadpensionaris aankeek.
‘Geruchten!’ prevelde Cats, de schouders ophalend. ‘Men praat zooveel.’
‘Dus daarover ook?’ bromde de Prins ontstemd. ‘Ja, dan valt het licht om een
valschen glimp aan de zaak te geven. En zoo het dan bleek dat er meer van aan
was dan d'Estrades tegenover mij losliet...’
De Prins zweeg. Na een poos hervatte hij:
‘Het spreken heeft mij vermoeid, Cats! Je kunt nu verder alles van Knuit hooren...’
Een tikken aan de kamerdeur deed Zijn Hoogheid opzien. De kapitein van zijn
garde kwam hem aanzeggen, dat Sieur Vleminckx uit Antwerpen toelating vroeg.
‘Dat treft bijzonder’, meende de Prins. ‘Misschien weet die man er meer van: hij
komt van den Landvoogd Castel Rodrigo.’
De Antwerpsche koopman liet zich niet lang wachten. Hij was, verzekerde
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hij, expresselijk naar Den Haag gereisd om Zijne Hoogheid te melden dat de vrede
tusschen Frankrijk en Spanje gesloten was. In Antwerpen en heel Brabant wist men
het reeds.
‘En hoe is het tot dien vrede gekomen?’ vroeg de Prins.
‘Door middel van het huwelijk van de Infante met den Koning van Frankrijk. Spanje
heeft de Nederlandsche Provinciën als bruidschat meegegeven’.
‘De Geunieerde Provinciën ook?’ vroeg de Prins glimlachend.
‘Ja, Uw Hoogheid! Al de zeventien’.
‘Die veel zegt heeft veel te verantwoorden’, mompelde Cats.
‘Pater Isaäc Jabobin heeft alles in orde gebracht’, ging Vleminckx voort. ‘Hij voerde
de onderhandelingen voor Spanje en binnen drie weken zal nu alles beklonken zijn.
Ik heb hier den inhoud van de artikelen, waaromtrent men in het geheim
overeengekomen is. De Koningin-moeder van Frankrijk zal evenwel semblant doen
ze voor te stellen, uit kracht van 't haar opgedragen mediateurschap.’
‘De Prins en de Raadpensionaris keken elkander aan. Die opdracht aan de
Koningin-weduwe was dan ook reeds in Brussel bekend: er scheen dus inderdaad
verband te bestaan tusschen het huwelijksplan en het mediateurschap.
‘Pauw zou dan toch gelijk hebben’, fluisterde de Prins. Hij waarschuwde daarop
den kapitein van de garde, verzocht hem aan Vleminckx tien pistoletten te doen
geven en den heer De Knuit te ontbieden.
‘Een opening van wege Uwe Hoogheid aan de heeren Staten schijnt gebiedend
noodzakelijk’, herhaalde Cats.
‘Deel gij dan maar aan de heeren mee wat ge oorbaar acht. Mijn hoofd loopt nu
om’.
‘Dan zal ik met Uw welnemen rapporteeren, dat Uwe Hoogheid mij ontboden en
verhaal gedaan heeft, hoe Kolonel d'Estrades, uit Frankrijk overgekomen, ouverture
deed...’
‘Ja wel, ja wel! Bespreek het maar met Knuit’.
Het geslepen lid van 's Prinsen geheim besogne trad weldra binnen en de
Raadpensionaris bracht hem op de hoogte. De Knuit stemde in met het waarschuwen
van de Staten vanwege Zijne Hoogheid. Hij had het den vorigen avond den Prins
ook geraden. Indien Pauw en hij in de vergadering toegelaten werden vóór dat de
heeren Staten nog iets van den Prins vernomen hadden, kon dit een slechten indruk
geven. Pauw zou toch niet verzuimen, te laten doorschemeren dat er reeds een
geheim tractaat tusschen Spanje en Frankrijk bestond.
‘En’, voegde De Knuit er bij, ‘dit komt mij ook hoogelijk apparent voor. Kolonel
d'Estrades zal Zijne Hoogheid gepolst hebben over iets, dat reeds lang geklonken
was’.
‘Men zou dan met mij gespeeld hebben’, knorde de Prins. ‘Gespeeld, speculeerend
op mijn ouderdom en zwakte van memorie! En dat zou d'Estrades gedaan hebben,
dien ik mijn vriend dacht! In de politiek schijnen geen vrienden te zijn! En de
Franschen, dansen moeten zij! anders deugen zij nergens
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voor’, eindigde de Prins met een vreemden lach, zoodat Knuit en Cats elkaar een
teeken gaven.
‘Zou Uwe Hoogheid ook kunnen goedvinden,’ vroeg De Knuit, ‘dat Mevrouw de
Prinses onze bijeenkomst bijwoonde? Van het hoogste belang is het toch wat aan
Heeren Staten zal meegedeeld worden.’
‘Dat's goed, heel goed! Mijn hoofd loopt om. Laat mijn vrouw komen.’
Amalia werd ook op de hoogte gesteld, en Cats hervatte toen:
‘Ik zal dan, behoudens goedvinden, aan de Heeren van Holland rapporteeren,
dat Kolonel d'Estrades uit Frankrijk aangekomen is om Zijne Hoogheid kond te
doen....’
‘De Raadpensionaris zou er kunnen bijvoegen,’ merkte Amalia op, ‘dat Zijn
Hoogheid niet anders verwachtte dan een onderhoud met den Kolonel, naar ouder
gewoonte over den veldtocht in den komenden zomer.’
‘Zeer juist!’ beaamde De Knuit. ‘Een onderlinge conferentie nopens de desseinen
van oorlog tegen de aanstaande campagne.’
‘En in plaats daarvan,’ hervatte de Prinses, ‘deed de Kolonel ouverture, dat
vanwege den Koning van Spanje aan de Koningin van Frankrijk voorgesteld was
een huwelijk tusschen haar zoon, den Koning, en de Spaansche Infante, met de
Nederlanden, tegenwoordig nog onder de gehoorzaamheid van Spanje, als
huwelijksgift.’
‘En wat de Republiek betreft?’ vroeg Cats.
‘Wat de Republiek aangaat,’ vervolgde Amalia, ‘zouden vanwege de beide Kronen
akten verleend worden om deze Landen tot een vrijen Staat te verklaren, waarop
de Koningen van Frankrijk en Spanje niet te pretendeeren hebben.’
‘En wat nu te rapporteeren omtrent het antwoord van Zijn Hoogheid?’
‘Dat de Prins die ouverture met verwondering vernam.’
Met uw welnemen, Mevrouw,’ viel De Knuit in. ‘Heb ik goed begrepen wat Zijn
Hoogheid mij gisterenavond nog over deze zaak geliefde mee te deelen, dan vond
de Prins zich niet geroepen iets tot antwoord te geven. Ongetwijfeld is het dan ook
de bedoeling van Zijn Hoogheid, om den heer Raadpensionaris te verzoeken, het
voorzeide in alle secretesse te communiceeren daar en zoo het behoort, ten einde,
wanneer de intentie van de Regeering zal gebleken zijn, antwoord aan Kolonel
d'Estrades te geven.’
‘Zoo zal de bedoeling dan ook wel wezen?’ vroeg Amalia aan haar gemaal.
‘Wanneer de Heeren Staten in de zaak gekend worden, mag men op hunne
beslissing niet vooruitloopen.’
‘Juist zoo!’ knikte de Prins, wiens spraak nu weder belemmerd bleek. ‘Die
Franschen zijn nergens goed voor als om te dansen: dat moet men dan ook maar
met hen doen - dansen!’
‘Ik vrees, mevrouw,’ fluisterde Cats tot Amalia, ‘dat Hun Edel Mogenden den Prins
verzoeken zullen in persoon in de Vergadering te willen verschijnen. Zou ik ook
gewagen van indispositie?’
Amalia richtte zich hoog op: ‘Neen, mijnheer Cats,’ sprak zij. ‘De Prins
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zal zich, zoo hij daartoe verzocht wordt, naar de Vergadering der Staten begeven,
evenals hij dit altoos gedaan heeft.’
‘Zeer wel, Uw Hoogheid!’ hernam Cats. Met een buiging nam hij afscheid, en,
terwijl hij de trap van 't Stadhouderlijk Kwartier afging, streek hij over den grauwen
baard en herhaalde in zichzelf de regels die hem al lang door 't hoofd speelden:
‘Het ambt, bij mij bekleed, is vol gestage zorgen,
Vol aanspraaks, vol gewoel, ook in den vroegen morgen,
Zoodat men nauw één uur, ook van een langen dag,
Tot noodig overleg, zijn eigen wezen mag!’

Op een wenk van de Prinses had ook De Knuit zich verwijderd, en, zoodra zij met
haren gemaal alleen was, liet Amalia een bak met half gesmolten ijs brengen. Een
spons, telkens in dat ijswater afgekoeld, hield zij op het hoofd en tegen de slapen
van den Prins, die, diep ademhalend, een: ‘Hè! dat doet goed!’ slaakte.
‘Klopt het weer in 't hoofd?’ vroeg zij bezorgd.
‘Neen! 'k was wat moe en toen begon 't me weer zoo te warren.’ Hij streek zich
over 't voorhoofd. ‘Ik ben dan bang dat ik wat vergeten zal, weet je, en dat spant
me te veel in... Nu voel ik me beter... Hier nog eens, als je wilt, boven op 't hoofd.’
‘Nu stil blijven zitten: ik kom zoo weer bij je, en als je dan wat gerust hebt, spreken
we verder.’
Een oogenblik later trad Amalia met haar borduurraam de kamer weer in.
‘Al de Nederlandsche Gewesten!’ mompelde de Prins. ‘Leugen om hier
wantrouwen te zaaien... De Republiek vrij verklaren, dat moet!’
‘Kalm blijven, Henri!’ waarschuwde Amalia.
‘Neen, duizendmaal neen!’ vervolgde Frederik Hendrik, zich in zijn stoel oprichtend:
‘noch Spanje, noch Frankrijk zullen onzen Staat den smaad aandoen, om de
Geunieerde Provinciën nog niet voor vrij te houden!’ Geen zweem van belemmering
was er meer in 's Prinsen stem, ‘Daarvoor,’ hernam hij, ‘hebben wij te veel gedaan,
daarvoor zijn wij te rijk en te machtig geworden, daarvoor is mijn vader niet gestorven,
daarvoor heb ik zelf geen twintig steden ingenomen, met Den Bosch, Maastricht en
Hulst!’
‘Niet opwinden! Bedenk dat Hun Edel Mogenden je straks wachten.’
‘Ik ben nu weer gansch in orde.’ 'k Begin honger te voelen ook.’
‘Pas dan maar op met het noenmaal! Matig zijn is de boodschap, vooral wanneer
je van avond in de Vergadering van Holland komen moet.’
‘En wat zal ik de Heeren daar vertellen?’
‘Vooral niet dat je aan d'Estrades een antwoord gegeven hebt! Die Franschman
is je, zooals nu blijkt, aan boord gekomen met een plan, dat reeds lang beklonken
was, en dus behoef je tegenover hem naar geen verschooning te zoeken.’
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‘Ik heb toch,’ betuigde de Prins, ‘dat plan geenszins weggeworpen... en ik doe dat
nog niet. Indien Frankrijk zich houdt aan het verdrag van vijf-en-dertig en Antwerpen
loslaat, dan mogen wij er wel op onze knieën voor danken, Van Spanje toch krijgen
wij Antwerpen nooit.’
‘Tenzij je het van den zomer inneemt,’ viel Amalia in.
‘Gemakkelijker gezegd dan gedaan! Parma heeft er lang genoeg over getobd.
Ja, als ik nog een twintig jaar jonger was...’
‘Laat Willem het dan doen...’
‘Willem! In der eeuwigheid niet!’ riep Frederik Hendrik, rood van drift. ‘zoolang ik
leef, wil ik althans mijn troepen blijven commandeeren. Dat laat ik me door mijn
zoon niet afnemen. 'k Zou liever dien blomzoeten knaap...’
‘Bedaar, Henri, bedaar! 't Was een los gezegde, meer niet.’ Ik weet immers heel
goed dat Willem nog veel te jong is om aan 't hoofd van het leger te staan. Wat het
plan betreft, dat behoef je ook bij de Staten niet te ontraden. Zeg gerust dat het door
de Geunieerde Provinciën toch niet belet kan worden indien Spanje en Frankrijk
het er over eens zijn, dat er van onzentwege alleen dient gewaakt te worden op de
partage van de Zuidelijke Nederlanden, bij het tractaat van vijf-en-dertig toegewezen.’
‘Gaan wij de zaak nog eens bedaard na.’ Hoe hebben zij het eerst iets omtrent
dat plan vernomen?’
‘Immers door Vleminckx.’
‘Zoo is het. Castel Rodrigo heeft er mij door Vleminckx van op de hoogte doen
brengen. Dat zal, laat zien, zoo wat geleden zijn...’
‘Bij zijn vorige komst hier, in Den Haag, in 't begin van deze maand.’
‘Juist! Een week of vier geleden. Hij kwam toen verkondigen dat de
onderhandelingen te Munster maar voor de leus gevoerd werden, dat inderdaad in
groot geheim gefluisterd werd over den vrede tusschen Frankrijk en Spanje, door
middel van een huwelijk van de Infante, en dat, als wij geen oog in 't zeil hielden,
wij leelijk tegen den balk aanloopen en van alle voordeelen verstoken blijven zouden.’
‘Wij zoowel als deze Staat,’ vulde Amalia aan.
‘En dat wij dus maar spoedig met Spanje vrede sluiten moesten.’
‘Dat zou misschien nu ook nog het best zijn, meende de Prinses.’ Dan waren wij
Frankrijk voor en wisten wat wij hadden.’
‘Blijven wij bij het chapiter. Zoodra Vlemminckx mij dat was komen vertellen, heb
ik geschreven aan... aan...’
‘D'Estrades!’
‘Heel confidentieel: dat ik van zoo iets gehoord had, maar er geen geloof aan
sloeg, omdat de Kardinaal er mij niets van gemeld had, 't geen Zijn Eminentie toch
zeker niet zou verzuimd hebben wanneer er iets van aan was. Daarop is d'Estrades
hier bij me gekomen. Dat is zoo wat geweest...’
‘Een kleine veertien dagen geleden: op een Donderdag was het.’

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

261
‘Dat is me ontschoten.’ Maar dat weet ik wel: hij vroeg me, uit naam van Mazarin,
wat mijn raad zou zijn ingeval Spanje het huwelijks- en ruilingsplan op het tapijt
bracht Hij verzekerde uitdrukkelijk dat mij alles terstond getrouwelijk zou bericht
worden.
En toen beloofde ik van mijn kant mijn best te zullen doen om de Staten tot
toestemmen te bewegen, mits alles volstrekt geheim gehouden en er vooral in
Munster niets van bespeurd werd dat ik eenige kennis van de zaak droeg.’
‘Nu blijkt nochtans, redeneerde Amelia. ‘zoowel door hetgeen Pauw als door
hetgeen Vleminckx hier kwamen zeggen, dat het gansche plan in Munster en in
Brussel al bekend is.
't Is dus nu zaak te doen uitkomen, hoe gij, zoodra ge er iets zekers van hoordet,
terstond den Raadspensionaris ontboden hebt.’
‘En zoo straks heb je zelf uitgerekend dat het al een kleine veertien dagen geleden
was toen d'Estrades er mij het eerst over sprak. Dat klopt niet!’
‘Je vergeet, Henri! dat je eerst gisterenavond van de heeren Pauw en Knuit
vernomen hebt hoe de beslissing overgelaten zal worden aan Koningin Anna en
hoe Frankrijk en Spanje het dus eens zijn.’
‘Dat is waar,’ stemde de Prins toe.
‘Alzoo,’ ging Amalia voort, ‘kwam de zaak voor u eerst gisteren tot klaarheid, en
dat wel onverwachts, want d'Estrades had u niet nader gewaarschuwd, en toen heb
je terstond den Raadpensionaris ontboden.’
‘Gevat zijt ge, Amalia!’
‘Toch niet zoo bijster! Ware de volle beteekenis van hetgeen Kolonel d'Estrades
meedeelen kwam vroeger gebleken, dan zoudt gij de Heeren Staten ook vroeger
opening gedaan hebben. Gerust kunt ge dus aan de Heeren van Holland verklaren,
dat de voorgenomen alliantie u eerst gisteren klaar geworden is. Ik zal dit voor je
opschrijven.’
‘Ik mag er dan nog wel bijvoegen, dat, volgens het plan, de door Spanje over te
dragen Nederlandsche gewesten aan de Fransche Kroon zullen verblijven, ook
ingeval er geen kinderen uit het geprojecteerde huwelijk spruiten of in leven blijven
mochten.’
‘'t Geen, naar mij dunkt, den Heeren Staten niet zoo extra contenteeren zal,’
meende Amalia. ‘Liever hebben zij het verzwakte Spanje, dan het wassende Frankrijk
tot nabuur.’
‘En in vijf en dertig dan?’
‘Dat is elf jaren geleden en sedert won Frankrijk vrij wat in macht.’
‘Daarvoor zorgden de twee kardinalen. Richelieu schonk je de prachtige
oorbaggen; als Mazarin ons nu Antwerpen bezorgt...’
‘Dat is zeker nog meer waard. 't Zal de grootheid van ons Huis voor goed vestigen,
ons gezag en overwicht sterken.
Maar juist omdat het bezit van dat kleinood mij zooveel waard is, bereken ik de
kwade kansen. Zie, wanneer Antwerpen ons is, dan zal ons Huis in vollen vrede
aanzienlijker zijn dan het in den oorlog ooit geweest is. Maar moet nu juist Frankrijk
ons dat kleinood schenken? Zou Spanje niet evenzeer
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geneigd zijn het ons af te staan als loon voor een afzonderlijken vrede met de Staten,
buiten Mazarin om?’
‘In de nabuurschap van Frankrijk zie ik zooveel bezwaar niet,’ sprak de Prins.
‘Dat wil ik graag gelooven: met de moedermelk heb je de liefde voor Frankrijk
ingezogen.’
‘Altoos heb ik van de Franschen gehouden; ik ontken het niet. Alleen moeten zij
mij nu niet beet nemen. Dat zou ik hun niet licht vergeven. Dan laat ik ze dansen
bij loo! Maar anders! Denk eens om onze rente in Franche-comté, om de Fransche
pensioenen, die ik op jouw naam overgedragen heb, om mijn Hoogheidstitel, om
het huwelijk ook van onze Henriette met den Prins van Wales...’
‘Als dat zich kon verwezenlijken!’ riep Amalia.
‘'t Beste middel daartoe zou wel wezen om de zaken van King Charles in Engeland
te helpen herstellen, En daarbij zou Frankrijk van veel dienst kunnen zijn. Wij mogen
toch ook niet voorbijzien, dat King Charles Willem's schoonvader is. En al mag ik
soms wat toornen op den jongen, hij is toch mijn lieve, mijn eenige zoon, daar de
tweede niet leven mocht. Hij is toch de drager van mijn naam, welhaast het hoofd
van het Huis van Oranje-Nassau, als ik er niet meer zijn zal...’
‘Nu niet zulke treurige gedachten, Henri!’ En Amalia ging naar hem toe. ‘Je blijft
nog bij ons, hoor!’ vervolgde zij, haar arm em zijn hals slaande, ‘je moet nog genieten
van den vrede, dien we nu eindelijk bezig zijn te sluiten. Dan eerst kunnen we altijd
samen zijn, en dan reizen wij 's zomers naar Spa om er te drinken van het water dat zal je zeker goed doen.’
‘Wij zullen zien, Amalia. Maar lang zal ik het toch wel niet meer maken. Intusschen,
als jij zoo trouw voor me zult zorgen, als jij me blijft helpen, als je zelfs voor me
denken en spreken wilt, nu 't mij niet vlot meer afgaat, dan wordt de last van mijn
kwalen lichter.’
En hij kuste de hand, die op zijn arm lag en blikte haar aan, en zijn trekken plooiden
zich weer tot die gulle, minzame uitdrukking, waardoor hij ieder voor zich in te nemen
placht.
Zooals Cats vermoed had, werd Zijn Hoogheid verzocht na den noen in de
Vergadering van de Heeren van Holland te willen komen. Men hoopte uit zijn mond
te verstaan de eigen woorden en termen, door Kolonel d'Estrades in het doen van
zijn ouverture gebruikt.
De Prins, wien Amalia nog eens de les gelezen had, deed zijn verhaal van de
ontworpen alliantie tusschen de Kronen van Spanje en Frankrijk, evenals dit reeds
door den Raadpensionaris in de Vergadering meegedeeld werd. Hij voegde er bij:
dat hem dit op gisteren middag onverwacht voorgekomen was. En toen men hem
nu verzocht om zijn hoogwijze consideratiën en advies op het zeer gewichtig stuk
te mogen hooren, verklaarde Zijn Hoogheid dat, ingeval de twee Koningen het eens
waren of werden er van wege de
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Republiek weinig aan te doen viel, maar dat men moest blijven staan op de
verdeeling, aangegeven in het tractaat van 1635.
Eenige discoursen volgden tusschen Zijn Hoogheid en de leden, daarna werd hij
van wege de Vergadering bedankt voor de genomen moeite en den gegeven raad
en door de zelfde Commissie, die hem was komen uitnoodigen, weder naar zijne
kamer geleid.
Van zelf sprak het dat de zaak ook bij Hun Hoog Mogenden zou ter tafel komen.
Op den 27sten hadden de heeren Pauw van Heemstede en De Knuit in de
vergadering der Staten-Generaal rapport gedaan van hetgeen zij in Munster over
het mediateurschap van Koningin Anna vernamen, en Pauw had er bijgevoegd dat
het vredesverdrag tusschen Frankrijk en Spanje nu wel zeker reeds gesloten zijn
zou. Zoodra bekend werd dat zijn Hoogheid zelf aan den Raadpensionaris Cats en
vervolgens in de volle Vergadering van Holland verklaard had hoe hem het huwelijksen ruilingsplan door Kolonel d'Estrades meegedeeld was, twijfelde niemand onder
de leden der Staten-Generaal er meer aan of de zaak was beklonken. D'Estrades,
zoo heette het, zou belast geweest zijn, uit naam van Anna van Oostenrijk den Prins
van Oranje bekend te maken met de sluiting van het huwelijk tusschen haren
zevenjarigen zoon Lodewijk de Veertiende en de even jonge Infante Maria Theresa,
destijds nog het eenig kind van Koning Filips de Vierde van Spanje. En de Kolonel
zou tevens Zijn Hoogheid verwittigen dat aan de Infante moesten worden
meegegeven de Nederlandsche Gewesten, die de Spaansche Monarch nog onder
zijne gehoorzaamheid had en die ten eeuwigen dage bij de Fransche Kroon ingelijfd
zouden worden. Ja, men wist er reeds bij te verzekeren dat alles binnen drie weken
geregeld en de Vlaamsche en Brabantsche vestingen door de Spaansche
garnizoenen ontruimd zouden worden.
In deze opvatting werd men versterkt door hetgeen de Antwerpenaar Vleminckx
aan dezen en genen toevertrouwd had. En het geviel dat in den avond van den
27sten nog een paar Brabanders in Den Haag pertinent kwamen verzekeren, dat
het huwelijk en de vrede afgedane zaken waren en dat als bruidschat over al de
Nederlanden beschikt werd.
Intusschen brak de 28ste Februari aan en had Frederik Hendrik, zooals hij bij de
beslissing over gewichtige zaken placht te wenschen ‘er eens op geslapen.’
Ditmaal evenwel had de slaap hem niet veel licht gebracht. Hij kon nog maar niet
aannemen dat zijn oude vriend d'Estrades hem om den tuin zou geleid hebben.
Prinses Amalia had van haar kant ook over de zaak gepeinsd en was meer en meer
overtuigd geraakt dat het sluiten van den vrede en van het huwelijk stellig waar zijn
zou. Het kwam er nu maar op aan te weten, wat het beste zou wezen: òf de Staten
te bewegen om in het plan te berusten, in de hoop dat als prijs Antwerpen zou
geschonken worden, òf wel, nu Frankrijk buiten de Republiek om met Spanje
gehandeld had, zich ook niet verder te storen aan de of - en defensieve verdragen
met de
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Fransche Regeering en de voordeelige voorwaarden, door Spanje aangeboden, te
aanvaarden.
Te aanvaarden vóór het te laat was, want, behoefde Spanje een van zijne beide
vijanden niet langer te vreezen, dan zou het veel minder belang hebben bij den
vrede met de Geunieerde Provinciën, en 't was dan de vraag of Spanje de
voordeelige aanbiedingen, vroeger aan het Huis van Oranje gedaan, nog gestand
zou doen. Het voorzichtigst scheen te zijn om de Staten er toe te bewegen, aan te
dringen op handhaving van hetgeen bij het tractaat van 1635 omtrent de verdeeling
der Spaansche Nederlanden bedongen was. Indien Frankrijk daarin bewilligde, zou
Antwerpen ook aan het Huis van Oranje vervallen.
De stier moest bij de horens gegrepen, verbloemen kon niet anders dan nadeelig
werken.
Toen dus de Prins, uitgenoodigd om in de Vergadering van Hun Hoog Mogenden
te komen, er tot Amalia over sprak om eerst nog met zijn vriend d'Estrades nader
te overleggen, ontried de Prinses hem dit allerstelligst.
‘Ge moogt u door dien Franschman niet nog verder laten misleiden’, voegde zij
haar gemaal toe. ‘Gij moet nu in de vergadering boutweg spreken, zoodat bij de
heeren alle twijfel verdwijnt. Zij mogen het er niet voor houden alsof gij u door
d'Estrades op den mouw spelden liet, dat er nog maar enkel een plan in de lucht
hing en men er slechts uw advies over inwon. Gij moet nu uitdrukkelijk verklaren,
dat, zooals u uit Frankrijk - door wien behoeft niet gezegd - opening gedaan werd,
besloten is, tot het huwelijk op de reeds vastgestelde conditien, dat de Spaansche
Nederlanden binnen drie weken aan Frankrijk zullen overgaan, en dat, terwijl dit
bericht door uit Brabant gekomenen bevestigd wordt, de Koningin-moeder van
Frankrijk de meening van Heeren Staten daaromtrent verzoekt te verstaan.’
‘En dan verder? vroeg de Prins, wat overbluft door de woordenrijkheid zijner
vrouw.
‘Dan vragen de Heeren uw advies en dan raadt ge aan in alles te berusten, mits
Frankrijk overeenkomstig het tractaat van vijf-en-dertig de verdeeling der Zuidelijke
Nederlanden aanvaardt.’
‘Hum!’ kwam de Prins. ‘Wanneer de Heeren Staten daarin toestemmen, dan krijgt
Mazarin toch zijn zin en dan krijgen wij Antwerpen.’
‘Je ziet dus dat het zoo het best is. Houd je nu daarbij en adviseer om alle verdere
beraadslagingen tot later uit te stellen.’
Zooals Mevrouw de Prinses aangeraden had, zoo gebeurde het ook. Toen de
Prins aan Hun Hoog Mogenden zijn communicaties gedaan en vervolgens zijn
hoogwijs advies gegeven had, werd het schriftelijk rapport gelezen, door de heeren
Van Heemstede en de Knuit den vorigen dag mondeling uitgebracht en daarop Zijn
Hoogheid nogmaals verzocht zijn consideratiën te willen meedeelen. Maar de Prins,
gedachtig aan den raad zijner vrouw, verklaarde zich daartoe alleszins bereid,
zoodra Gedeputeerden van de verschillende Provinciën gereed zouden zijn ook
hunne adviezen uit te brengen. Indien zij evenwel
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eerst den last van hunne principalen, de Staten der Provinciën, moesten innemen,
deed men beter met het verder bespreken der zaak te wachten tot de lastgevingen
zouden ontvangen zijn.
Het Provinciaal advies werd binnen veertien dagen verzocht en tevens aanbevolen
dat, om het hoog gewicht der zaak, eenige buitengewone Gekommitteerden ter
Vergadering verschijnen mochten.
Het gepasseerde in de Vergadering van Hun Hoog Mogenden bleef geen geheim.
De Prins had nu te kennen gegeven, dat in het voorgestelde huwelijk behoorde
bewilligd te worden, mits Frankrijk aan onzen staat inruimde geheel Brabant met
de vier Landen van Overmaas, Antwerpen en het Overkwartier van Gelderland, en
dit op grond, dat de Koning van Spanje ook door de wapenen der Geunieerde
Provinciën in den toestand gebracht was om de Zuidelijke Nederlanden te moeten
loslaten, wilde hij tot den vrede komen.
Terwijl men in Noord-Nederland aan den eenen kant niets meer van Frankrijk
wilde weten en zich verhief tegen het van Spaansche zijde verspreide overdreven
gerucht, alsof al de Nederlandsche Gewesten mee ten huwelijk beloofd waren,
zoodat het klonk: ‘liever alles op te zetten dan zich aan Frankrijk te onderwerpen’ was men er aan den anderen kant gansch niet over gesticht dat Frankrijk over zulk
eene gewichtige staatszaak met den Prins alleen onderhandeld had. Zijn Hoogheids
gegeven advies leidde tot de onderstelling, dat hij de geheime afspraak tusschen
Frankrijk en Spanje niet alleen gekend, maar ondersteund had.
D'Estrades kon zijn ooren niet gelooven: hoe toch had de Prins kunnen zeggen,
dat hem opening gedaan was van een beklonken feit, terwijl hij, d'Estrades, hem
niet anders gevraagd had dan zijn advies over een voorstel, dat misschien van
Spanjes zijde komen zou! De Kolonel trachtte Prins Frederik Hendrik, met wien hij
reeds zoolang vriendschappelijk bekend was geweest, over de zaak te spreken,
maar werd afgewezen. Hij begreep dit aan de Prinses te moeten wijten. Door
tusschenkomst van Huijgens gelukte het hem eindelijk bij den Prins toegelaten te
worden. Toen vernam hij hoe het water door Pauw en door Vleminckx troebel
gemaakt was. Toen ook kon hij zich overtuigen hoe zwak van begrip en memorie
de Prins soms zijn kon. Toch rekende Zijn Hoogheid hem nog voor dat, wat Frankrijk
ook geven mocht in ruil voor de Spaansche Nederlanden, het altoos een goede ruil
doen zou, en verzekerde hij hem dat de Heeren Staten wel eindigen zouden met
tevreden te zijn, indien Frankrijk zich maar hield aan het verdrag van 1635.
Intusschen bleek het meer en meer, dat de Staten volstrekt niet gesteld waren
op de nabuurschap van Frankrijk, terwijl Spanje terugkrabbelde op den voorgestelden
afstand van de Zuidelijke Gewesten.
Gretig had Spanje de gelegenheid gezocht om de Staten zoo mogelijk van
Frankrijks zijde af te trekken. Het had het balletje van 't huwelijks- en ruilingsplan
wel te Munster doen opwerpen, maar enkel om te zien hoe het
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rollen en waar het nederkomen zou. Argwaan tusschen Frankrijk en de Staten te
wekken bracht meer baat; daarom was Spanje toen met het scheidrechterschap
van Koningin Anna voor den dag gekomen: het huwelijksplan kon wel wachten.
De Fransche Gezanten te Munster, d'Avaux en Servien, - aan wie Mazarin in 't
lange en breede geschreven had over het plan, waarmee hij zelf zeer ingenomen
was, hielden zich nochtans of zij van niets wisten. Contarini, de Spaansche
vertegenwoordiger, verzekerde nooit tegen de Hollandsche Gezanten van iets
dergelijks gesproken te hebben, en de Koningin-weduwe van Frankrijk wees het
scheidrechterschap van de hand: zij bood het den Spaanschen Monarch zelf aan.
De Staten van Holland stelden in hunne Vergadering van den 10den Maart in
tegenwoordigheid van Zijn Hoogheid voor, om Hun Hoog Mogenden uit te noodigen
door hun gewonen Gezant in Parijs te doen onderzoeken, wat er aan was van het
plan, waaromtrent men in duisternis en onzekerheid verkeerde. Werd er nog over
gedacht, dan zou de Gezant het met alle kracht moeten ontraden - was er reeds
toe besloten, dan moest hij aandringen op het verdeelen van den bruidschat volgens
het tractaat van vijf en dertig.
De heeren Pauw en De Knuit zouden voorts terstond naar Munster moeten
terugkeeren om zich te overtuigen of Spanje tot ernstigen vredenhandel geneigd
was ja dan neen.
Dit voorstel van de Heeren van Holland werd nochtans in de vergadering der
Staten-Generaal niet aangenomen. Het huwelijksplan scheen meer en meer
schemerachtig; Brasset, de Fransche Resident in Den Haag, verzekerde ook dat
er van het scheidrechterschap der Koningin-regentes niets komen zou. Wel kon
men, ook op aanraden van Zijn Hoogheid, iemand naar Frankrijk zenden om te
onderzoeken hoe het daar geschapen stond; maar Pauw en De Knuit behoefden
niet zoo overhaast naar Munster te keeren. De Heeren van Holland zouden
intusschen hun voorstel in geschrifte ter Vergadering overleggen, maar dit bleef in
de pen. Eenige Gecommitteerden uit de Vergadering van Holland kwamen zelfs
een dag of drie later met het advies, of het niet het best zou wezen om het geheele
voorstel maar uit de notulen van Hun Hoog Mogenden te lichten. En
dienovereenkomstig werd nu ook besloten.
Vermoedelijk werden, in plaats van het voorstel van de Heeren van Holland van
den tienden Maart, de notulen betreffende hetgeen op 27 en 28 Februari omtrent
het Fransche huwelijksplan voorgevallen was, zoowel uit de Registers van Hun
Hoog Mogenden als uit die van Hun Edel Grootmogenden gelicht; althans wanneer
Aitzema en Wicquefort ze niet voor de vergetelijkheid bewaard hadden, zouden ze
moeilijk meer te vinden zijn.
Zoodra Frederik Hendrik uit Frankrijk de verzekering ontvangen had hoe Anna
van Oostenrijk het volstrekt scheidrechterschap af wees en er nog geen vrede met
Spanje gesloten was, keerde hij tot zijn vroegere Franschgezindheid terug. Hij deed
het voorstel aan Hun Hoog Mogenden om, in navolging
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van Frankrijk, zich te stellen ‘in vigoureuse posture om met machtige legers te velde
te komen tot afbreuk van den vijand’, en hij ried aan den Franschen bondgenoot
een buitengewonen onderstand te verzoeken van viermaal honderd duizend livres
tot werving van krijgsvolk.
Nog in April gaf Zijn Hoogheid aan den Resident Brasset te kennen, den oorlog
met kracht te willen doorzetten. Nog op den eersten Mei weet de Fransche gezant
De la Thuillerie het gemis aan veerkracht bij de voorbereiding van den komenden
veldtocht aan de slappe houding der Staten van Holland. Maar twintig dagen later
reeds schreef de gezant, dat de vijand om het zwakke Staatsche leger wel niet veel
geven zou, en de Prins quasi daarom niet te velde trekken wilde. En d'Estrades
meldde een drie maanden later aan Mazarin: ‘de la façon que je vois les choses
disposées, il n'y a rien à espérer de M. le prince d'Orange tant qu'il vivra.’
Dit zou Maarschalk de Grammont ook ondervinden toen hij in Den Haag kwam,
en indien wij gelooven mogen wat hij in zijne mémoires schrijft, was het idée fixe
‘om de Franschen te doen dansen’ den Prins bijgebleven.

Den Haag, September 1898.
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Gedelegeerden ter Vredesconferentie.
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Buitenlandsch overzicht.
De uitkomsten der Vredesconferentie.

Baron Staal.

Baron Staal, de voorzitter van de Vredesconferentie, zeide in zijn sluitingsrede,
sten

den 29
Juli:
‘Wij zijn nog te dicht bij de wieg geplaatst. Er ontbreekt een verschiet voor ons
gezichtspunt. Maar vast staat dat deze arbeid, ondernomen op het initiatief van den
Keizer, mijn doorluchtigen meester, en onder de hoede van Hare Majesteit de
Koningin der Nederlanden, zich in de toekomst zal ontwikkelen. Gelijk de voorzitter
van onze derde commissie bij een gedenkwaardige gelegenheid gezegd heeft: Hoe
verder wij op den weg der tijden voortschrijden, des te duidelijker zal zijn beteekenis
aan het licht treden.’
Te dicht bij de wieg.... De wieg van den muis, dien de bergen gebaard hebben.
Rekening houdende met de kleinheid van het wezentje, dat in de windselen ligt,
geloof ik toch dat baron Staal volkomen gelijk had. Wij staan te dicht bij de wieg.
Maar heel zelden kan het gemiddeld begrip van den tijdgenoot zich rekenschap
geven van de beteekenis en de gevolgen van groote internationale gebeurtenissen
die hij bijwoont. Hoeveel te minder, waar de sluiting van de Vredesconferentie geen
einde maakt aan een heerschenden toestand, aan bestaande conflicten, geen
tijdperk afsluit, maar eerst in een volkomen onbekende toekomst zijn uitwerking zal
hebben (of missen) op volkomen onbekende voorvallen. Dat een der resultaten van
de Conferentie - de regeling der arbitrage - ‘een nieuwe aera’ opent, zooals dezelfde
baron Staal zeide, lijkt mij een te stoute voorspelling voor een staatsman van zijn
jaren, misschien ten deele ingegeven door een min of meer verlegen gevoel, dat
waar zijn verheven meester de stem had laten hooren en de eerste diplomaten van
de wereld meer dan twee maanden te zamen overlegd hadden, men het met niet
minder dan ‘een nieuwe aera’ kon doen als practische

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

270
vrucht van zoo gewichtige deliberatiën. Het is mogelijk, dat hij gelijk heeft. Maar het
zal moeten blijken. Dat de menschheid op zeker tijdstip een nieuwe aera is
ingetreden, bespeurt gemeenlijk eerst het nageslacht.

Beernaert.

Als ik, voor een overzicht van de uitkomsten der Vredesconferentie, ietwat langer
dan anders de aandacht vraag, dan doe ik dat noch als optimist noch als scepticus.
Er zijn er, die elk ondernemen, dat niet tot dadelijk tastbaar voordeel schijnt te zullen
leiden, en dus ook dit, begroeten met de woorden: Dat geeft toch nooit iets. Daar
zijn anderen, die met name van het plan van den Tsaar, zoo niet den eeuwigen
vrede, dan toch een ommekeer van de Europeesche mogendheden, een vrijwillig
prijsgeven van de oorlogs-idee verwacht hebben. Tusschen die beide uitersten lag,
als meestal tusschen uitersten, de juiste meening. Reeds lang voor de opening der
bijeenkomst moet het velen getroffen hebben, dat de naam
‘Ontwapeningsconferentie’ voor ‘Vredesconferentie’ plaats maakte. Oogenschijnlijk
een verruiming van het arbeidsveld; een verheuging voor de utopisten, daar
ontwapening toch immers maar een der middelen is, waardoor het groote doel Vrede
bereikt kan worden. Maar voor wie nadacht, al dadelijk de aanduiding van een slecht
begin: de noodzakelijkheid om reeds voor de opening der Conferentie het hoofddoel
van de eerste circulaire Moerawjof te laten varen. ‘Een einde te maken aan die
onophoudelijke bewapeningen en het middel te zoeken om de rampen te voorkomen,
die de gansche wereld bedreigen, ziedaar de hoogste plicht, die thans op alle Staten
rust.’ Zoo had de Keizer in Augustus 1898 gesproken. In de tweede circulaire, van
Januari 1899, had de term: vermindering van bewapeningen plaats gemaakt voor
‘niet-vermeerdering.’ En de benaming van de Conferentie werd nog juist intijds
veranderd om de weinig roemrijke uitkomst te voorkomen, dat het hoofddoel, waaraan
zij haar naam ontleende, radicaal en volkomen is mislukt.
Volkomen mislukt. Het werk van de eerste afdeeling der Conferentie:
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beperking der wapeningen en verbod van bepaalde strijdmiddelen heeft, ja toch,
tot één eenstemmige verklaring geleid. Zij bevat ‘het verbod van projectielen en
ontplofbare voorwerpen te slingeren uit luchtballons of andere nieuwe dergelijke
middelen.’ Voorzoover ik weet, is zoo iets totnogtoe ook nooit gebeurd. De luchtballon
heeft in den oorlog van 1870 goede diensten bewezen aan de Parijsche belegerden.
Maar het was waarlijk niet om bommen in het Pruisische legerkamp te werpen, dat
Gambetta zijn beroemde opstijging uitvoerde. Wie van zulk een middel gebruik
maakte, was heel blij zoo hij zijn ballon buiten het bereik der vijandelijke kogels kon
houden. Er is een dergelijk artikel als de Conferentie thans heeft aangenomen, te
vinden in ons strafwetboek. Het vindt voornamelijk op kermissen zijn toepassing.
Zulk een kermis-artikel is de heele uitkomst van den arbeid der eerste commissie.

Jonkheer Van Karnebeek.

De staatsmanskunst van den voorzitter der Belgische Kamer, den heer Beernaert,
die de eerste afdeeling der eerste commissie presideerde, heeft hier niets kunnen
uitrichten. Evenmin de bekwaamheid en welsprekendheid van jhr. Van Karnebeek,
die als president der tweede onder-afdeeling en algemeen rapporteur der commissie,
een van de Nederlandsche gedelegeerden geweest is, die meegeholpen heeft
Nederland in de Conferentie een voortreffelijke rol te doen spelen en een invloed
oefenen, geheel ongeëvenredigd aan de politieke beteekenis van ons vaderland.
Nu ja, de Conferentie heeft ten slotte zekere ‘wenschen’ uitgesproken. Maar wat is
de uitspraak: ‘dat de beperking der lasten die tegenwoordig op de wereld rusten in
hooge mate begeerlijk is voor de vermeerdering van het materieele en moreele
welzijn van de menschheid’ - wat is die uitspraak anders dan een beleefdheid
tegenover den Tsaar? De quaestie van de rechten der neutralen, zoo hoogst
belangrijk voor de kleine staten wordt, volgens den wensch der Conferentie want
zij kon te dezen opzichte niets besluiten, verwezen naar een volgende bijeenkomst.
De quaestie betreffende type en kaliber van geweer en van marine-artillerie brengt
het niet eens zoo ver; zij moet slechts een ‘voorwerp van studie’ voor de verschillende
regeeringen uitmaken om ‘eventueel’ in een latere Conferentie eenvormig geregeld

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

te worden. De beide laatstgenoemde ‘wenschen’ mogen zich zelfs niet in
eenparigheid van stemmen

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

272
verheugen. Een andere, nopens onschendbaarheid van den particulieren eigendom
in zee-oorlogen, evenmin.
Van de drie ietwat stelliger ‘verklaringen’ wordt alleen die van de luchtballons met
algemeene stemmen aangenomen. Ik weet niet welke mogendheid heeft haar
bevoegdheid om ‘verstikkende gassen’ door middel van bommen onder den vijand
te verspreiden niet willen prijsgeven; terwijl Engeland en de Vereenigde Staten
weigerden den zoogenaamden dum-dum kogel of daarop gelijkende projectielen te
*)
beschouwen als strijdmiddelen, een beschaafde mogendheid onwaardig.
Deze uitkomsten zijn dan ook vrij wel met nul gelijk te stellen. Alle eenigszins
verder strekkende voorstellen zijn met groote meerderheden verworpen; zelfs dat
van den rapporteur der eerste onderafdeeling, generaal den Beer Poortugael, om
althans in een tijdperk van vijf jaren de in gebruik zijnde geweren-typen niet door
andere te vervangen, bereikte slechts een succès d'estime. Nederland heeft voor
al dergelijke voorstellen gestemd en dus zijn plicht gedaan, maar het zijn de groote
mogendheden geweest, die, verschillend gegroepeerd, deze pogingen hebben
verijdeld.

Generaal Den Beer Poortugael.

Duitschland voorop - zooals te voorzien was. Zeker, op de benoeming van den
Duitschen ambassadeur te Parijs, graaf von Münster (sedert tot prins Derneburg
verheven) was niets aan te merken. Die oude diplomaat is een vredelievende figuur,
die veel tot de verbetering der Fransch-Duitsche verhouding heeft bijgedragen. Maar
zoo een man van zijn rang de aangewezen chef voor de Duitsche delegatie was,
een man van zijn leeftijd en van zijn gaven was daarvan niet het werkelijke hoofd,
het verstand. De arbeid in de eerste commissie werd verricht door baron Von Stengel,
het Pruisische jonker-type met den stierennek, die kort voor zijn benoeming in
*)

Over de werking van dit afschuwelijke oorlogswerktuig leze men de brochure van den
Duitschen hoogleeraar von Bruns en de daarin voorkomende afbeeldingen, sedert het
verschijnen der brochure in allerlei tijdschriften, week- en dagbladen, ook Nederlandsche,
gereproduceerd.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

brochures met de vredes-idee den draak had gestoken en elke beperking van
wapeningen onmogelijk
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en ongewenscht had verklaard. En ter Conferentie zelve hield zijn
mede-gedelegeerde kolonel von Gross von Schwarzkoff een rede, die vrijwel
neerkwam op een aanprijzing van hooge oorlogsbegrootingen en vermeerderde
legersterkten - ter wille van de volkswelvaart!
De Duitsche delegatie was met meer sluwheid dan loyauteit samengesteld, nadat
uit den mond van den Duitschen Keizer het woord was opgevangen, ‘dat het niet
de schuld van Duitschland zou zijn, zoo de Conferentie niet slaagde’ en nadat hij
den volke had verkondigd dat graaf Münster dezelfde instructies had ontvangen als
baron Staal. Zoo de oude ambassadeur de eene helft van het Penelope-werk der
Duitsche delegatie verricht heeft - hetgeen de vraag is - dan hebben zijne
*)
mede-gedelegeerden zich met grooten ijver aan de andere helft gewijd .

Prins Münster.

In al wat Duitschland tegen de Conferentie gedaan heeft, had het een trouwen
bondgenoot in 's Keizers vriend, den Sultan van Turkije. Er zijn wel niet onwilliger
gedelegeerden naar den Haag gezonden dan de pasja's uit Konstantinopel, wien
zelfs het overigens welkome uitstapje vergald is door de activiteit der Armeniërs en
Jong-Turken tijdens de Conferentie. De Groote Heer heeft niet kunnen en niet willen
weigeren aan het Congres deel te nemen. Maar het doel reeds was in lijnrechten
strijd met de idealen, ja de plichten van den Muzelman. Zoo van iemand, dan ware
het zeker niet van den Profeet de wensch geweest, dat de volken in vrede zouden
leven naast elkander - tenzij in gemeenschappelijke aanbidding van Allah. Het was
een paskwil den Sultan te zien deelnemen aan het Vredesfeest, gelijk het een
paskwil is, dat zijn naam genoemd wordt onder de Europeesche souvereinen.
Rusland zelf heeft voorts zijn aanzienlijk deel aan de mislukking van dit gedeelte
der Conferentie. Terwijl graaf Moerawjof klaagde, dat de wapeningen

*)

Vgl. de artikelen van Mad. Marie Létizia Ratazzi - de Rute in de Nouvelle Revue Internationale
van 1 Juli en 1 Aug. jl.: Le Congrès de la Haye, een van de weinige beschouwende geschriften
(niet van oppervlakkigheid vrij te pleiten), die ik bij het schrijven van dit overzicht heb kunnen
raadplegen. - Hoewel zij de rol die Duitschland ter Conferentie gespeeld heeft, waarschijnlijk
een weinig ten kwade overdrijft, schijnt mij haar uitspraak niet onjuist: ‘Ce que l'éminent
professeur Zorn a fait pour (lees: contre) l'arbitrage, le professeur Stengel l'a fait pour la trève
désirée, et le comte de Munster a parachevé la double oeuvre par son silence éloquente.’
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onrustbarend toenamen na de verschijning van het eerste vredesmanifest, had
Rusland zelf eerst kort te voren een nieuw vlootprogram ontworpen en 240 millioen
gulden uitgetrokken voor scheepsbouw, ter wille van de bescherming der ‘vreedzame
belangen’ van het Rijk in Oost-Azië. Het eerste deel van dat program was uitgevoerd;
zou Rusland zich bereid verklaren de resteerende 130 millioen ongebruikt te laten?
Daarvan hing de houding van Engeland af, waar bij monde van den minister Goschen
enorme nieuwe vlootplannen aanhangig waren gemaakt. Zij waren het uitvloeisel
geweest van de eenvoudige Engelsche politiek, hierin bestaande, dat de vloot van
het Vereenigde Koninkrijk altijd op gelijke sterkte moet blijven met de vloten van
zijn twee machtigste tegenstanders te zamen. Maar over het intrekken van een deel
van het Russische vlootplan is ter Conferentie niet gesproken, nauwelijks gedacht.
De houding van Engeland vindt daarin voor een deel rechtvaardiging.
Laat ons hier iets goeds zeggen van Frankrijk; er is zoo zelden reden of aanleiding
toe geweest in de laatste jaren. Toegegeven zij dat het gedrag der Fransche
delegatie sterk onder den invloed stond hiervan, dat het de Tsaar was, die de
Conferentie had bijeengeroepen en dat het de plannen van den Russischen
bondgenoot waren, die gesteund moesten worden. Maar stellig is van geen der
groote mogendheden de medewerking zoo hartelijk en zoo zonder voorbehoud
geweest als van de Fransche Republiek. Mocht de zaak des Vredes eens blijken
eenigen voortgang te hebben gemaakt door het werk der Conferentie, dan zal
Frankrijk zich een groot deel van de eer kunnen toerekenen.
Behalve wat ik reeds boven noemde zijn dus van het programma Moerawjof, voor
zooveel den arbeid der eerste commissie betreft, mislukt de volgende punten:
niet-vermeerdering voor een bepaalden termijn van de legersterkten te land en
ter zee en van de oorlogsbegrootingen; overweging van de middelen om tot een
vermindering te komen; - verbod van invoering van nieuwe vuurwapens en
ontploffingsmiddelen; - verbod van onderzeesche oorlogsvaartuigen en van den
aanbouw van nieuwe ramschepen.
De vruchten van den arbeid der tweede commissie zijn:
onderteekening van een verdrag betreffende de regelen en gebruiken in den
oorlog te land;
onderteekening van een verdrag nopens de uitbreiding tot den zee-oorlog van
de beginselen der conventie van Genève van 22 Augustus 1864.
Een ernstige poging tot vaststelling eener regeling van gebruiken in den oorlog
te land werd gedaan in 1874. De grootvader van den tegenwoordigen Tsaar,
Alexander II, had in dat jaar een conferentie te Brussel saamgeroepen ‘ten einde,
voorzoover mogelijk, de rampen van den oorlog te verzachten’ op grond van het
beginsel ‘dat het eenige wettige doel, dat de Staten zich gedurende den oorlog voor
oogen moeten stellen, is den vijand te verzwakken zonder hem onnoodig leed op
*)
te leggen.’ Tusschen deze conferentie en die

*)

Protocole final der Brusselsche Conferentie - in Actes et documents relatifs au programme
de la Conférence de la Paix (den Haag 1899).
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welke thans geëindigd is, bestaat echter dit groote verschil, dat de te Brussel
vergaderde gedelegeerden niet gemachtigd waren om een bindend verdrag te
teekenen, maar dat zij slechts een Verklaring opstelden, ‘strekkende om tot grondslag
te dienen voor een latere gedachtenwisseling en voor een verdere ontwikkeling der
bepalingen van de conventie van Genève (1864) en de verklaring van St. Petersburg
(1868).’ Het is bij de Brusselsche ‘Verklaring’ gebleven; de nadere
gedachtenwisseling heeft vijf-en-twintig jaar op zich laten wachten.
Uit de opschriften der hoofdstukken van de Brusselsche Verklaring blijkt
genoegzaam de inhoud van het thans gesloten verdrag. Zij luiden:
van het militaire gezag op vijandelijk grondgebied; - wie moet als oorlogvoerende
partij erkend worden? - van de strijdvoerenden en de niet strijdvoerenden; - van de
middelen om den vijand schade toe te brengen; - van belegeringen en
bombardementen; - van spionnen; - van krijgsgevangenen; - van zieken en
gewonden; - van het militair gezag ten opzichte van privaatpersonen; - van
belastingen en het opleggen van lasten; - van parlementairen; - van capitulatiën; van wapenstilstand; - van de huisvesting van oorlogvoerenden en van de verpleging
van gewonden bij neutralen.

Baron Bildt.

Verschillende bepalingen van die Verklaring hebben thans wijziging ondergaan,
waarmede ik mij hier echter niet zal bezighouden. Een ieder begrijpt dat dit verdrag
niet veel meer is dan een codificatie van regelen, welke in algemeenen zin reeds
door oorlogvoerenden in acht genomen plachten te worden en dat het dus in zekeren
zin slechts gewoonte tot recht maakt. Hiermede is althans dit gewonnen, dat over
het al of niet bestaan van een gewoonte verschil van gevoelen niet meer kan
voorkomen en misschien, dat de mogendheden die het verdrag onderteekenden,
zich strenger dan vroeger gebonden zullen achten zich aan die gewoonten te houden.
In elk geval ontvangen in de toekomst de legerhoofden der toegetreden staten van
hun regeeringen instructies in overeenstemming met de bepalingen van het verdrag.
Uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat het verdrag, voor zoover het de verhouding van
een der oorlogvoerende partijen ten aanzien van neutralen geldt, op wier grondgebied

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

zij zich bevindt, enkel een feitelijken toestand regelt, dus geenszins den neutralen
staat, die de macht bezit om de oorlogvoerenden buiten zijn grenzen te houden,
eenige verplichting oplegt om hen toe te laten.
Ten tweede is, gelijk ik zeide, een verdrag geteekend, waarbij de voor-
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schriften van de zoogenaamde Roode-Kruis-Conventie (Genève 1864) met de
noodzakelijke uitbreiding en wijziging worden toepasselijk verklaard op den
zee-oorlog. Men is hier al dertig jaren mee bezig geweest, meestal onder stille of
openlijke tegenwerking van Engeland, dat echter thans zijn verzet heeft prijsgegeven.
Ik zal ook bij den inhoud van dit verdrag niet stilstaan, al is het als een vrij belangrijk
resultaat van de Conferentie te beschouwen. Wie er zich rekenschap van geeft,
welke zegeningen de Roode-Kruis-Conventie heeft gebracht, hoeveel bitter lijden
zij verzacht heeft en aan welke gruwelen een einde gemaakt, zal aanstonds de
noodzakelijkheid, maar ook de hooge waarde vatten van het tot stand komen eener
conventie, die aan de gewonden en hulpbehoevenden in den zee-oorlog dezelfde
*)
verpleging en bescherming brengt .
Men kan dus niet van de tweede commissie zeggen, zooals van de eerste, dat
zij vruchteloos gearbeid heeft. Ook zij was in twee afdeelingen verdeeld, welke
onder presidium stonden van twee der eerste kenners van internationaal recht. De
afdeeling, die zich met den zee-oorlog bezighield, werd voorgezeten door onzen
landgenoot, den staatsraad Mr. T.M.C. Asser. Die welke de codificatie van het
oorlogsrecht tot stand bracht, werd door den Russischen gedelegeerde Martens
geleid.

Mr. T. M C. Asser.

Misschien is men eenigszins verbaasd het lijstje der mogendheden te zien, welker
gedelegeerden de beide bovengenoemde verdragen onderteekenden. Van de 26
vertegenwoordigde staten teekenden:
België, Denemarken, Spanje, Mexico, Frankrijk, Griekenland, Montenegro,
Nederland, Perzië, Portugal, Roemenië, Rusland, Siam, Zweden en Noorwegen,
en Bulgarije;
zoodat nog ontbreken: Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, China, de Vereenigde
Staten van Amerika, Engeland, Italië, Japan, Luxemburg, Servië, Zwitserland en
Turkije.
*)

Onze lezers herinneren zich zeker het artikel van den heer Chr. F. Haje: De stichter van het
Roode Kruis, in deel XIII pag. 438 van Elsevier's Geïll. Maandschrift.
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hebben de delegaties van sommige rijken geen machtiging van hun regeering mede
gekregen om hun staat te verbinden, terwijl andere eenig voorbehoud gemaakt
hebben omtrent onderdeelen, die zij nader aan de beoordeeling hunner regeering
wenschen te onderwerpen. Teleurstellingen zijn dus niet uitgesloten, maar loopt het
eenigszins mede, dan mag de onderteekening van alle of van de groote meerderheid
der laatstgenoemde staten binnen niet te langen tijd verwacht worden. Over den
termijn en de wijze van toetreding ook voor andere staten spreek ik nog nader.
En thans de arbeid van de derde commissie nader beschouwd, het eenige werk
van de Conferentie, dat ver strekkende beteekenis kan hebben en dat misschien
de nieuwe aera opent, waarvan baron Staal in zijn sluitingsrede met zooveel
stelligheid sprak. Ik herinner aan de woorden van de Times, weinig geestdriftig
gestemd, die de opening der Conferentie in Mei jl. aldus begroette:
‘Al doet de Conferentie niet anders dan een lichaam, onder welke benaming ook,
tot stand brengen, om zekere min of meer ondergeschikte volkenrechtelijke geschillen
in der minne te helpen vereffenen, dan is reeds de Conferentie en Europa's
dankbaarheid jegens haar gerechtvaardigd.’
*)
Wat heeft de derde commissie tot stand gebracht?
Er wordt een Bureau van internationale arbitrage opgericht in den Haag. De leden
daarvan worden benoemd en de inrichting wordt geregeld door een Raad van
toezicht, bestaande uit de leden van het corps diplomatique in de hofstad, onder
voorzitterschap van den Nederlandschen minister van buitenlandsche zaken. Een
stil centrum, geen brandpunt van internationaal politiek verkeer; de geschikte plaats
tot - zoo luidt de officieele term - ‘vreedzame beëindiging van internationale
geschillen.’
Noch dit Bureau, noch deze Raad van toezicht maken evenwel het Permanente
Hof van arbitrage uit. Geen van beide bezitten rechterlijke bevoegdheid; hun is
slechts opgedragen de zorg voor de geregelde werking dezer instelling en het
verleenen van tusschenkomst bij het vormen van scheidsgerechten.
Voor zulke rechtbanken - en dit geeft het recht om van een Permanent Hof te
spreken - is echter het personeel steeds aanwezig. Elk der toegetreden staten wijst
een getal van ten hoogste vier personen aan om op een lijst van leden van het Hof
te worden geplaatst. Deze lijst zou dus, indien alle ter Conferentie vertegenwoordigde
†)
staten toetraden, uit ten hoogste 104 leden bestaan.
Uit deze lijst kiezen partijen, ingeval zij de tusschenkomst van het Per-

*)

†)

Het verdrag bevat een 60-tal artikelen. Bij het weergeven van den hoofdinhoud heb ik mij
gehouden aan een overzicht, gegeven door een onzer voornaamste dagbladen - het beste
dat ik in eenige courant of tijdschrift aantrof.
La liste des cent quatre! - een omineus getal uit den Panama-tijd. Maar hoogstwaarschijnlijk
zal de lijst dat groote aantal namen niet bevatten.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

278
manente Hof voor een tusschen haar gerezen geschil inroepen, elk een gelijk getal
scheidslieden. Voor elk geval wordt dus uit de leden van het Hof een bijzondere
rechtbank benoemd, die zelf haar hoofdscheidsman (voorzitter) kiest. De keuze van
dezen voorzitter is zoo nauwkeurig en uitvoerig geregeld, dat men het daaromtrent
ten slotte wel eens moet worden.

Lord Julian Pauncefote.

Deze hoofdbepaling is er waarlijk niet zonder moeilijkheden gekomen. Aan
voorbereiding ontbrak het; eerst toen de Conferentie geruimen tijd aan den gang
was, kwam de Russische delegatie met haar ontwerp voor den dag, waarin van een
permanent Hof van arbitrage geen sprake was. Sir Julian Pauncefote (sedert tot
Lord verheven), Engelsch ambassadeur te Washington en eerste Britsche
gedelegeerde, had toen zijn ontwerp al ingediend, waarvan de hoofdtrekken in het
gesloten verdrag zijn terug te vinden. Maar de Amerikaansche gedelegeerden, wier
voornaamste werkzaamheid ter Conferentie op het gebied der arbitrage ligt, hadden
hunnerzijds een ontwerp gereed gemaakt, dat een permanent rechtscollege voor
alle gevallen wenschte in te stellen, waarvan de leden door het hoogste gerechtshof
*)
van de contracteerende Staten zouden worden benoemd . Ook het ontwerp, ter
interparlementaire Conferentie van Brussel in 1895 uitgewerkt, kon niet als grondslag
voor de beraadslagingen dienen, omdat het evenals het Amerikaansche voorstel
de instelling van een permanent rechtscollege beoogde, waarvan eenige staten niet
wilden weten; - al mag dan ook zeker de waarde van den arbeid dier vroegere
congressen voor het thans bereikte doel en de verdiensten te dezen opzichte van
een onzer gedelegeerden, Mr. E.N. Rahusen, wiens werkzaamheid dezen zomer
niet zoozeer op den voorgrond is getreden als die zijner drie Nederlandsche collega's,
dankbaar worden erkend.
*)

De Amerikanen hadden er zich blijkbaar geen rekenschap van gegeven, dat hun Supreme
Court door zijn toetsingsrecht van de Congres-wetten aan de Constitutie een gansch andere
stelling in de staatsinrichting der Unie inneemt dan de opperste gerechtshoven in die der
andere Staten, zoodat het daar, naar Washington's woord, ‘de hoeksteen van ons politiek
gebouw’ is.
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Een tweede hoofdvraag was, of de arbitrale beslechting voor zekere categorieën
van geschillen tusschen de toegetreden staten verplichtend zou worden gesteld.
Voor zekere categorieën - want hierover bestond lang voordat er van de Conferentie
sprake was, nagenoeg eenparigheid van gevoelen, dat de arbitrage nooit verplichtend
kon worden gesteld, waar de nationale eer of de souvereine rechten, de
‘levensbelangen’ (intèrêts vitaux) der partijen op het spel stonden. Die hoofdvraag
nu is in zoo ongunstig mogelijken zin beslist. Voor geen enkel conflict is arbitrage
verplicht voorgeschreven kunnen worden. Het Russische ontwerp bevattevoorstellen
van dien aard, betreffende de vorderingen van schadevergoeding wegens
onrechtmatige handelingen van een der organen van den staat, ruime bron van
conflicten. De Nederlandsche delegatie had haar uiterste best gedaan om een
tweede groep van aan verplichte arbitrage te onderwerpen geschillen aanmerkelijk
uit te breiden, aanvankelijk met goeden uitslag. Benevens posten telegraafconventies,
sanitaire tractaten, verdragen betreffende letterkundigen en industrieelen eigendom,
waren daarin opgenomen conflicten voortspruitende uit tractaten betreffende
uitlevering, spoorwegverkeer, enz. Maar ten slotte heeft men de geheele verplichting
moeten prijsgeven. Duitschland is het geweest, die ook op dit punt de Conferentie
in de war gestuurd heeft en hoewel de Duitsche delegatie, toen zij in deze hoofdzaak
haar zin gekregen had, zich met het voorstel tot instelling van het permanente Hof
heeft vereenigd, is nog telkens daarna van de weinige ingenomenheid gebleken,
welke het Rijk voor dit belangrijkste resultaat van de Conferentie koestert.

Mr. E.N. Rahusen.

Het beginsel der arbitrage is echter unaniem aangenomen en wat ik boven zeide,
geldt ook hier: behoudens bijzondere omstandigheden, zal voor 31 December van
dit jaar het verdrag betreffende de arbitrage-regeling de onderteekening dragen van
alle of bijna alle de mogendheden, die ter Conferentie vertegenwoordigd geweest
zijn.
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De loop van zaken bij voorkomend geschil over welk onderwerp ook tusschen twee
der toegetreden staten zal dus in het vervolg deze zijn:
Zij kunnen het conflict - en dit zal bij onbeteekenende meeningsverschillen in den
regel het geval zijn - langs diplomatieken weg of van regeering tot regeering uit den
weg ruimen. Maar stel, dit gelukt niet. Er doet zich een conflict voor, waarin de
meeningen lijnrecht tegenover elkander staan of welks regeling bemoeielijkt wordt
doordat men het over de onderdeelen niet eens kan worden. Dan zal zulk een
conflict, van welken aard, van hoe geringe beteekenis ook, altijd op oorlog kunnen
uitloopen (tenzij er een speciaal tractaat tusschen de partijen bestaat, dat hen
verplicht arbitrage in te roepen). Maar voor het zoover komt, zal er eerst heel wat
moeten gebeuren, meer dan vóór de sluiting van het arbitrageverdrag.
Vooreerst heeft de Conferentie een regel vastgesteld, die in onvoorbereide ooren
heel zonderling klinkt, maar het in werkelijkheid niet is. Het is deze: Het aanbieden
van ‘goede diensten’ zal niet beschouwd kunnen worden als een ‘onvriendelijke
daad.’ Natuurlijk stond het ook vroeger aan andere staten vrij aan de in geschil
zijnden hun bons offices, of zelfs hun médiation, aan te bieden. Maar zij behoeven
zich in den vervolge niet te laten weerhouden door een schroom, hoe zulk een
aanbieding zal opgenomen worden. Intusschen blijft de kans altijd bestaan dat zij
een droog bedankje ontvangen.
Dan voert het arbitrage-tractaat de médiation spéciale in. Neemt het geschil een
ernstig karakter aan, dan - zoo wordt den mogendheden in art. 8 aanbevolen - is
het wenschelijk dat de twee staten in geschil elk een andere mogendheid zullen
aanwijzen, welke de taak zullen vervullen van ‘getuigen in een duel.’ Getuigen vóór
een duel ook; men weet dat het niet alleen het werk van zulke personen is de
voorwaarden te regelen voor en te handhaven in een gevecht, maar ook tevoren
een verzoening te trachten te bewerken of uit te maken, of het gerezen geschil van
zoodanig ernstigen aard is dat het een beslechting door de wapenen, in zekeren
zin, rechtvaardigt. Terwijl zij hiermee bezig zijn (het mag ten hoogste dertig dagen
duren) staan de onderhandelingen tusschen de twee betrokken staten stil. Moeten
de getuigen ten slotte een Allez messieurs! uitspreken en barst de oorlog uit, dan
blijft het hun taak zoo mogelijk als vredeherstellers op te treden. Men ziet het,
hierdoor is een moreele band gelegd tusschen de staten, een zweempje van
solidariteit ontstaan; berust de bemoeiing van mogendheden met de geschillen van
andere niet uitsluitend meer op eigen belang.
Dit artikel in het arbitrage-verdrag dankt zijn ontstaan aan de Amerikaansche
afgevaardigden, met name aan den gedelegeerde Holls. Het denkbeeld is niet van
hem af komstig; reeds in het najaar werd het in een rapport aan den Tsaar met
groote warmte aanbevolen door den ex-ambassadeur van Rusland te Konstantinopel,
Nelidof. Maar zonder de Amerikaansche delegatie zou het niet in het verdrag
belichaamd zijn. Voorts moet ik nog bij deze ‘bemiddeling’ vermelden, dat het geheele
arbitrage-verdrag een oogenblik gevaar heeft geloopen door een amendement van
den Italiaanschen gedelegeerde, graaf Nigra, luidende ongeveer:
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‘Bij gebreke van beding van het tegendeel, zal de bemiddeling noch mobilisatie,
noch eenige andere voorbereiding van vijandelijkheden doen staken.’ Hierover is
geducht gekibbeld, maar graaf Nigra is niet al te stijf op zijn stuk blijven staan en
heeft, meen ik, ten slotte dit voorstel ingetrokken, dat trouwens vrij overbodig schijnt
te zijn, daar het zoo ooit hier een ‘levensbelang’ van de Staten geldt, voor wie een
oorlog tot de nabijzijnde mogelijkheden behoort, een belang hetwelk dus uitteraard
buiten den invloed van pogingen tot bemiddeling of arbitrage moet blijven.

Graaf Nigra.

Maar ik hervat den draad. Bij het ontstaan van een ernstig geschil is het verleenen
van bemiddeling op verzoek van partijen, niet de eenige verplichting welke op de
andere mogendheden rust. Zij hebben zich - bij art. 27, op voorstel van Bourgeois
opgenomen - verbonden in dergelijke gevallen partijen opmerkzaam te maken op
de mogelijkheid om hun zaak aan de arbitrale uitspraak van het Hof te onderwerpen.
Dit is van meer belang dan het schijnt. Men moet hier denken aan een collectief
vertoog van de toegetreden mogendheden aan de beide staten in geschil. Zulk een
vertoog dient niet om deze aan het bestaan van dat Hof in eigenlijken zin te
herinneren, maar om een antwoord te ontvangen, een verklaring waarom in het
gegeven geval van arbitrage geen gebruik zou worden gemaakt. Het dwingt partijen,
die oorlog willen, dus hun redenen wel degelijk en stellig te formuleeren tegenover
buiten het geding staanden. Deze eenvoudige stap draagt zoozeer het karakter
eener gemeenschappelijke bemoeiing, dat de Vereenigde Staten met hun
Monroe-leer, die hun gebiedt zich van inmenging in niet-Amerikaansche
aangelegenheden te onthouden (en hen in staat stelt anderer inmenging op
denzelfden grond af te wijzen) tot het verdrag hun medewerking slechts verleend
hebben onder het voorbehoud, dat geen artikel, en men had hier op art. 27 het oog,
met die leer in strijd zou zijn.
Indien nu de staten in geschil besluiten hun zaak aan de uitspraak van het arbitrale
Hof te onderwerpen, dan stellen zij uit de bestaande lijst van rechters een rechtbank
samen gelijk boven geschetst. Die rechtbank gaat te werk volgens in het verdrag
vastgestelde procesregelen; waarvan het partijen vrijstaat bij compromis af te wijken.
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De rechtbank zetelt te 's-Gravenhage, tenzij anders wordt overeengekomen. Het
vonnis wordt in het openbaar uitgesproken, het wordt, zooals na eenigen strijd is
uitgemaakt, gemotiveerd.
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Hooger beroep bestaat niet; revisie bij denzelfden rechter (wegens een ‘nieuw feit’,
dat na de uitspraak is bekend geworden en invloed daarop had kunnen oefenen)
slechts indien dit bij het compromis uitdrukkelijk is voorbehouden.

Léon Bourgeois.

De staten in geschil blijven volkomen vrij om hun conflict te laten beëindigen door
arbitrale uitspraak van een ander college dan het Hof of van een door hen aan te
wijzen persoon. Evenzoo blijven alle partieele of algemeene arbitrage-verdragen,
thans bestaande, onverkort gehandhaafd en blijft het sluiten van nieuwe dergelijke
verdragen niet alleen geoorloofd, maar geldt het zelfs naar den geest van de
Conferentie als zeer aanbevelenswaardig. Zulke algemeene tractaten bestaan, b.v.
tusschen ons land en Portugal, tusschen Italië en de Argentijnsche Republiek.
Frankrijk en Engeland hebben pogingen gedaan om zulke tractaten te sluiten met
de Unie; men weet, dat de totstandkoming van het algemeen arbitrage-verdrag met
Engeland slechts op het laatste oogenblik schipbreuk heeft geleden in den
Amerikaanschen Senaat.
Ziehier dan het voornaamste werk der Vredesconferentie. Vergeten wij niet wie
eraan medegearbeid hebben en hoeveel tegenstand er te overwinnen geweest is.
En vergeten wij ook niet dat, waar veel slechts door verstandig bemiddelen tot stand
heeft kunnen komen, die middelaarsrol een zeer voorname geweest is en voor een
groot deel is waargenomen door de Nederlandsche delegatie, met name door den
staatsraad Asser. Niet alleen heeft deze als lid der commissie van onderzoek (comité
d' examen), waarin ook de heer Léon Bourgeois met zooveel vrucht werkzaam
geweest is, een belangrijken arbeid helpen verrichten, maar ook als voorzitter der
commissie van redactie is hij het geweest, die door vaak den juisten tekst te vinden,
aan heel wat oneenigheid een eind gemaakt, aan heel wat naijver en onwil het
zwijgen heeft weten op te leggen. Behalve dat is meer dan een nuttige bepaling in
het arbitrage-verdrag aan het Nederlandsch initiatief te danken.
Ook het arbitrage-verdrag wacht nog op de onderteekening van de staten van het
Drievoudig Verbond, van Engeland, China, Japan, Luxemburg, Servië, Zwitserland
en Turkije. Maar men mag er op rekenen, dat de toetreding van
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de vier eerstgenoemde en misschien van al de overige binnen 1899 zal volgen.
En de andere, de niet ter Conferentie uitgenoodigde?
Men heeft begrepen, dat het met het doel van deze bijeenkomst, die dan toch,
hoe men over de waarde harer uitkomsten moge denken, in hoofdzaak strekt om
den vrede over de geheele wereld te behouden en te bevorderen, in lijnrechten
strijd zou zijn, indien men de toetreding niet openliet voor alle staten, die bevoegd
geacht worden tot het sluiten van een internationaal verdrag. Er is dus uitgemaakt,
dat de gelegenheid daartoe alsnog onder zekere voorwaarden zou openblijven.
Maar welke? Na dagenlange discussie heeft men de moeielijkheid tot later uitgesteld
en besloten, dat de voorwaarden nader zouden worden geregeld. Er kwam bij die
beraadslaging zooveel kijken, er werd zooveel overhoop gehaald, dat men zonder
beslissing op dit punt is uit eengegaan ten einde de Conferentie, welker leden
bovendien naar huis begonnen te verlangen, niet onder gekibbel te sluiten.
Daar was - om maar enkele van de quaesties te noemen - de vraag of de
Zuid-Afrikaansche Republiek zou kunnen worden toegelaten. Men zou zeggen dat
die vraag zeer eenvoudig was. Voor het aangaan van internationale ver dragen
behoeft de Transvaal Engeland's goedkeuring. Voor een bijzondere regeling, waar
het de toetreding van Transvaal tot de arbitrage-conventie betrof, bestond dus
oogenschijnlijk geen reden. Zij hing, gelijk in de overige gevallen, in dit opzicht van
Engeland's goedkeuring af. Maar Engeland heeft blijkbaar er tegen opgezien het
odium eener weigering op zich te laden, wat de toetreding van welken staat ook
betreft tot een verdrag, waartoe het zelf heeft medegewerkt. Anderzijds heeft het
zoo herhaaldelijk en beslist geweigerd zijn geschillen met de Republiek aan arbitrage
(althans aan arbitrage in den zin van de pas gesloten conventie) te onderwerpen,
dat er wel geen sprake van zou zijn, dat het casu quo de Transvaal de noodige
goedkeuring om toe te treden zou verleenen.
En dan was er de quaestie - eveneens reeds bij het rondzenden van de
uitnoodigingen tot het deelnemen aan de Conferentie scherp gesteld en toen naar
den zin van Italië beslist - van de toetreding van den Paus. Ook deze vraag blijft
nog open. Er bestaat gelegenheid voor Italië om van de lauweren, in zijn jongsten
strijd tegen Leo XIII behaald, vrijwillig afstand te doen. Mocht dit nog geschieden!
Want het is nauwelijks te betwisten, dat de handteekening van den Paus onder de
arbitrage-conventie behoort; en zij kan er, dunkt mij, onder geplaatst worden, zonder
dat de quaestie der wereldlijke souvereiniteit van het hoofd der Roomsch-katholieke
kerk in een door Italië niet gewenschten zin wordt uitgemaakt. Toen de eerste
circulaire Moerawjof verscheen, liet de Tsaar, daar een nuntius te Petersburg
ontbreekt, zijn minister-resident bij het Vaticaan dat stuk aan kardinaal Rampolla
overhandigen verzoekende aan Leo XIII om ‘het groote werk van de bevestiging
des vredes met al de macht van zijn zedelijk gezag te steunen.’ Het antwoord bevatte
een volledige instemming; en er werd niet verzuimd in het licht te stellen, wat de
Heilige Stoel reeds voor de zaak des Vredes had
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gedaan. Toen de tweede circulaire was medegedeeld, volgde een niet minder warm
antwoord, waarin de volle nadruk werd gelegd op en uitvoerig stilgestaan bij het
achtste punt van dat stuk: bemiddeling en arbitrage. En nu is onbetwistbaar, dat
aan het Vaticaan op dit stuk het recht van medespreken niet mocht worden ontzegd
èn wegens den enormen invloed waarover het nog altijd beschikt, èn wegens de
nuttige medewerking die het in dit opzicht ter Conferentie had kunnen verleenen,
èn krachtens alles wat het in het verleden voor de zaak der arbitrage gedaan had,
èn krachtens de erkenning van de hooge beteekenis zijner medewerking ook door
niet-katholieken, zooals Bismark vroeger, zooals de Tsaar nu.
Italië heeft het niet gewild. Het heeft met wegblijven gedreigd, indien de afgezant
van den Paus ter Conferentie verscheen en Duitschland heeft langs een omweg
hetzelfde gedaan, door zijn medewerking slechts toe te zeggen, indien al de ter
Conferentie uitgenoodigden zich aldaar lieten vertegenwoordigen. Van toen af was
het uitgemaakt, dat de Conferentie zonder de directe medewerking van den Paus
zou beraadslagen en besluiten. Het schrijven van Koningin Wilhelmina, een politieke
daad, die zeker ook wel een weinig voor ‘binnenlandsch gebruik’ bestemd geweest
is, heeft den Paus de gelegenheid geschonken te zinspelen op den ‘abnormalen
toestand’, waarin de Heilige Stoel door de niet-uitnoodiging was gebracht, maar
tevens grootmoediglijk te beloven, dat hij voort zou gaan zijn traditioneele roeping
te vervullen, ‘zonder een ander doel na te streven dan het algemeen welzijn.’ De
zedelijke overwinning is aan het Vaticaan gebleven. Van Italiaansche zijde is niet
in 1870 alleen, maar ook herhaaldelijk daarna omstandig betoogd, dat de invloed
van den Heiligen Stoel, nadat hij van wereldlijke macht was beroofd, slechts stijgen
kon. De eerste maal na 1870, dat de mogendheden van Europa werden
saamgeroepen tot het volbrengen van een arbeid, waarvan het voornaamste
gedeelte, de arbitrage, juist dien zedelijken steun van den Paus bezwaarlijk kon
ontberen, en waaraan stellig de meerderheid der vertegenwoordigde staten den
Paus gaarne direct hadden zien medewerken, was het juist Italië, dat dezen belette
*)
zijn zedelijken invloed in de volle maat uit te oefenen.
Al genoeg van deze bijzaken. De Vredes-conferentie is niet mislukt. Nog eens, de
waarde van haar werk te beoordeelen ligt niet in de macht van den tijdgenoot. Ook
daarom niet, omdat het hem niet gegeven is de gebeurtenissen te zien, waarop het
werk der eerste Vredesconferentie invloed zal oefenen, al of niet. Hij weet niet of
er volgende conferenties zullen worden saamgeroepen om den overvloed van stof
te verwerken, welke de Conferentie aan opvolgsters heeft overgelaten en of zij op
die wijze zal worden de eerste van een reeks ernstige pogingen om de gruwelen
van den oorlog te verzachten, de militaire lasten te verlichten, den oorlog zelf te
voorkomen. Hij

*)

Zie het artikel van Georges Goyau: La Conférence de la Haye et le Saint-Siège in de Revue
des deux mondes van 1 Aug. jl.
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weet niet of de eer en de goede trouw der verbonden Staten - de eer en de goede
trouw, waaraan (bij gebreke van alle andere sanctie dan, in het uiterste geval,
collectief g e w e l d van de andere toegetredenen) de aanvaarding en nakoming
der arbitrale vonnissen, gelijk de opvolging der bij de andere verdragen gestelde
regelen, moet worden overgelaten - waarborgen zullen zijn krachtig genoeg om
tegenover vermeend nationaal belang, nationale geraaktheid, nationaal egoïsme
blijvend stand te houden.

A.D. White.

Men tracht in zijn geest steeds meer twijfel te wekken aan de waarde der
diplomatie en aan de beteekenis van wat zij tot stand brengt. Men zegt hem, het
was een tooneelvertooning, de gansche Conferentie. ‘Ein Schattenspiel an der
Wand ohne Blut und ohne Körper. Aber dieses Schattenspiel gab wieder, dasz
unsere Diplomaten doch auch etwas sagen und thun wollten. Nur ist es die Frage,
ob sie damit dem scheidenden Jahrhundert den Epilog oder dem neuen den Prolog
zu sprechen beabsichtigten. Die Skeptiker meinen, die Diplomatie wie die Juristerei
*)
hinkten immer den Ereignissen nach.’
De tijdgenoot hoort dat en hij twijfelt. Wat hij ziet, is niet geschikt om de onrust in
zijn geest te bedaren. Hij ziet een arm volk van rijken geest in het Noordoosten van
Europa, welks vrijheid ontvreemd, welks rechten verkracht, welks bestaan met
overmacht bedreigd wordt door denzelfden monarch, op wiens roep de Staten zich
opmaakten tot het Vredesfeest, i n n a a m v a n h e t R e c h t . Hij ziet een arm
volk, aan stoere deugden rijk, in het Zuiden van Afrika, welks onafhankelijkheid
belaagd, welks land met lagen hartstocht begeerd wordt door hetzelfde volk, dat
nog altijd met meesterlijk talent een wereldrijk in stand houdt en uitbreidt, waarvan
de wedergade sinds Rome's eersten keizertijd niet is aanschouwd. Hij ziet een groot
gemeenebest, dat half

*)

Uit het te Keulen verschijnende weekblad Das neue Jahrhundert; jaargang no. 47, van 19
Aug. jl.: Diplomatisches Schattenspiel.
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een werelddeel omvat, dat met de achterlijke denkbeelden der Oude Wereld heet
te hebben afgedaan, een met huichelachtigen schijn van recht bemantelden oorlog
beginnen tegen een ineenstortend koninkrijk en na dien oorlog ziet hij die groote
republiek, aan landhonger ten prooi, den strijd voorzetten t e g e n de vrijheid van
hen om wier wille de krijg mede heette te zijn aanvaard. Hij ziet onzaglijke
wapeningen, verzwaard in het zicht van en tijdens de Vredesconferentie. Hij ziet de
macht van het militairisme in Frankrijk, Duitschland, Rusland. Hij ziet den Turk in
Europa. Hij ziet de landroof in Oost-Azië...
En hij behoeft den goeden moed, het kalme verstand en de goddelijke hoop wel
zéér om tot zichzelf te zeggen, dat de Vredesconferentie een groot en machtig werk
verricht heeft, omdat zij een groot en machtig werk b e g o n n e n is.
Maar de tijdgenoot hoort de stem van Grotius, welke de Amerikaansche
gedelegeerde Andrew White, in zijne uitnemende rede bij het standbeeld in het
oude Delft, opriep uit het graf: ‘Gaat voort met uw machtig werk. Stoort u niet aan
hetgeen cynici, pessimisten, pseudo-filosofen of enthousiasten zeggen. Gaat voort
met het werk om den vrede te versterken en den oorlog te humaniseeren.’
Hij bedenkt zich, dat midden in dien gruwelijken tijd van tachtig- en dertigjarigen
oorlog die groote geest de kiem van dezen Statendag van 1899 geplant heeft, toen
hij, pleitende voor arbitrage en bemiddeling, de plechtige woorden neerschreef:
‘Want ten zeerste zijn de christelijke koningen en staten verplicht dezen weg in
*)
te slaan om het wapengeweld te voorkomen.’
En hij hoopt.
20 Augustus.
P.V.D.

*)

Hugo Grotius in De jure belli ac pacis. - ‘Maxime autem Christiani reges et civitates tenentur
hanc inire viam ad arma vitanda.’
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Van de redactie.
Moral insanity.
In het Nieuwsblad voor den Boekhandel’ van 8 Augustus ll. wees Mr. J.G. Robbers
Jr., adjunct directeur der My. Elsevier, op het feit dat de schrijver van In den
*)
maalstroom des levens volzinnen had overgenomen in zijn roman uit de novelle
van Maurits Smit, voorkomende in Van den ouden Dag, een door genoemde
maatschappij uitgegeven bundel. Mr. Robbers sprak, in zijn protest, van ‘gestolen
waar’ en meende andere uitgevers te moeten waarschuwen tegen den schrijver,
W. de Bruyn.
Hetzelfde nommer van het N.v.d.B. bevatte een antwoord van den beschuldigden
romanschrijver. Deze beweerde nimmer de novelle van Maurits Smit Van den ouden
Dag, te hebben gelezen. Dit deed weinig ter zake; want er was door hem
overgeschreven uit de novelle Tine, de eerste uit den bundel, waarvan de titel door
Mr. Robbers was opgegeven. Verder betuigde hij: ‘het is een infame leugen, dat ik
iets heb nageschreven van eene novelle van den heer Maurits Smit.’ Zelfs raadde
hij ‘den heer R. in gemoede (sic) aan voorzichtiger in zijn oordeel te zijn.’ Er was
echter van ‘oordeel’ geen sprake, maar wel van een ter dege geconstateerd feit.
Niet alleen de uitgever beklaagde zich. Ook de schrijver van den genoemden
bundel teekende protest aan, in bewoordingen, die van toorn getuigden. Maurits
Smit schreef in De Amsterdammer (Weekblad) o.a.:
In In den Maalstroom des levens pag. 129 en 130 schrijft W. de Bruin:
en 't was of dan weer een oogenblik iets van die zilveren stemming over
haar kwam, haar leven omglanzend in een lichte sfeer, - om dan weer
ineens te wijken voor die andere stemming, dof en mat, voor dat grauwe
spook, waarachter zij het leven zag, zooals het was, dat leven wreed,
zoo meedoogenloos hard. - In den laatsten tijd, na dien avond, was de
neiging om zich beelden uit het verledene voor den geest te roepen, en
toe te geven aan een gevoel van weemoed, van een zacht, stil droef-zijn,
bij Martha voortdurend sterker geworden, zij gevoelde, dat zij het niet
meer in haar macht had, die sombere gedachten, die melancholieke
stemmingen te verjagen, die zich telkens aan haar opdrongen en in haar
opkropen. - Soms ontwaarde ze met een zekeren schrik, dat die gedachten
haar konden verbitteren; dan was zij stroef en kortaf tegen haar vader,
tegen Constant zelf. Dan werd ze verdrietig en noemde ze zich dwaas
en kinderachtig. O, 't was slecht van haar, om te wantrouwen... hij was
toch altijd goed voor haar? - En dan ging het weer een poosje beter, tot
zij plotseling zich zelve betrapte, dat ze weer was afgedwaald.
In Van den ouden Dag pag. 19 en 20 schreef Maurits Smit:
en 't was of dan weer een oogénblik iets van die zilveren stemming over
haar kwam, haar leven omglanzend in een lichte, zonnige sfeer, - om dan
weer in eens te wijken voor die andere stemming, dof en mat, voor die
grauwe werkelijkheid, waarin zij het leven zag zooals het was, en die haar
zoo wreed, zoo meedoogenloos hard toeschreeuwde dat alles voorbij
was... In den laatsten tijd was die neiging om zich beelden uit het
verledene weer voor den geest te roepen en toe te geven aan dat gevoel
*)

Men zie onze recensie daarvan in het jongste Meinummer van dit tijdschrift.
RED.
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van weemoed, van een zacht, stil, droef-zijn, bij Tine voortdurend sterker
geworden. Zij voelde dat zij 't niet in haar macht had die sombere
gedachten, die melancholieke stemmingen te verjagen, die zich telkens
aan haar opdrongen en in haar opkropen. - Soms ontwaarde ze met een
schrik dat die gedachten haar konden verbitteren, dan was zij stroef en
kortaf tegen de kinderen en tegen Guus, en zij waren toch allen zoo goed
en lief voor haar. Dan werd ze verdrietig en ze noemde zich dwaas en
kinderachtig. Zij had het immers zoo goed in de wereld, - waarover had
zij zich te beklagend? O, 't was slecht van haar om altijd zoo... En dan
ging het weer een poosje goed, tot zij plotseling zich zelf betrapte dat zij
weer was afgedwaald.
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Met uitzondering van de door mij gecursiveerde woorden heeft W. de Bruijn, na
verandering van de namen Tine en Guus in Martha en Constant, dat gedeelte dus
letterlijk van mij overgenomen.
W. de Bruijn schrijft op pag. 132: ‘hij had iets vrijmoedigs, iets ongedwongens in
zijn manier van doen en denken, wars van conventie. Hij zag de dingen heel anders
en plaatste zich in een gansch ander licht dan de gewone sleur-menschen, die maar
voortjagen, bot en ongevoelig, zonder na te denken over hoe en wat. - Wanneer
men hem, den jongen cavalerie-luitenant, hoorde spreken, of wanneer men hem
zag in dat geestig, ironisch gelaat, met de heldere, levendige oogen, als hij bezig
was iets op de societeit te betogen, dan trof 't altijd, hoe groot een contrast er bestond
tusschen hem, den fijner bewerktuigde en hooger begaafde, en de andere
dood-gewonen.’
Op pag. 18 Van den ouden Dag schreef ik: ‘hij had iets vrijmoedigs, iets
ongedwongens in zijn manier van doen en denken, zonder daarom hinderlijk of
aanstootelijk te worden; wars van conventie, zag hij de dingen heel anders en
plaatste ze in een heel ander licht dan de gewone sleur-menschen, die maar
voortjagen, bot en ongevoelig, zonder na te denken hoe of wat. Wanneer Tine hem
dan zoo hoorde spreken: wanneer zij in dat geestig, ironisch gelaat zag, met de
heldere, levendige oogen op haar gevestigd, als hij bezig was iets te betoogen of
te beweren, of wanneer hij sprak over zijne ontmoetingen en bevindingen, dan trof
't haar altijd hoe groot een contrast daar bestond tusschen hem den fijne
bewerktuigde en hooger begaafde, en zijn broer, den grooten, zwaren Guus, zoo
log en zoo goedig en zoo dood-gewoon.’
Zoo zou ik kunnen voortgaan. Behalve de hier aangehaalde tel ik in de genoemde
hoofdstukken nog 55 regels, die woordelijk uit mijne novelle zijn overgeschreven.
Ik noodig andere oorspronkelijke auteurs uit, het werk van W. de Bruijn eens in
te zien; misschien dat er onder hen zijn, die tot dezelfde verrassende ontdekking
komen als ik, want ik acht het nu niet onwaarschijnlijk dat dit heele boek is
samengelapt uit brokstukken van reeds bestaande werken.
Hierop werd door Willem de Bruyn tweemaal geantwoord: in het N.v.d.B. dat hij niet
den bundel, maar wel de novelle Tine kende, die in Elzeviers Maandschrift werd
opgenomen. De heer Robbers had geen infame leugen verkondigd; doch de
protesteerende schrijver en uitgever maakten zich schuldig aan overdrijving. Er
waren in Tine wel ‘enkele tientallen regels nagenoeg (!!) gelijk aan die door (hem)
gebezigd’ in zijn roman; doch ‘welke omstandigheden (hem) daartoe (tot het
overschrijven) hebben geleid weet (hij) zelf niet, daar het nimmer (zijn) doel is
geweest “gestolen” waar aan de(n) man te brengen.’ Hij voegt er bij: ‘Mijn boek is
overigens geheel anders dan de novelle Tine; enkel zijn een paar onbeduidende
zinnen gelijk.’ Dat In den
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maalstroom des levens geheel anders is dan Tine mag Maurits Smit niet spijten.
Wat de Bruyn ‘een paar onbeduidende zinnen’ noemt, weet de lezer uit bovenstaande
aanhaling.
Het is wel; doch het mooiste moet nog komen.
Tweemaal antwoordde Wm. de Bruyn (naar wij vernemen redacteur van een
tijdschrift) op de aanklacht van Maurits Smit. De tweede keer in het weekblad De
Amsterdammer van 20 Augustus.
Hij heeft over het geval nagedacht en is tot het besluit gekomen dat brutaal
optreden nog maar het beste wezen zal. De meeste bladen hebben niet gerept van
de beschamende berisping, die hij van Maurits Smit ontvangen heeft. Het geval
schijnt niet de verontwaardiging der groote pers te hebben opgewekt. Dus flink
onbeschaamd er tegen in. Hij begint dan ook maar vast aldus: ‘daar schijnt in de
letterkundige wereld steeds een geest rond te waren van vijandschap, jalousie en
haat jegens elkander.’ Vraag: wie is er jaloersch van Willem de Bruijn? Toch zeker
niet Maurits Smit? Verontwaardigd, roept hij: ‘geeft dit feit (het overschrijven)
aanleiding tot zulk een aanval in het publiek?’ Och, Willem de Bruijn zal gedacht
hebben dat de Nederlandsche, oorspronkelijke schrijvers er niet aan gewoon zijn
dat men voor hunne rechten en belangen opkomt, of zich warm maakt over hunne
aangelegenheden. Het publiek zal zich, inderdaad, bitter weinig aantrekken van het
plagiaat. De Bruijn schrijft ‘enkele tientallen regels’ over van Maurits Smit.
Onbelangrijker feit kan het groote publiek ten onzent zich niet denken. Al had de
Bruijn de compleete werken van Maurits Smit en die van den anderen heer Jaeger
daarbij nageschreven, dan zou 't ons publiek nòg koud laten. Er scheelt niet zoo
héél veel aan dat menigeen in den lande (en van je geleerdsten) letterkundig
eigendom ‘diefstal’ noemt; immers, letterkundig eigendomsrecht wordt althans niet
erkend ten opzichte van buitenlandsche schrijvers en Nederlandsche vertalingen
hunner werken of van Nederlandsche auteurs en vertalingen van hun werk, in het
buitenland uitgegeven. Wel neen, Maurits Smit had zich niet moeten beklagen in
het publiek. Het publiek luistert niet naar zulke klachten. De redactie van het
weekblad de Amsterdammer had het protest van den heer Jaeger moeten
terugzenden als ‘voor onze lezers totaal zonder belang.’
En nu krijgt de heer Jaeger nog een lesje van Willem de Bruijn. Maurits Smit weet
niet wat edel en netjes is. Dat weet De Bruyn beter! Hij zet den heer Jaeger op zijn
nommer: ‘een eenvoudig briefje aan mijn adres gericht, ware eenvoudiger, edeler
en netter geweest.’
Waarempel, daar heeft De Bruijn gelijk aan! Wat verbeeldt zoo'n oorspronkelijk
schrijver zich wel, dat hij het publiek lastig gaat vallen met geklaag over letterkundige
dieverij? Een particulier briefje met ‘Hooggeachte Collega’ er boven en eindigend
‘met de meeste hoogachting’ - dit zou netjes geweest zijn en eerst goed 's mans
eigendomsrecht op enkele tientallen volzinnen uit een roman door De Bruyn hebben
gestaafd. Daar schiet men meê op: met particuliere brietjes! En verontwaardiging,
behoefte om zoo'n overschrijf
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- romancier aan de kaak te stellen - die houdt een ‘net’ en ‘edel’ man er niet op na.
Bovendien - zegt Wm. de Bruijn - dat die enkele tientallen van regels ‘door 'n zeer
bijzondere omstandigheid’ zijn... ‘gelijkluidend’ geworden. Zoo kan ‘door 'n zeer
bijzondere omstandigheid’ uw horloge in den zak komen van iemand, die in 't gedrang
naast u staat.
Het is nòg niet mooi genoeg. De heer Jaeger moest nog een ezelstrap krijgen:
‘Er zouden bekwamere meesters te copieeren zijn’ - zegt De Bruijn.
Welzeker, dat weet de heer Jaeger ook wel. De Bruijn had Couperus kunnen
plunderen of Multatuli. Maar misschien zou er dan meer kans geweest zijn dat men
er achter kwam. De Bruijn dacht dat Tine niet anders bekend was dan uit een
aflevering van ons tijdschrift, die nu ettelijke jaren oud is! - Hij zegt het zelf.Indien Wm. de Bruijn dadelijk zijn verontschuldigingen aangeboden had aan
schrijver en uitgever, zonder meer, zouden wij hier niet op het voor hem zoo
beschamende incident zijn teruggekomen. Maar wij wenschen hier met den grootsten
nadruk te protesteeren tegen de communistische begrippen van De Bruijn omtrent
letterkundigen eigendom. 't Is al héél wel dat men ons kan plunderen in het buitenland
en dat schrijvers, die honorarium moeten vragen voor hun werk en niet, als De
Bruijn, het voorrecht hebben te kunnen verzoeken dat maar liever niet te mogen
ontvangen (men zie zijn eerste antwoord aan Mr. Robbers), dat die schrijvers te
worstelen hebben tegen de concurrentie der tallooze buitenlandsche auteurs, wier
werk voor hongerloon wordt vertaald. Daartegen valt nog niets te doen, voorloopig.
Maar daarom moeten de oorspronkelijke Nederlandsche schrijvers des te krachtiger
hunne bij onze wet wèl erkende rechten handhaven, vooral juist in het publiek. Want
ons publiek wordt zóó in de war gebracht door zeker geschrijf tegen de Berner
Conventie, door phrases over publiek eigendom van de gedachte en dergel. dat
velen in het heele letterkundige eigendomsrecht wel eens enkel een noodlottige
fictie van onzen wetgever zouden kunnen gaan zien.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Paardje, romantische schets door Mil van Hoorn. Valkhoff en van den
Dries, Amersfoort (zonder jaartal).
‘....Maar toch moet het, dunkt me, zeer nuttig zijn voor de kenschetsing van onzen
tijd, zuiver geteekende schetsen te geven, die de toestanden van het militaire leven
op het einde der negentiende eeuw weêrgeven. In vredestijd kan een militair
onderwerp ook wel belangrijk zijn, zoowel voor een schilderij als voor een
beschrijving, zelfs voor het burger-publiek. Getuige Breitner, Hoynck van
Papendrecht, Lodewijk Mulder met zijn Stokvisch-orders.’
Aldus, in een niet onberispelijk zinnetje, een der voornaamste personen uit den
bovengenoemden roman: - luitenant Meesters, een goed officier bij ‘de veld’ en
tevens een artiest, ‘schilder van het leven van den soldaat’, zich droomend ‘een tijd,
waarin hij zich aan zijn geliefkoosd werk geheel kon wijden’ - dus meer artiest nog
dan militair.
De heer Mil van Hoorn, zeer waarschijnlijk militair, zal de uitspraak van Meesters
wel voor zijne rekening willen nemen. Hij kan dit doen zonder eenige vrees. Want
alles kan belangrijk worden gemaakt door een kunstenaar, ook het leven van
militairen in vredestijd, ook het leven van burgers in tijden van oorlog. We zijn daarvan
allemaal overtuigd, sedert lang. Verschillen - mogen we vragen - het leven en de
levenstaak van een Nederlandsch luitenant bij de ‘veld’ in vredestijd heel veel van
het leven en de plichten van een ambtenaar of van nog andere menschen, die met
weinig geld moeten rondkomen en zich fatsoenlijk believen te gedragen? Of is er
iets heel speciaal verdienstelijks aan zich te laten opleiden voor officier, met de
wetenschap dat men nooit veel zal verdienen? Is dat, bijvoorbeeld, verdienstelijker
dan zich te wijden aan de studie van een wetenschappelijk vak of aan het onderwijs?
De heer Mil van Hoorn doet het voorkomen alsof de militairen hiervan overtuigd zijn,
alsof zij meenen er een speciaal eergevoel op na te houden en vinden dat zij per
se hooger staan dan andere menschen, die evenmin leven om geld te verdienen.
Het is te wenschen dat niet alle officieren er zoo over denken; want dit zou niet
pleiten voor hun waarnemingsvermogen, noch voor de onbevangenheid van hun
oordeel.
Ook laat de heer Mil van Hoorn ons zien hoe prettig de dienst bij de ‘veld’ is voor
jonge, gezonde officieren. Hij zou ons haast jaloersch maken op die heeren. Zich
lichamelijk en geestelijk (moreel en intellectueel) te kunnen ontwikkelen en dan tot
zich zelf te mogen zeggen: dáárvoor leef ik nu; anders heb ik niet te doen dan een
harmonisch mensch-militair van mezelf en iets, dat daarop gelijkt, van mijn recruten
te maken - 't is een groot voorrecht, dat zeker heel wat meer waard mag heeten
dan een overbluffend inkomen, te verdienen op een muf kantoor, waar het lichaam
ondermijnd wordt en de ziel verspecialiseerd.
Hoe meer men hiervan overtuigd wordt, hoe minder men inziet waarin de speciale
verdienste steekt van een flinken jongen, die officier wordt en bij de ‘veld’ mag
dienen.
Huib en Robertine van Gilse zijn samen getrouwd tegen den zin van Huib's vader,
die zijn zoon reeds met leedwezen militair had zien worden. Huib had den ouden
heer moeten opvolgen in de handelszaak. Dat hij niet werd gedwongen, dat hij
mocht worden opgeleid voor een vak, dat zijn vader, de koopman, niet mooi vinden
kon en later nog wat geld gestuurd kreeg ook - vindt de schrijver terecht

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

292
onvoldoende. De oude heer wil zijn zoon niet meer zien als deze een meisje zonder
fortuin gaat trouwen en verzoent zich niet met het jonge paar als er een kleintje is
gekomen. Dat is hard en overstandig van den ouden heer. Hij gaat gauw dood. Zijn
weduwe speculeert dan om Huib en Robertine in de gelegenheid te stellen buiten
te gaan wonen. Huib komt bij de ‘veld’, en koopt een paardje. 't Officiers huishouden
is gelukkig, tot moeders geld opgespeculeerd is en zij akelig zuinig moeten leven.
Huib krijgt een slecht humeur, begint er over te denken zijn vrouw te bedriegen met
een naaistertje... jakkert zijn paardje af, tot het dood gaat en koopt er dan een veel
te duur voor in de plaats... kortom, de officier toont in 't geheel niet dat zijn
harmonische ontwikkeling, in dienst van het vaderland verkregen, hem iets waardiger
den finantiëelen tegenspoed dragen laat dan een middelmenschelijk burger, die 't
lang zoo prettig niet heeft, dat doen zou. Maar Huib is misschien geen type.
De arme man moet ‘de veld’ verlaten en onderdirecteur worden van een fabriek
in een groote koopstad (Amsterdam). Het is wèl verschrikkelijk!
Behalve met het officiershuishoudentje, maken wij kennis met den reeds
genoemden luitenant Meesters, met een jong meisje, dat gezellig leven in een kleine
garnizoensplaats aardiger vindt dan een saai bestaan in een groote koopstad en
met een ploertigen koopman, die de poes in 't donker knijpt. (haar vader, Huibs
neef.)
Zeer lezenswaardig zijn de beschrijvingen, die Mil van Hoorn ten beste geeft, van
het kazerneleven, de oefeningen, een jachtspel met hindernissen.... Hier en daar,
is de teekening van het jonge huishoudentje van Gilse zeer goed gelukt en menige
bijzonderheid, die moet aanduiden hoe armoede den jongen man demoraliseert en
zijn liefde doet verminderen, is met talent aangebracht. Dat de kennismaking van
Georgine, het rijke nichtje van Huib, en Meesters, den artistieken luitenant bij de
‘veld’, niet mag leiden tot een huwelijk, waardoor Meesters' ideaal misschien zou
zijn verwezenlijkt, (zie boven) zouden wij wellicht jammer vinden, indien de schrijver
had goedgevonden ons die personen wat duidelijker te schetsen dan hij deed. Zijn
roman is niet oordeelkundig opgezet en heet misschien daarom ‘romantische schets’.
Jammer is het toch. Mil van Hoorn zou heel goed een militairen roman kunnen
schrijven, die wèl goed in elkaar zat en waarin niet des lezers belangstelling onnoodig
werd afgeleid van de hoofdzaak. Want hij toont herhaaldelijk een schrijver te zijn,
die goed waarneemt en schrijft met liefde voor zijn werk. Zou hem geduld ter
voorbereiding ontbreken?
Gaarne zij erkend dat, niettegenstaande enkele gebreken, waarop het onze plicht
was te wijzen, Paardje behoort tot de romans, die men met genoegen leest. Wij
maken ons ernstig ongerust over de van Gilses. Nadat Huib zijn betrekking heeft
verlaten, zal 't er hun, vreezen wij, niet beter op gaan. Maar het pakkende schetsje
van dien overste, die jaren en jaren lang armoê heeft geleden en dan, nog flink en
ijverig, plotseling op non-activiteit wordt gesteld, doet ons vermoeden dat, inderdaad,
een officier zonder fortuin maar niet in dienst moet blijven als hij getrouwd is en er
een burger betrekking voor hem open komt. De oude heer van Gilse zal vinden, in de niet-aardsche gewesten - dat hij ten opzichte van Huib toch maar gelijk heeft
gehad.
F.L.
Alweder moeten besprekingen van nieuwe uitgaven op plaatsing wachten; ditmaal
doordat twee actueele artikelen onverwacht verandering eischten in de samenstelling
van ons nommer.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

t.o. 293

Pietà, van Michel Angelo. In de Sint-Pieterskerk te Rome.
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Michel Angelo.
Door A. van der Meulen.

Florence-Museum Buonarotti. Bronzen buste van Michel Angelo door Giovanni da Bologna.

I.
Michel Angelo's jeugd.
Eeuwen en eeuwen golft de menschenstroom voort over de aarde; nu rijzend, dan
dalend; hier aanzwellend, elders ebbend; leven brengend en
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bloei- of zich verplaatsend en dood en leegte achterlatend. Maar voort, immer voort.
Medesleepend de individuen, voort ze voerend in hunne liefde en in hun leed tot ze
verzinken in het niet en zijn als nooit geweest gelijk de millioenen, die voor hen
verzonken, en de millioenen die nog tot niet zullen worden.
Maar gelijk in zee de rots zich stout verheft boven de oppervlakte en eeuw in
eeuw uit tot baken en richtsnoer strekt voor wie daar dolend dwalen op het onmetelijk
wijd, gelijk de kruinen der palmen eener oase in de woestijn zich verheffen boven
de troosteloosheid der verzengende zandzee en reeds van verre bemoedigen en
opbeuren, wie daar zuchtend verzinkt gelijk de berg, die zich verheft uit de vlakte
en welks top daar hoog nog straalt in gulden gloed, als beneden reeds alles is
weggedoken in het zwart van den nacht.... zoo verhieven zich uit de nederige
laagheid, uit het vloeiend effen der vaak zoo bezoedelde menschenzee, geesten,
genieën, fier en stout als de rots, troostend en bemoedigend als het groen in de
woestijn, en als de bergtop stralend in gulden glans door alle eeuwen heen.
Een der zulken was Michel Angelo.
't Was in het jaar 1474, dat op zekeren dag een kleine ruiterstoet een der poorten
van Florence uittrok. Aan het hoofd reed Lodovico Buonarroti, de nieuw benoemde
podesta van Chiusi en Caprese, die zich, vergezeld van zijne ega, naar zijn post
begaf. De familie had te vergeefs getracht de signora Francesca te bewegen
voorloopig te Florence te blijven of wel haren gemaal in een gemakkelijken reiswagen
te volgen: zij dreef haar zin door en begeleidde, hoewel reeds eenige maanden ver,
den podesta te paard. Denk u den angst en schrik van dezen, toen het paard
struikelde, de zwangere vrouw uit den zadel viel en een eindweegs werd
den

voortgesleurd. Maar het ongeval liep met den schrik af: den 6 Maart 1475 toch
beviel vrouwe Francesca van een jongen, die Michel Angelo werd genoemd.
Toen in het volgende jaar zijn diensttijd om was, keerde Buonarroti naar Florence
terug; maar den kleinen Michel Angelo liet hij te Settignano, drie mijlen van de stad,
bij eenen steenhouwer achter, wiens vrouw den jongen zoogde. Deze zette hier de
eerste wankele schreden in steengruis en marmerstof en zei later schertsend, dat
hij het beeldhouwen met de melk had ingezogen. Toen hij in zijn ouderlijk huis was
teruggekeerd en de tijd van leeren gekomen was, besloot men, dat hij zou worden
opgeleid voor de wetenschap en niet, zooals in Florence meer gebruikelijk was,
voor den handel.
Michel Angelo kwam dan op school; maar vreugde beleefde meester Francesco
niet aan hem: de jongen verdeed zijn tijd met krassen en teekenen, zocht zijne
kameraden onder schildersleerlingen en was nergens liever dan in de ateliers
tusschen verfpotten en paneelen. Om grammatica en andere dorre wetenschap
maalde hij bitter weinig, en berispingen en kastijdingen maakten ze hem niet
aantrekkelijker. Daar er met den knaap geen land te bezeilen was, gaf zijn vader
toe, hoewel met tegenzin, en Michel Angelo werd in de
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schilderbent opgenomen. Van 1488-1491 werkte hij onder Domenico en Ghirlandajo
en maakte zulke vorderingen, dat de bewondering zijner leer meesters spoedig
overging in afgunst, en vrees van door den jongen overvleugeld te worden. Tegen
het einde van zijn leertijd raakte deze met Lorenzo dei Medici bekend en daarmee
brak voor het ontluikend genie een nieuw levenstijdperk aan.
Lorenzo dei Medici, il Magnifico! De naam doet nog het goud stralen en het purper
gloeien en het helle geel lichten der schittering waarin zijn tijd blonk. Hij, de
prachtlievende burgerkoning, de vorst, de koopman, - kunstkenner was hij en
kunstenaar, niet alleen beschermer die met scherpen blik en helder doorzicht het
genie ontdekte, waar het zich nog nauwelijks gissen liet. Die, als een licht van
buitengewonen glans, al wat hoog vloog tot zich trok en het al bestraalde met scherp
critischen geest, met zijn helder oordeel, met welwillen en waardeering.
In Lorenzo's tijd was in Italië de belangstelling weer ontwaakt in wat de oudheid op
gebied van kunst en letteren had geleverd. Van de vondsten, die men zoo nu en
dan bij opgravingen deed, hadden de Medici eene verzameling aangelegd in den
kloosterhof van San-Marco. Door zijn vriend Granacci kreeg de jonge Buonarroti
toegang tot dezen tuin, en daarmee opende zich voor hem een nieuw terrein van
werkzaamheid. De oude ‘schulpturen’ pakten en boeiden hem; en gelijk hij vroeger
de school had verzuimd voor de schilderswerkplaats, zoo liet hij nu het palet in den
steek voor den beitel. Van de steenhouwers, die er werkten, kreeg hij een stuk
marmer en gereedschap, en beitelde zoo vaardig een faunskop, dat het de aandacht
van Lorenzo trok. Deze zag, wat er in den jongen school. Hij liet den vader bij zich
komen en nam dezen zoozeer voor zich in, dat Lodovico aan geen tegenwerpingen
dacht, toen Lorenzo hem voorstelde den jongen Buonarroti bij zich in huis te nemen
en voor diens opleiding en ontwikkeling te zorgen. Zoo nam dan de jonge kunstenaar
zijn intrek in het vorstelijk paleis der Medici en baadde zich in al de weelde, die dat
hof bood - weelde vooral voor wie dorstten naar den geest.
Gelukkige jaren waren het, die Michel Angelo hier doorbracht. Hij kreeg onderricht
in teekenen en schilderen, in beeldhouwen en bronsarbeid en werd ingeleid in het
vak van historie. Vaak nam Lorenzo hem mee en toonde hem kostbare steenen en
zeldzame munten en penningen en al wat er verder belangwekkends was in het
Mediceische paleis.
Elken dag was er open tafel. Lorenzo zat bovenaan en verder plaatsten zich de
gasten naar ze kwamen.
Zoo gebeurde het wel, dat Michel Angelo aanzat naast Medici en onder het rijke
maal een nog grooteren voorraad geestelijk voedsel opnam uit het ge-
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sprek vol degelijkheid en vernuft, dat zich bewoog op allerlei gebied en hetwelk
geest deed schitteren en wijsheid kruidde. Heerlijke dagen toen hij daar ademde in
een atmosfeer van wetenschap en kunst, leefde in den glans en schittering van het
Mediceische hof in het kunstlievende Florence, te midden van luisterrijke feesten
en prachtige optochten, die het verleden levendig voor oogen voerden; - leefde, in
de kunst van het verleden, voor zoover zij weer aan de oppervlakte kwam, - leefde
in de kunst dier dagen, voor zoover hij van nabij bekend werd met wat zij schiep en
met hare scheppers.
‘Voor ging in alles de vorst - niet om den uiterlijken glans van zijn hof te verhoogen,
neen, uit liefde en toewijding. Lorenzo zelf zocht begaafde jongelieden uit en kende
de waarde der verzamelingen, die hij hun ten dienste stelde. Hij benoemde den
leeraar, hij ging de vorderingen na en ontdekte in het eerste pogen des beginners
de glanzende toekomst. Hij bood den jongen mannen in zijn paleis het verkeer met
de grootste geesten van Italië. Want alles stroomde naar Florence, en het paleis
der Medici was niet alleen de plaats, van waaruit naar alle zijden de fijnste draden
der politiek gesponnen werden, - ook de godsdienstige beweging, de wijsbegeerte,
de poëzie, de philologie wendden zich daarheen, om gedeeltelijk vandaar eene
beslissende richting te krijgen. Wat er groots in de wereld gebeurde, was daar
bekend, werd daar besproken en naar waarde geschat. Het middelmatige verstikte
onder den overvloed van het voortreffelijke. Het voortreffelijke zelf werd niet maar
naar uiterlijken schijn aangenomen, maar met oordeel beproefd voor men het
bewonderde. Een afwisselend, gezellig leven ging gepaard met ernstigen arbeid;
en als heilzame remedie tegen de bedwelming van dit bestaan, werkte de scherpe,
critische geest van het Florentijnsche publiek, dat zich in zaken van hoogere
*)
beschaving bedriegen noch foppen liet’ .
Lang duurden evenwel voor Michel Angelo deze gulden dagen niet. Lorenzo stierf.
Wel bleef onder zijn zoon Pietro voorloopig alles als vroeger, maar een geest van
reactie, van ontevredenheid, van verzet, openbaarde zich meer en meer. De
vroolijkheid en luchthartigheid van Lorenzo's eerste jaren keerden niet terug; onrust
en vrees voor de toekomst hadden ze vervangen, Savonarola verhief zijne machtige
stem en donderde van den kansel tegen vermaak en weelde en ontucht; en met
angst en vreeze vervulde hij de steeds aangroeiende schare zijner toehoorders angst en vreeze voor den dag der wrake, die niet verre was. Moord en dood en pest
en brand en vuur en water zouden het zondige menschdom treffen en doen kruipen
en krimpen. En de trotsche dei Medici, die waren voorgegaan in een leven van
zonde, zouden hun lot niet ontgaan.
Bovennatuurlijke teekenen zetten Savonarola's woorden kracht bij en wezen op
het naderend einde der dingen. Tot tweemalen toe verscheen Lorenzo 's nachts
eenen der hovelingen, in zwarte kleeren, gescheurd, en kondigde aan, dat zijn zoon
Pietro uit zijn paleis verdreven zou worden om er nooit

*)

Herman Grimm, Leben Michel Angelo's.
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terug te keeren. Heiligen beelden en schilderijen zweetten bloed uit; in Apulie zag
men 's nachts drie zonnen tegelijk aan den hemel; in Arezzo zag men dag in dag
uit ruiters op reusachtige rossen in het luchtruim strijden en onder oorverdoovend
leven verdwijnen.
Michel Angelo ware geen kind van zijn tijd geweest, zoo dit al hem hadde

Florence. Inwendige van de kerk San Lorenzo.

koud gelaten en hij niet ware beroerd geworden door de zwoelte der loodzware
atmosfeer, die over Florence hing. En toen hij zag, dat Pietro dei Medici blind bleef
voor de teekenen des Hemels, en toen hij hoorde, hoe Savonarola stouter en
beslister zijne voorspellingen deed, overmeesterde hem een onbestemd gevoel van
vrees. Met twee zijner vrienden verliet hij de stad en vluchtte naar Venetië.
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Wij zullen verder Michel Angelo niet op den voet volgen en hem niet vergezellen,
als hij daar trekt van Florence naar Rome, van Rome naar Carrara, of naar Bologna,
of terug naar zijne vaderstad; of weer naar Rome om er te werken tot in hoogen
ouderdom, tot blindheid hem trof en dood. Wij willen het niet nu schetsen, dat Rome,
zooals hij het vond; het Rome der Borgia's, het Rome van dolken, druipend van
bloed, van snelwerkend gif, van woordbreuk en wufte vrouwen; maar ook de stad,
waar de kunst troonde en vorst en onderdaan haar hulde bracht. Wij zullen de Medici
niet volgen in hunne verbanning - en niet den glans en schittering zien, waarmee
na jaren van ballingschap een Medici als paus Leo X zijn intocht doet in Florence.
- Wij zullen de prediking van Savonarola niet hooren en hem niet aanschouwen op
het toppunt zijner macht - noch zullen wij den rook zien opstijgen en de vlammen
kronkelen van den brandstapel, die hem verteert. - Wij zullen niet meemaken den
strijd, die Italië beroert keer op keer, en Julius II niet volgen, als hij den sleutel van
Petrus vervangt door het zwaard en het pauselijk kleed door het klinkend harnas
om zelf zijn leger te voeren ten strijd. Dit alles zullen wij niet; maar ons bepalen tot
het noemen van eenige werken van Michel Angelo; werken, ontstaan in een
veelbewogen tijd; bewogen door voorvallen en gebeurtenissen, belangrijk toen,
deels dood en vergeten nu, terwijl wat de kunst schiep, nog deugdelijke bewondering
wekt; werken, die den schepper van een voortreffelijk beeldhouwer maakten tot een
beroemd man, maakten tot een wereldwonder, maakten tot een veroveraar wiens
macht werkt onverzwakt en onverminderd nog na eeuwen; een veroveraar, door
wien het weelde is overmeesterd te worden en zaligheid bemachtigd te zijn.

II.
Over de Pieta, den David, de Sixtijnsche Kapel, den Mozes, de
grafmonumenten der Medici.
Eenigen tijd na zijne aankomst te Rome in 1497 kreeg Michel Angelo van den
kardinaal di San Dionigi de opdracht voor eene ‘Pietà’, eene groep voorstellende
Maria met het lijk van Jezus. In het dienaangaande gemaakte contract wordt den
kardinaal gewaarborgd, dat de beeldhouwer een werk zal scheppen, schooner dan
er in Rome zich bevindt en beter dan ergens een onder de levende kunstenaars
zou kunnen maken. Die belofte werd vervuld: toen na twee jaren de groep voltooid
was, stond ieder verbaasd en Michel Angelo's naam ging door heel Italië en daar
buiten. De ‘Pietà’ maakte hem op vier-en-twintigjarigen leeftijd tot een beroemd
man. Er waren er evenwel, die de Maria in verhouding tot den Christus te jeugdig
vonden; hun antwoordde de kunstenaar: ‘Weet gij dan niet, dat kuische vrouwen
veel jeugdiger blijven dan die, welke het niet zijn? Hoeveel meer dan eene jonkvrouw,
die nooit eene zondige begeerte in zich voelde opkomen? En dan, terwijl de
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bloem der jeugd op de natuurlijkste wijze reeds in haar behouden bleef, moeten wij
aannemen, dat de goddelijke kracht haar nog te hulp kwam, opdat de wereld de
jonkvrouwelijkheid en onvergankelijke reinheid der Moeder Gods te duidelijk zag.
Niet zoo noodzakelijk was dit bij den Zoon; integendeel, er moest getoond worden,
hoe hij in werkelijkheid de menschelijke gestalte aannam en aan alles blootstond,
wat menschen overkomen kan - alleen de zonde niet. Hier was het dus niet noodig
het goddelijke aan hem sterker te doen spreken dan het menschelijke, maar hij
moest worden voorgesteld in den leeftijd, die naar den loop der jaren de zijne was.
Daarom moet het u niet bevreemden, dat ik de Heilige Jonkvrouw en Moeder Gods
in vergelijking met den zoon veel jonger voorstelde dan met het oog op menschelijk
verouderen had moeten zijn, terwijl ik den zoon zijn natuurlijken leeftijd liet.
Michel Angelo's Pietà is thans opgesteld in een der zijkapellen van Sint-Pieter;
veel te hoog, in een allerongunstigst licht, of liever geen licht en ontsierd door
verguldbronzen cherubijnen, die in zwevend, vet, valsch, lichtgeglimmer Maria een
kroon boven het hoofd houden.
‘De David’ is beter geplaatst. Hij staat in eene afzonderlijk voor hem gebouwde zaal
in de Accademia delle Belle Arti te Florence. Maar nog niet heel lang staat hij daar.
Meer dan drie eeuwen stond hij aan den ingang van het trotsche, sombere paleis
der ‘Signoria’ aan het hoofdplein van Florence, onberoerd en onbewogen, immer
groot, of oproer en omwenteling woedden aan zijn voet, dan wel Florences burgers
in vrede bespraken, wat was aan de orde van den dag. Meer dan drie eeuwen lang
stond hij bloot aan weer en wind, en, al is hij koud en ongevoelig als marmer, hij
ondervond er den invloed van: groeven en rimpels begonnen hem te ontsieren en
het eens van jeugd en kracht stralende gelaat werd verweerd en verwoest. Maar
hij was zoo vergroeid met zijne plaats en zijn stad en zijn volk - dat eerst na eene
beraadslaging van dertig jaren de vroedschap tot verplaatsing en beschutting van
den colossus besloot.
Welk een reus! Jong, maar een reus met heerlijke spieren en een prachtigen kop.
Gehouwen uit een reuzenblok, dat meer dan menschenheugenis doelloos lag op
het terrein voor den dombouw. Het lakenweversgilde had er een' apostel uit willen
laten houwen, maar de opdracht werd teruggenomen en jaar in jaar uit lag het blok
daar, en niemand wist, wat er mee aan te vangen. Niemand, tot Michel Angelo
kwam. In September van het jaar 1501 ging hij aan den arbeid, met geen andere
voorbereiding dan een klein model in was, vertrouwende op zijn goed oog en zijn
vaste hand. - Na ruim twee jaren was de colossus voltooid. Hij staat daar naakt,
den slinger in de hand, zelfbewust en vastberaden.
Nu gold het den zes meter hoogen reus te brengen op de plaats, welke de meester
er voor gekozen had. In strikken rechtstandig hangende in een toestel van balken,
werd hij op den avond van den 14 Mei 1504 met het Avé Maria uit de werkplaats
naar buiten getrokken. Over geoliede rollen
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bewoog hij zich langzaam door de straten, tot men na vier dagen op de Piazza della
Signoria aankwam en den Gigante op zijn post zette. Het was

Monument voor Lorenzo de Medici, hertog van Urbino, van Michel Angelo in de nieuwe
Sagrestie van San Lorenzo in Florence.

een evenement in de geschiedenis der stad, eene gebeurtenis, een vast punt in
den loop des tijds: men sprak van zoo- en zooveel jaar na de opstelling
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van den reus, niet slechts onder het volk, maar ook in boeken en geschriften.
En nu heeft men het Florentijnsche volk zijn goeden genius ontnomen en hem,
zij het uit liefde, onder dak gebracht. Maar om de stad schadeloos te stellen werd
de David in ware grootte in brons gegoten en prijkt in deze meer duurzame stof op
de Piazza Michel Angelo aan de noordelijke helling van San Miniato. Wij zagen hem
daar in het najaar, terwijl de herfstwind spelend langs hem henen voerde
afgedwaalde bladeren in tinten van rood en bruin en goud; wij zagen er hem in de
lente omlucht door geuren van roos en jasmijn; - maar hetzij zijne slanke gestalte
zich afteekent tegen wolken massief en zwaar - hetzij het doorzichtig blauw eener
lentelucht hem ontspant, immer spreekt hij met stommen mond, terwijl hij tuurt in
de verte naar de Arno, die zich slingert langs bosch en beemd: dat het David was,
die den reus Goliath versloeg, en het David zijn zal, die een veel machtiger reus zal
verwinnen: den tijd.
In 1505 vinden wij Michel Angelo weer in Rome, daarheen beroepen door paus
Julius II, die Alexander Borgia had vervangen. De eerste opdracht, die hij van zijn
hoogen begustiger ontving, was die van een praalgraf, dat al wat ooit van dien aard
geschapen was, in pracht en luister zou overtreffen. Michel Angelo maakte zijn
ontwerp. Twee vrouwenfiguren, de eene de Aarde, treurende over 's Pausen
heengaan, de andere de Hemel, den afgestorvene in haar rijk op te nemen, zouden
een sarcophaag torsen met 's pausen beeld. Deze groep zou geplaatst zijn op een
onderbouw van twee verdiepingen van marmer, brons, beelden en ornamenten. De
Heilige Vader was er zeer mee ingenomen en Michel Angelo vertrok naar Carrara
om zelf het marmer voor het praalgraf uit te zoeken en te doen verschepen. Later
begon te Rome de eigenlijke arbeid. De paus stelde er het hoogst belang in en
kwam zich dikwijls in het atelier van den voortgang van het werk overtuigen, ja liet
zelfs van het Vaticaan uit een afzonderlijke gang timmeren, opdat hij van de
buitenwereld onbemerkt kon komen en gaan.
Het praalgraf van paus Julius II is nooit voltooid. Afgunst en nijd spanden tegen
Michel Angelo saam; 's pausen belangstelling in de zaak verflauwde en hij luisterde
naar hen, die beweerden, dat het niets goeds voorspelde tijdens het leven een eigen
graf te maken; de gelden werden ingehouden en de arbeid gestaakt. - Maar de paus
kwam met een andere opdracht. De zoldering van de Sixtijnsche kapel was nog in
maagdelijk wit: die te beschilderen was wat Julius van Michel Angelo verlangde.
Deze nam die taak niet gaarne op zich, daar hij daarmee op een voor hem vreemd
terrein zou komen; de paus bleef evenwel aandringen en de kunstenaar maakte
zijn ontwerp. Zelf vond hij eene stelling uit, die hem boven vrijheid van beweging
verleende en de kapel beneden voor den dienst vrij liet. Dag in dag uit, gekweld
door pijnen zoowel naar het lichaam als naar den geest, lag daar de kunstenaar op
den rug te werken, terwijl de verf hem in 't gelaat druppelde. En immer dreef de
ongeduldige paus, die vaak zelf de ladders opklom en bij den schilder
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op de stelling verwijlde tot meerderen spoed aan. Michel Angelo deed alles alleen;
de Florentijnsche kunstenaars, die hij liet overkomen, werkten niet naar zijn
genoegen, en zoo deed hij het alleen, geheel alleen, tot na twintig maanden de
stelling werd weggebroken en heel Rome samenstroomde om het wonder te zien.
Welk een arbeid! Welke fantasie! Welke kunst! De witte zoldering is vervangen
door eene constructie van marmer en brons en sterk vooruitspringend lijstwerk. In
de open vakken zweeft God, het licht scheidende van de duisternis en de aarde
van het water; Adam opwekkend ten leven en Eva scheppend aan diens zij. Het
eerste menschenpaar wordt er door de slang verleid en ten paradijze uitgedreven.
En de zondvloed overstroomt het aardrijk en verzwelgt het zondige menschdom.
En in grootheid en waardigheid en ernst en majesteit troonen rondom de Sybillen
en Propheten verdiept in gedachten of peinzend over boeken vol wijsheid of lezend
de rollen der historie. Welk eene schepping! Waarlijk, wie dat schiep, dien was geen
gedachte te stout, geene moeielijkheid in de uitvoering te groot.
Dertig jaren later schilderde Michel Angelo in dezelfde kapel het ‘Laatste Oordeel.’
Eene wolk van engelen wekt met bazuingeschal de dooden, die verrijzen uit hunne
graven en opstijgen ten hemel, of varen ter helle. Boven troont Jezus; hier niet de
lijdende Christus, de ten bloede gegeeselde en ‘doornengekroonde,’ hier de
wrekende rechter, met onverbiddelijke gestrengheid de verworpenen verwijzend ter
eeuwige verdoemenis. In vertwijfeling en radeloosheid, erger dan wanhoop en dood
worstelen zij met Engelen, die hen afstooten en met wanstaltige duivelen, die zich
aan hen vastklampen en de ongelukkigen meesleuren naar de diepte; mee in den
peilloozen afgrond van vuur en vlammen en zwavel en pek, waarin Charon zijn
schuit ledigt. Maar óp gaan de uitverkorenen, de gelukzaligen, óp ten hemel waar
de heiligen zweven en de martelaren het eeuwige loon reeds deelachtig in het
godddelijk licht.
Bijna vier eeuwen is het geleden, dat Michel Angelo deze wonderen schiep. Wat al
gebeden zijn er gepreveld, wat al zuchten geslaakt. Wat al accoorden hebben er
geruischt langs deze beschilderde wanden, als pausen er de mis lazen in
tegenwoordigheid van keizers en koningen. Wat al wierookwalmen zijn er
opgestegen, wat al kaarsen hebben er geflikkerd, wat al stof is er opgejaagd! En
rook blijft rook, ook al is hij welriekend en al stijgt hij ter eere Gods. En stof blijft stof,
hetzij het worde opgeruischt door den purperen sleep eens kardinaals of opgejaagd
door het voetgeschuifel eens profanen toeristen. En al die walm en al die rook en
al dat stof en al die jaren, die eeuwen, zij hebben der schildering veel van haar
schoon ontnomen. De Sixtijnsche gescheurd, verwaterd en verkleurd, baart nu bij
den eersten aanblik
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teleurstelling; en niet dan na herhaald bezoek en aandachtig zien en rustige studie
wijkt onbevredigdheid voor belangstelling, die overgaat in bewondering. Want nog
spreekt, wat daar is, van wat eens was.
Zooals wij reeds zeiden, het grafmonument van Julius II werd niet uitgevoerd. Het
ontwerp werd besnoeid en gewijzigd, tot ten laatste dat gedenkteeken werd opgesteld
in San Pietro in Vincoli, dat daar thans nog prijkt ter nagedachtenis van den
roemruchtigen paus. Het midden er van wordt ingenomen door den Mozes, een der
veertig figuren van het oorpronkelijke plan.
Wij Hollanders kunnen in het algemeen geen beelden zien. En waar wij ze
ontmoeten, daar laten ze ons koud; tot door het vele zien van goede beelden ons
de oogen opengaan, waarmee een nieuw gebied van schoon zich voor ons ontsluit,
en eene rijke bron van edel genot zich opent in de verzamelingen te Rome. Er zijn
evenwel beelden, die ook de blinde ziet, beelden, die ook den ongevoelige treffen,
beelden, die óf door waarheid óf door grootheid ook den kouden niet-ziener de
oogen openen, het bloed sneller doen stroomen en eene trilling van schoon door
de leden doen varen. Tot deze behoort Michel Angelo's Mozes.
‘Het oog weet niet, waar te rusten in dit meesterstuk van beeldhouwkunst. Het
schijnt zoowel eene incarnatie te zijn van het genie van Michel Angelo als eene
allegorie van paus Julius II. Als Mozes, zoo was ook hij tegelijk wetgever, priester
en krijgsman. De figuur is geplaatst in de middennis, de lange, golvende baard
neerhangend op de borst, het hoofd gehoornd en met diepgezonken oogen, die als
het ware nog nagloeien van het vuur van het brandende braambosch, met een
majesteit van toorn, die iemand doen beven als voor een hartstocht dronken van
vuur. Al wat positief en wat negatief is in hem is even ontzagwekkend. Het is, alsof
hij, zoo hij oprees, wetten zou uitdonderen, die geen menschelijk verstand zouden
kunnen peilen, en die, inplaats van vooruitgang te bewerken, de wereld zouden
terugvoeren tot een chaos. Zijne stem zou donderen in geluiden als van Homerus'
goden in klanken te vreeselijk, dan dat een menschelijk oor ze zou kunnen verdragen.
Ja, er ligt iets oneindigs in den Mozes van Michel Angelo. Ook is de uitdrukking van
zijn gelaat niet verzacht, door den schemer van droefheid, die van zijn voorhoofd
over zijne oogen glijdt. Het is de zelfde schaduw, die Michel Angelo's eigen gelaat
omfloerste. Maar hier is hij minder treffend dan schrikwekkend. De Grieken zouden
den aanblik van zulk een Mozes niet hebben kunnen verdragen en men zou het
den kunstenaar verweten hebben, dat hij geene verzachtende toets over zijn
reuzenwerk had geworpen. We hebben hier het aartstype eener verschrikkelijke en
onnaakbare sublimiteit. Dit beeld hoorde geplaatst te worden in een tempel als die
van Jupiter Amon; maar het voegt zoo weinig in de omlijsting, dat deze zelfs als
*)
zoodanig te klein is.’

*)

Hare, Walks in Rome.
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Een enkel woord nog over de Sagrestia Nuova, de grafkapel der Medici, door Michel
Angelo ontworpen en gebouwd op last van paus Clemens VII.

Monument voor Giuliano de Medici, hertog van Nemours, van Michel Angelo in de nieuwe
Sagrestie van San Lorenzo te Florence.

Zij werd niet voltooid: de muren, die deels met marmer bekleed, deels beschilderd
hadden moeten worden, zijn wit gepleisterd; van de beschildering van den zolder
in wit en goud en kleuren is geen spoor meer over. Maar
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de graven van Lorenzo en Giuliano dei Medici zijn er, en het is om deze te zien, dat
jaarlijks honderden bij honderden optrekken naar San Lorenzo. De hertog van
Urbino, de roemgierige, krijgszuchtige is voorgesteld met den veldheerstaf in de
hand; Giuliano, de hertog van Nemours de droefgeestige, levensmoede, die in een
sonnet den zelfmoord verheerlijkte, zit daar verloren in gedachten. ‘Michel Angelo
heeft ze zoo hoog verheven, als ze zich verheffen lieten; en met den afstammeling
van Il Magnifico en diens broeder zoo te vereeuwigen heeft hij alles, wat hij aan
weldaden van het geslacht der Medici ontving op eene wijze vergolden, die meer
dan koninklijk is. De geheele familie krijgt door deze standbeelden een aanzien van
hoogere vorstelijkheid en van hoogeren adel, dan haar noch hare daden, noch hare
*)
verwantschap met geslachten van keizers en koningen, hadden kunnen verleenen.’
Aan den voet der hertogen, uitgestrekt op de tomben, liggen dag en nacht, avond
en morgen. Van den nacht ging het sprookje, dat ze eens de oogen geopend heeft,
maar daarna weer is ingesluimerd. Alle vier zijn bezongen in proza en rijm.

III.
Over kommer en zorg; - Michel Angelo's karakter; - Een avond in
Sint-Pieter; - Michel Angelo's dood.
Maakt het gelukkig een genie geboren te zijn? Ja, voorzoover het heerlijk moet
wezen in zich te voelen den drang tot scheppen en aan dien drang gehoor te geven.
In zich te voelen een goddelijke drift gewaarwordingen te uiten, die de ziele aandoen
en haar beroeren, verwekt door fijn gevoel en eene rijke verbeelding. - Gevoel en
verbeelding - twee der factoren, die het genie als zoodanig stempelen; bron van
zijn geluk en van zijn leed. Gevoel, dat het lichaam doorschokt met bevingen van
genot en trillingen van weelde; gevoel, dat den mond plooit tot een lach, of de oogen
met wellusttranen omfloerst - maar dat ook, teer als de vaag der sappige vrucht, te
licht wordt gekwetst en pijnt met folterende smart. Verbeelding die zich een wereld
opbouwt uit niet, die doet vergeten wat laag is en gewoon en doet opzweven naar
oorden van louter licht en geur en glans - maar die ook illusies doet scheppen en
idealen; - illusies, die vervliegen als rook; idealen, in hunne onbereikbaarheid bron
van teleurstelling, bron van ontgoocheling, bron van leed. - Maakt het gelukkig een
genie geboren te zijn? Indien het zoo ware, Michel Angelo zou een gelukkig mensch
zijn geweest. Hij was het niet.
Een niet af te wentelen last drukte den kunstenaar, heel zijn leven lang.

*)

Grimm, Leben Michel Angelo's.
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De zorg had hem gegrepen, en wien zij eens de loodzware hand op den schouder
legt en aanstaart met de schrille oogen in het grauwgroen gelaat, dien laat zij niet
los. Ernst, zwaarmoedige ernst, overhellend tot somberheid en melancholie, was
de grondtoon van zijn karakter. Hem was het leven geen vroolijk aanzitten aan een
feestmaal, geen tijd van lach en boert en scherts, maar van inspanning en arbeid,
van kommer en zorg.
Kommer en zorg - in de eerste plaats om de zijnen. De familie Buonarroti was niet
rijk; en van den tijd af dat Michel Angelo begon naam te maken en in geldelijk
gunstiger omstandigheden kwam, heeft hij altijd zijn ouden vader en zijne broeders
gesteund en getracht hen vooruit te brengen. Getrouwd is hij nooit geweest; wat hij
naliet verviel aan zijn neef Lodovico. Michel Angelo werd en bleef het hoofd der
familie, die te allen tijde werd gehoord en in alles eene beslissende stem had. Waar
hij ook was, te Florence of elders, hij was de man, wien een ieder zijn leed en
kommer toedroeg en tot wien men zich richtte om hulp en steun. Altijd was zijn
streven de maatschappelijke positie der zijnen te verhoogen en vooral zijn ouden
vader het leven aange naam en gemakkelijk te maken.
‘Buonarroti’, zoo schrijft hij in November 1516 uit Carrara, ‘ik zie uit je laatsten
brief, dat vader doodziek is geweest, maar dat de dokter hem, als hij niet weer
instort, buiten gevaar verklaart. Ik kom daarom nu niet naar Florence, ik heb hier
de handen te vol. Maar als onverhoopt zijn toestand verergeren mocht, dan wil ik
hem in elk geval voor zijn dood nog zien, al zou ik zelf met hem moeten sterven.
Zorg er toch vooral voor, dat het hem aan niets ontbreekt; want ik heb mij voor hem
alleen afgetobd, om hem tot zijn dood een onbekommerd leven te verschaffen. Ook
je vrouw moet goed voor hem zorgen en jullie allen moeten geene kosten sparen,
al zou ook ons vermogen er mee heengaan. Stuur mij gauw bericht, want ik verkeer
in groote onrust’.
Het ging in de familie niet altijd zoo, als wel wenschelijk geweest ware. Een der
broers paste niet op en het was Michel Angelo, die hem terecht zette. Dat hij daarbij
niet schroomde harde woorden te gebruiken blijkt uit den volgenden brief.
‘Giovansimone, men pleegt te zeggen, dat een goed mensch beter wordt, als
men hem goed behandelt, maar een slecht mensch slechter. Hoevele jaren heb ik
nu met goedheid te vergeefs beproefd, jou met je vader en je broers in vrede te
doen leven. Jou is dat echter alleen eene aanleiding geweest het immer erger te
maken. Ik wil nu juist niet zeggen, dat je slecht bent, maar je leeft zoo, dat ik en de
anderen er ons voortdurend aan ergeren. Ik zal er niet over uitwijden; het zouden
toch maar woorden zijn en die heb ik al genoeg verspild: maar het volgende moet
ik je als de naakte waarheid onder het oog brengen. Niets van wat je hebt, behoort
je toe. Alles wat je gekost hebt, en dat je weer thuis hebt kunnen komen, heb je aan
mij te danken. Ik schenk het je; je hebt bovendien tot nu toe van datgene geleefd,
wat ik je
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gegeven heb om godswil en omdat ik van jou als mijn broeder als van de anderen
houd. Maar nu beschouw ik je niet meer als mijn broer. Want als je werkelijk mijn
broer waart, zou je mijn vader niet hebben gedreigd, zooals je hebt gedaan. Je bent
een beest, en als een dier zal je door mij behandeld worden. Je weet wel, dat het,
als men de hand tegen zijn vader opheft, op leven en dood gaat. Laat je dat genoeg
zijn.
Dat weet je dus, dat je geen cent meer hebt, die je zelf toebehoort. Als ik nog iets
over je hoor, kom ik zelf te Florence en zal je de zaak nog duidelijker maken. Dan
zal ik je leeren, je hebben en houden te verdoen en

Florence. Kerk Santa Croce met standbeeld van Dante.

den boel in brand te steken, waarvan je zelf niet het minste hebt verdiend. Meen jij
op eigen grond te staan? Laat mij maar eerst komen, dan zal ik je, hoeveel praatjes
je nu ook hebt, leeren huilen als een kind.
Maar ik zeg je erbij, als je mij beloven wilt een ander leven te beginnen en je vader
met eerbied te behandelen, dan zal ik je ook verder als de anderen bijstaan en je
zoo gauw mogelijk in eene zaak zetten. Wil je dat echter niet, dan kom ik zelf en
breng de zaken in orde en je zult dan weten wat je bent en wat je hebt, beter dan
je het tot nu toe geweten hebt; en ik zal dan zorgen, dat je ons zoo iets niet weer
levert. Maar genoeg. Waartoe
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zoovele woorden: de ondervinding zal je beter leeren, wat ik van plan ben.’
MICHEL ANGELO, te Rome.
Dit wil ik je nog zeggen. Sedert twaalf jaren trek ik nu in ellende door heel Italië van
het eene oord naar het andere, onder het dulden van mishandeling, het verduren
van ontbering, met afgematte leden en onder duizenderlei gevaren; en alles alleen
voor mijn nabestaanden. En nu, daar het mij eindelijk gelukt jullie wat in de hoogte
te steken, nu zou jij in een uur alles te gronde richten, wat ik met zooveel moeite in
twaalf jaren heb tot stand gebracht. Maar bij God, dat zal niet gebeuren. Al komen
er tienduizend, als jij bent, ik zal ze leeren. En nu wees verstandig en erger mij niet
meer, mij die sterkere armen en schouders voor de lasten des levens heb.’
Kommer en zorg baarden hem ook rijkelijk zijne politieke gevoelens. Schoon hij in
de staatkundige bewegingen, die zijne vaderstad gedurende zijn leven beroerden,
nergens op den voorgrond trad, het mocht dan zijn alleen in 1530, toen hij gedurende
het beleg met de bevestiging der stad en met de verdediging van San Miniato was
belast - zoo weten wij toch, dat hij volbloed republikein was, wien het tot in het diepst
der ziel smartte te zien, hoe bij zijne medeburgers de vrijheidlievende gevoelens
verflauwden, en hoe de Medici er naar streefden legitieme vorsten te worden, waar
ze eens burgers onder burgers waren. Wat moet er niet in hem zijn omgegaan, toen
in dat jaar 1530 de vrije stad voor het laatst voor hare vrijheid streed, streed met
wanhopigen moed; toen voor het laatst het Florentijnsche volk in geestdrift geraakte
voor de vrijheidsidee en beleg en pest en hongersnood trotseerde. Maar Michel
Angelo voorzag het einde; en gewaarschuwd voor het verraad van Malatesta, den
republikeinschen legeraanvoerder, vluchtte hij ten tweede male naar Venetië. De
ban werd over hem uitgesproken en zijne goederen zouden worden verbeurd
verklaard; hij zelf dacht er ernstig over naar Frankrijk te wijken, waar hij met open
armen zou zijn ontvangen. Maar Florence was niet zoo ontaard, of het stelde nog
prijs op het bezit zijner groote mannen: men slaagde er in Michel Angelo tot terugkeer
te bewegen. En nu weer streed hij mee op de wallen en in de vergaderzaal dien
wanhopigen strijd, die eindigde met wat hij had voorzien: Florence's ondergang als
vrije republiek en de omsmeding in een erfelijk hertogdom onder Alessandro dei
Medici.
Michel Angelo had zich in den nieuwen staat van zaken te schikken; hoe hij dien
echter als eene schande voor zijne vaderstad beschouwde blijkt uit het vers, dat hij
den Nacht, eene der figuren van de Mediceîsche graven, in den mond legt. Toen
de Nacht voor het eerst aan het publiek werd vertoond, was onder de aangehechte
gedichten het volgende van Giovanbattista Strozzi:
La Notte, che tu vedi si dolci atti
Dormir, fu da un Angelo scolpita
In questo sasso e perchè dorme ha vita:
Destala, se nol credi, e parleratti.
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De Nacht, het schoone lichaam loom en moe,
Werd door een engel hier uit harden steen geschapen.
Zij leeft, en levend ligt zij vreedzaam hier te slapen.
Gelooft gij 't niet? Wekt haar, en 'k wed zij spreekt u toe.

Michel Angelo laat den Nacht antwoorden:
Grato m'è'l sonno, e più l'esser di sasso
Mentre che'l danno e la vergogna dura:
Non veder, non sentir, m'è gran ventura;
Però non mi destar, deh! parla basso.
Zoeter dan slaap is te zijn hard als graniet.
Als ramp hier en schande u houdt onder 't juk
Is niet te zien noch te hooren mij hoogste geluk,
Spreek daarom zacht. Ik bid u, wek mij niet.

Kommer en zorg - in de derde plaats om en door zijn' arbeid. Het grafmonument
van paus Julius II, dat hij met zooveel energie begonnen was, waarin hij zich had
willen geven in al zijne grootheid, is hem geweest een nagel aan zijn doodkist.
Contracten werden gemaakt en gewijzigd; maar andere pausen kwamen met andere
opdrachten en de Rovere's, de verwanten van Julius II, moesten wachten en
wachten, en Michel Angelo trof het verwijt gelden te hebben ontvangen zonder
arbeid te hebben geleverd; een verwijt, dat, hoewel niet verdiend, toch schijn van
grond had en hem zeer drukte. En dan, wat een verdriet baarde hem de façade van
San Lorenzo, de kerk der Medici. Paus Leo X liet verschillende
kunstenaarsontwerpen maken; dat van Michel Angelo spande de kroon en hem
gewerd de opdracht volgens zijn plan de façade te bouwen. Marmergroeven spoorde
hij op en deed hij ontginnen, wegen voor het vervoer liet hij aanleggen: koude en
ellende trotseerde hij; rust en slaap en vrede offerde hij op, schepen belastte hij en
kolommen en ornamenten deed hij in het ruwe behouwen - al vergeefsche moeite,
verspilde kracht, verloren tijd. Oorlogen en daaruit voortvloeiend geldgebrek dwongen
de Medici den bouw te staken; San Lorenzo's gevel is nog altijd onbekleed.
Eenzaam ging Michel Angelo zijn' weg. Vrienden had hij weinig en verklaarde er
geene te behoeven. Hoewel goedig van hart, was het toch of zijn karakter één werd
met de stof, die hij bearbeidde: hard en scherp, zoodat hij, wie hem niet goed kende,
meer afstootte dan aantrok. Immer gereed om te helpen en bij te staan wie hulp
behoefden, was hij onverbiddelijk, waar het zaken gold op gebied, waar hij zich
meester voelde; en waar hij meende af te moeten keuren, daar deed hij het niet in
zachte termen. Zelfs zijne geestigheden hadden iets hards, dat ze scherp en bitter
maakte. Julius II kende hem door en door en nam en waardeerde hem zooals hij
was; Leo X vreesde den ruwen, onhandelbaren mensch. Clemens VII waagde het
niet
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te gaan zitten, als hij met Michel Angelo sprak uit vrees, dat deze ongevraagd
hetzelfde zou doen; latere pausen lieten den grooten man naast zich neerzitten, als
zij met hem onderhandelden. Het Vaticaan stond immers voor hem open en pausen
en kardinalen bezochten hem in zijn atelier. Hij was goedaardig van natuur, maar
waar hij zich beleedigd gevoelde ontzag hij vorst noch onderdaan. Zonder trotsch
te zijn, wist hij, wie hij was en verlangde, dat anderen het niet zouden vergeten. Dat
ondervond Julius II.
Michel Angelo was bezig met het grafmonument; de paus veranderde van inzichten
en liet zich op zekeren dag in tegenwoordigheid van den kunstenaar tegen derden
uit, dat hij niet van plan was eenig geld meer uit

Florence. Inwendige van de kerk Santa Croce. Bouwwerk van Brunelleschi.

te geven voor steenen, groote noch kleine. Toen nu Michel Angelo, die bij den paus
onaangemeld mocht binnenkomen, een paar dagen later kwam om over
geldaangelegenheden te spreken, ontzegde de wachthebbende dienaar hem den
toegang. ‘Maar man,’ zei een hooge geestelijke, die toevallig daarbij tegenwoordig
was, ‘weet je dan niet, wie je voor hebt?’ - ‘Dat weet ik zeer goed,’ was het antwoord,
‘maar mij is gezegd te doen wat ik deed.’ ‘Zeg jij dan den paus,’ voer daarop Michel
Angelo uit, ‘dat hij mij in het vervolg kan laten zoeken, waar hij meent mij te kunnen
vinden.’ Hij liet zijne bedienden alles verkoopen en vertrok oogenblikkelijk naar
Florence.
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Toen zijdelingsche aanzoeken om terug te keeren niets uitwerkten, wendde de Paus
zich tot de Regeering. ‘Geliefde Zonen’, heet het in het eerste schrijven, ‘Geliefde
Zonen! Aan u alle heil en mijn apostolischen zegen! Michel Angelo, de beeldhouwer,
die ons lichtzinnig en onbedachtzaam verliet, heeft, naar wij hooren, eenige vrees
terug te keeren. Opdat hij evenwel alle achterdocht late varen, zoo herinneren Wij
u aan de ons verschuldigde onderdanigheid en verzoeken u hem uit onzen naam
te beloven, dat hij, als hij tot ons terug wil keeren, vrij en ongehinderd komen kan;
en dat wij hem met dezelfde genade zullen behandelen, die hem voor zijn vertrek
sten

ten deel viel. Rome, den 8
Juli 1508, het derde jaar onzer regeering.
Michel Angelo ging niet en een tweede pauselijk schrijven kwam bij de regeering
in. Nu liet Soderini het hoofd der republiek, den beeldhouwer bij zich komen en zei:
‘Gij hebt den Paus behandeld op eene wijze, zooals zelfs de koning van Frankrijk
niet zou hebben durven wagen. Het is gedaan nu met vragen en verzoeken, we
willen wegens u geen oorlog en niet om u het welzijn van den Staat op het spel
zetten. Maak u klaar om naar Rome terug te keeren’. Michel Angelo werd tot
ambassadeur der republiek benoemd, opdat men hem geen haar zou durven
krenken, en ging.
De Paus was intusschen met zijne troepen opgerukt naar Bologna en daar kwam
de beeldhouwer hem het eerst weer onder de oogen. ‘Zoo,’ donderde Julius II,
‘zoolang heb je dus gewacht, tot wij zelf kwamen om je op te zoeken?’ Michel Angelo
bad om vergiffenis en zei niet te zijn weggegaan uit onwil, maar omdat hij zich
beleedigd gevoelde. Hij wilde niet verdragen, dat men hem de deur wees. De Paus
zag somber voor zich, toen een van de geestelijke heeren waagde op te merken,
dat Zijne Heiligheid Michel Angelo's overtreding toch niet zoo hoog moest opnemen:
hij was immers iemand zonder opvoeding; wat wisten die beeldhouwers ervan, hoe
ze zich te gedragen hadden, waar het niet hunne kunst betrof; ze waren allen zoo!
‘Wat?’ riep nu de Paus den ongelukkigen bemiddelaar toe: ‘gij waagt het dingen te
zeggen, welke te uiten ik mijzelf niet vermeten zou? Gij zijt iemand zonder opvoeding
en niet hij. Uit mijn oogen, lomperd!’ En toen de ongelukkige verbluft bleef staan,
moesten de dienaren hem de kamer uitzetten. Vergiffenis volgde en spoedig kreeg
Michel Angelo de opdracht voor een bronzen ruiterstandbeeld van den Paus.
Eenzaam ging de kunstenaar door het leven, eenzaam, maar niet alleen. Waar zijn
geest niet was vervuld van zijn werk, en hij niet was verdiept in den bijbel, daar was
het Dante, die met en om hem was. Dante, die de hel aanschouwde en dan hemel
zag; Dante, wiens ongeëvenaarde fantasie der menschheid werelden bij werelden
ontsloot; Dante, die leed en streed en stierf verbannen uit zijne vaderstad - is het
wonder, dat hij Michel Angelo's geest vervulde; geest, die hem in kracht van
verbeelden en scheppen zoo geleek? Vervulde vooral toen Michel Angelo in 1530
ten tweede male als vluchteling te Venetië was. Daar en toen was het waarschijnlijk,
dat hij hem het volgende sonnet wijde:
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Hoe hem te prijzen! Maar wat wil ik 't wagen!
Hem, die den blinden zelfs in vollen glans verscheen!
Slechts hiervoor sta de taal mij woorden af te leen,
Het volk, dat hem beleedigt, aan te klagen.
Hem, die verschrikking van bloed noch vlammen stuit,
Onthullende 't geheim van wie verstooten,
Hem, wien de hemelpoorten zich ontsloten
Hem stiet de vaderstad als een verworp'ling uit.
O, Vaderland des ondanks! Tot uw schande
Hebt gij hem uitgestooten, Gij, die steeds
De besten 't smadelijkst verbande.
Voldoende, dat de wereld slechts zijn name ziet!
Want onverdiend leed wis geen man meer leeds,
En grooter geest dan hij, zag nog de wereld niet.

Was Dante hem onder de dooden een vriend, onder de levenden was Vittoria
Colonna, Marchesa de Pescara, hem eene vriendin. Het was te Rome, waar Michel
Angelo, nadat Florence een hertogdom was geworden, altijd heeft gewoond, dat hij
haar ontmoette: eene ontmoeting, die leidde tot duurzame en innige vriendschap.
Zij, de geboren vorstin, de schoone vrouw, schoon nog bij het klimmen der jaren en
hoewel gebukt onder leed, zij, de hoogbegaafde, de zeer ontwikkelde, zij begreep
den kunstenaar, wien het weelde was zich door haar verstaan te gevoelen, weelde,
die hij zoo zelden smaakte. Wat hij voor haar gevoelde was meer dan vriendschap
en grensde aan vergoding en aanbidding. Haar dood maakte hem haast krankzinnig
van smart. Fijn teekent hij zijne vereering voor de schitterende vrouw, de dichteres,
in het volgende sonnet:
Als zij, die 't doel was van mijn hoogst verlangen,
Door Godes wil dit aardsche dal verliet,
Stond de natuur beschaamd. Iets schooners schiep zij niet!
Een traan bevochtigt, wie haar ziet, de wangen.
Waar toeft gij nu? Ach, gansch vernietigd zonken
Al mijn droomen troosteloos ter neer.
Thans heeft de aard uw schoon omhulsel weer.
En in den hemel schittren uwe geestesvonken.
U wachtte 't graf. Want sterfelijk alleen
Kan hier op aarde 't goddelijke ons bereiken,
Maar ook slechts dat, wat sterfelijk was, ging heen.
Gij leeft! Uw roem straalt in het helste licht!
En groot van geest en ziel zult gij ons immer blijken
In al, wat ge geleerd, gewerkt hebt en gedicht.
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Zoo was Michel Angelo zeventig jaar oud geworden. Hij had kunnen sterven en zou
niet dood zijn geweest, maar nog meerdere lauweren waren voor hem weggelegd
en zijn bovenmenschelijk genie vlocht na aan het graf een verschen krans hem om
de grijze slapen.
In 1546 stierf Antonio da San Gallo, Michel Angelo werd in zijne plaats benoemd
tot bouwmeester van het Vaticaan en kreeg als zoodanig de opperste leiding bij
den bouw van Sint-Pieter.
De Sint-Pieterskerk te Rome, de grootste Christentempel ter wereld, maakt bij den
eersten aanblik niet den indruk, dien men zich denkt. Zij geeft niet dat gevoel van
verloren zijn, van verzinken in niets, niet die beroering der ziel, die iemand de tranen
in de oogen perst, niet dat weg zijn en zich zelf verliezen in niet te beschrijven
aandoening, als b.v. geeft de Keulsche dom, waar alles wijst op een streven naar
boven; waar de slanke en samengestelde pilaren en de spitse bogen opvoeren naar
hooger en beter, op tot een niets, op tot het hoogste, de Oneindige. De
Sint-Pieterskerk geeft dat alles bij den eersten aanblik niet; en het is bijkans met
een groot gevoel van teleurstelling, dat men voortwandelt over het gekleurde marmer,
onder het gewelf van wit en goud, tusschen beelden en monumenten. Maar keer
er terug en weer terug en nogmáals en weer. En het is alsof de kerk zich uitzet bij
elk vernieuwd bezoek; de pilaren worden groot en de bogen grootsch en de ruimte
onmetelijk. Maar de wijze van versiering, de overlading doet afbreuk aan het geheel;
en eerst na lange weken, toen wij er keer op keer hadden rondgedoold, kwam ze
in den nacht over ons als eene openbaring; met het gevoel als van een blinde, die
ziende wordt, als van eene doove, die opeens engelenzang en harpgetokkel hoort
- zoo kwam ze over ons, plotseling met schokkende kracht en zielvervoerende
verrukking, de schoonheid van deze Christenkerk.
't Was in de stille week van '93. 't Was Woensdag, de eerste avond van het ‘Ténêbré’.
Als altijd ruischten de fonteinen op het prachtige plein, dat Bernini's zuilengangen
insluiten als machtige armen, en nog even fonkelde het spattende en sputterende
water in het licht der zinkende zon, toen wij binnen gingen in dezen nu tempel van
rouw.
De talrijke altaren zijn van hunne sieraden beroofd, de reuzenmozaiks bedekt,
de kaarsen uitgedoofd. Uitgedoofd, als uitgedoofd werd op dien bewusten Vrijdag,
daar verre, in het Heilige Land op Golgotha, het licht der menscheid in den Zoon
Gods. Wij begeven ons naar den rechtervleugel van de dwarsbeuk, waar heden
dienst wordt verricht. Op het altaar branden in den vorm van een driehoek vijftien
kaarsen; er voor geknield ligt eene schare van geestelijken: kardinalen,
aartsbisschoppen, bisschoppen, kanunniken en minderen. Gezang, gebed en
orgelspel wisselen af en telkens wordt een kaars uitgedoofd, als zinnebeeld van het
zwakker worden van het geloof in de discipelen, als zinnebeeld van de duisternis,
die kwam over de aarde, toen het menschdom zich zoo zwaar aan den mensch
vergreep. En buiten is de zon gezonken, en het
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is nog slechts de weerschijn van het avondrood, dat een zwak licht werpt in de
onmetelijke ruimte. En duisternis is om ons, als alleen nog de laatste kaars brandt
en brandende achter het altaar wordt geborgen. Want Christus

Florence. Monument van Michel Angelo in de kerk Santa Croce.

sterft niet, maar zal verrijzen en zijn licht zal dat der zonne verduisteren en stralen
in hemelschen glans.
En nu, als het geklop en gestamp verstomd zijn, symbool van de scheuringen
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der rotsen en de bevingen der aarde bij Jezus' dood, als diepe stilte ons omringt en
donkere nacht en sombre rouw - daar trilt, daar golft, daar ruischt het door de ruimte:
Miserere, miserere!...
De muziek is verstomd. Wij trachten ons te herstellen, terug te keeren naar de aarde,
terug uit den zwijmel van wellustige smart, waarin Palestrina ons voerde.
En als wij nu gaan, langzaam, weifelend, half droomend - daar komt, daar overvalt,
daar treft het ons; daar in den schemer zijn plotseling ons de oogen geopend en wij
zien Sint-Pieter, - Sint-Pieter zooals Michel Angelo zich die dacht. Verdwenen de
overdaad, de wansmaak; verdwenen Bernini's winderige apostelen; verdwenen de
bonte, deels kleinlijke versiering, opgeslorpt door den nacht. En in den schemer
spreken de heerlijke lijnen van bogen en pilaren, hun middenvindend in den
reuzenkoepel zich verliezend in oneidigen nacht. Stomme accoorden ruischen boven
ons hoofd in goddelijke harmonie, en vervullen ons met bewondering, neen met
diep ontzag voor den geest, die der stof deze muziek wist te ontlokken.
Michel Angelo heeft de Sint-Pieterskerk niet voltooid gezien. Maar toen hij stierf was
de bouw zoover gevorderd, dat men ook zonder hem voort kon gaan. Van den
koepel maakte hij zelf een model in klei, dat in hout werd nagemaakt en tot in de
kleinste bijzonderheden volkomen juist alle verhoudingen gaf, zoodat het alleen in
het groot behoefde te worden nagemaakt. Ook deze bouw baarde hem kommer en
zorg. Toen hij, de onsterfelijke, ook physiek buiten de macht van den dood scheen
te staan en zijne jaren klommen, waren er, die hem zijne plaats misgunden en hem
gaarne verdrongen zouden hebben. Maar met de onverzettelijkheid der stof, waarin
hij zijne triomphen vierde, hield hij stand, leugen en bedrog en schelmerij
ontmantelend, vaak alleen staande; alleen, maar met het goede recht aan zijne
zijde en geestelijke supremiteit. Zoo bleef hij op zijn post nog twintig jaren lang. De
schitterende aanbiedingen en dringende uitnoodigingen van den hertog van Florence
sloeg hij af en bleef - tot de dood hem van zijn taak onthief. Den 18 Februari 1564
gaf hij den geest.
‘Heden avond,’ schreef dokter Gherardo uit Pistoja denzelfden avond nog aan
den hertog van Florence, ‘heden avond ging over in een beter leven de uitmuntende
en in waarheid als een wonder der natuur te beschouwen maestro Michel Angelo
Buonarroti. En daar ik hem met de andere doktoren in zijne laatste ziekte behandeld
heb, zoo vernam ik zijn wensch dat zijn lijk naar Florence zou worden gebracht.
Bovendien, daar niemand zijner verwanten aanwezig was en hij zonder testament
gestorven is, zoo neem ik de vrijheid, Uwe Excellentie, die zijne deugden zoozeer
wist te waardeeren, daarvan bericht te zenden, opdat de wensch van den overledene
vervuld worde en het
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stoffelijk overschot van den grootsten onder de menschen, die ooit de wereld droeg,
zijner vaderstad nieuwen luister bijzette.
Rome, den 18 Februari 1564.
GHERARDO FIDELLISSIMI DA PISTOJA,
Doctor in de medicijnen.
Die laatste wensch is vervuld. Michel Angelo ligt te Florence begraven. Maar het
volk van Rome beschouwde hem als een der hunne en wilde het overschot des
grooten mans behouden voor de stad, waar hij de laatste dertig jaren onafgebroken
had gewoond. In alle stilte en onder vermomming werd de kist de poort uitgereden.
En geen luisterrijke intocht wachtte den doode in zijne vaderstad. De hertog
verlangde, dat het bijzetten van het lijk in alle stilte zou geschieden, als vreesde hij,
dat de tegenwoordigheid van den ouden republikein binnen Florence's muren
gevoelens zou opwekken van vrijheid en zelfstandigheid; gevoelens, die lange waren
ingesluimerd, en zoo niet afgestorven, dan toch slechts dommelend voortleefden.
Vermomd kwam het stoffelijk overschot de poort binnen en de kist werd in de kerk
van San Pietro Maggioro voorloopig neergezet. Den volgenden avond, des Zondags,
kwamen de kunstenaars in stilte daar samen. De jongeren namen de kist op, de
ouderen droegen kaarsen en toortsen. Zoo trad men naar buiten. Maar het gerucht
had zich verbreid, dat het lijk van den onsterfelijke was aangekomen en eene
zwijgende schare wachtte den stoet op en sloot zich aan en volgde. En de nachtwind
ruischte het door de straten, dat het Michel Angelo was, dien men daar naar zijne
laatste rustplaats droeg; en de schare groeide aan, die daar zwijgend staarde op
de baar, waar fakkels en vlambouwen een rossen gloed wierpen over het goud van
het zwartfluweelen lijkkleed. Zoo ging het naar Santa Croce, de kerk van het Heilige
Kruis. Hier werd in de Sacristie de kist geopend; onveranderd lag daar in zijne laatste
woning, wie zoo gewerkt en geleden had; onveranderd, als in rustigen slaap. En
ieder wilde nog een laatsten blik werpen op dat gelaat, wilde dien doode nog
aanschouwen voor hij aan de aarde werd toevertrouwd; slechts met moeite kon
men de kist sluiten en het lijk bijzetten ter plaatse, waar in stilte daarvoor alles in
gereedheid was gebracht. Zoo had dan Michel Angelo rust.
............ als de bergtop stralend in gulden glans door alle eeuwen heen.
Dat die glans ook hier moge doordringen. Hier, waar slechts Pluto wordt gediend,
waar men Pluto lijf en zaligheid ten offer brengt. Dat hier, in dit schoone land, waar
Foebus heerscht en Flora troont en Luna lacht haar liefelijksten lach - dat hier meer
dan tot nu toe moge worden gehuldigd Apollo, het schoone, en hem, de hoogepriester
in zijnen dienst, Michel Angelo.

Batavia, September 1896.
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‘Meneer Frits.’
Door H.J. Schimmel.
(Slot.)
't Was al donker geworden en nog zaten vader en zoon te praten op de houten bank
tegen den achtermuur der stalling geplaatst.
Vaders linkerhand had de rechter van zijn jongen gevat.
‘Maak u maar niet zoo ongerust over Moeder!’ zei Geer Vaders hand drukkend
en den ouden man daarbij in de oogen ziende alsof de donkerte dat nog toeliet..
‘Moê is geschrokken van een bedelaar, die zeker in eens voor het raam kwam staan.
Een oogenblik vroeger was ik bij haar en maakten we nog gekheid.’
Vader wist heel goed, ja het best van allen, wie er van morgen voor dat raampje
gestaan had. Had hij zelf er Frits niet heen gezonden? Niemand anders als Frits
had Miete dus doen schrikken. Waarom? Had de duizeling van den vorigen avond
misschien ook al een dergelijke oorzaak gehad? Van al wat bij hem daar binnen
oprees werd Geer niets meegedeeld. Niemand, niemand mocht daarvan weten. Hij
zelf, de echte ware Beerend, zelfs niet. De gedachte, die in hem kiemde, waarvoor
hij geen woorden had of wilde hebben, was die van een boozen geest; - ja zulke
bestonden er onzichtbaar in de lucht en omloerden je om je te verslinden; ja, zoo'n
zwarte met bokspooten was 't als hij een lijf aannam.
‘De dokter vond het immers ook niets,’ vervolgde Geer.
‘De dokter...! hij lachte me zelfs in mijn gezicht uit. Zoo'n ouwe stugge vent als ik
mocht niet zoo dadelijk voor niks overstuur raken, zei hij... Ja, ik ben een ouwe
stugge weergâ voor iedereen, maar op 't punt van je moeder...’
‘En van mijn jongen’ moet u er bij voegen ‘ben ik 't niet,’ en, wel beschouwd is u
't eigenlijk voor niemand ter wereld. U stug? Ik wed dat u heel voorzichtig uit den
weg zou gaan voor de kleinste veldmuis, uit vrees dat uw klomp de kleine ‘kriewiewel’
zou raken.’
‘Zoo lang de ‘kriewiewel’ - en hij glimlachte even bij de moeite om 't moeielijk
woord er goed uit te brengen - ‘zijn eigen weg ging misschíen wel, maar kreeg hij
trek in mijn bladgroenten dan...’ - hier klonk zijn stem dof en heesch - ‘ging mijn
klomp over hem heen, jongen!’
Geer dacht even na en zei toen half ernstig: ‘daar kan ik in komen, Vader!’
Een oogenblik zwegen beiden.
Nu bracht de oude het gesprek op het onderwerp terug, dat straks even was
aangestipt, maar waarvan zijn vrees voor Mietes gezondheid hem eensklaps had
doen afwijken.
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‘Dus je vindt dat je vakantie al lang genoeg geduurd heeft? 'k Had zoo gedacht, dat
je wel wat langer vrij af mocht hebben na al dat geneus in de boeken. Ik heb nooit
kunnen begrijpen hoe je er zinnigheid in hebt, 't Is me geen kleinigheid!’
‘U is altijd veel te toegevend voor me! Werken moet ik: door veel werken moet ik
er komen: even als u deed en met goed gevolg. Ik heb een nieuw kantoor, waar
meer om gaat dan op 't vroeger, in 't zicht. Ik heb kans.’
‘Dat vat ik. Wie zou zoo'n bolletje niet graag naast zich hebben! Toch niet ver hier
van daan? Niet zoo ver als vroeger, hè?
‘Vlak in de buurt, Vader!’
‘Juist.’
‘U zeit dat zoo zwaarmoedig.’
‘Wel neen. 'k Ben juist erg in mijn schik dat de nering zoo goed gaat... 'k Hoopte
op een erg vroolijken zomer en nou komt juist moeders ziekte...! Casueel hè, dat
onze kostganger van voor jaren, naar 't schijnt, zoo goed met je kan opschieten. Ze
hebben hem met je zien wandelen en erg familiaar praten. 't Is een heel rijke meneer
heb ik me van middag laten vertellen; en ik speelde nog wel “jij en jou” van morgen
met hem.’
‘Dat kan u veilig b l i j v e n doen. 't Is een grof heer. Eerst lach je er om, maar
gauw heb je er meer dan genoeg van. Onder jongens kan 't ruw toegaan; als je dat
verveelt dan kan je er op loshakken, maar als zoo'n ouwe er roem op draagt een
schoft te wezen, dan heb je moeite om hem niet voor de voeten te spuwen.’
‘Dat heb je toch niet gedaan?’
‘Wel zoo wat, maar zeker niet duidelijk genoeg...! Fijn van begrip schijnt hij niet
te wezen.’
‘Heeft hij Lize misschien...?’
‘Tot nog toe bleef 't bij smerige vertelsels uit zijn verleden.’
Met enkele woorden, en dan nog zoo ingetogen mogelijk, werd er van het gemeene
gewag gemaakt. Hij gaf den totaal-indruk die 't op hem gemaakt had en vermeed
de détails. Hij was gewoon voor zijn oud vadertje, dat zoo goed alle
jongensdwaasheden en gebreken begreep en daarom zacht beoordeelde maar niet
te min straf bestreed, zich binnenst buiten te keeren. 't Was hem van kindsbeen af
een behoefte geweest, en zijn moeder had hem daarin versterkt, want ‘niemand,
die er van binnen zoo zuiver uitzag als Vader,’ zei ze altijd.
‘'k Zou hem voortaan maar uit den weg gaan’ en Vader mompelde daarbij een
spreuk uit een boek, dat hij half van buiten kende: ‘Kwade samensprekingen
bederven goede zeden.’
‘Hij is een ouwe kennis van u en moê, zoo als me bleek. Was hij toen óok al zoo'n
“schunnig” heer?’
‘Toen had hij 't ver van breed, en dat's meestal een zegen voor de jonkheid. Hij
was toen ook al wat los in zijn mond; alevel waren de meisjes dol op 'em. Ik vond
'em altijd wel een beetje hansworstig.’
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‘Juist, Vader! hansworstig met een laag vuil op zijn narrepak, hè?’
‘Dat's drommels aardig gezeid.’
‘Was hij jarenlang bij u in den kost?’
‘Jaren niet, maar maanden. Zoo'n postklerk moet telkens verhuizen...’
‘Moeder noch u spraken me ooit over hem...’
‘Hij was dan ook niet meer dan een gewone kostganger, zooals we er bij dozijnen
hebben gehad. Hij betaalde maar een bitter beetje. Of 't daarvan kwam weet ik niet
juist, maar ik kon niet al te best met hem opschieten. Van daar dat hij maar zelden
in de huiskamer kwam. Ik was blij dat hij heenging, want ik had mijn zinnen op
verbouwing gezet, en ik kon meer huur van zijn kamer maken.’
‘En toen bleef u met u beidjes alleen.’
‘Spoedig kwam jij en toen begon ons geluk eerst recht te groeien en te bloeien.
Jongen, ik hoop dat Lize je ook zoo gelukkig maakt als je Moeder het mij doet. Ze
bracht in mij wat er nooit was geweest... 'k geloof dat ze dat “ziel” noemen. Maar hoe zal ik 't zeggen...? hoe liever ik haar kreeg, des te meer hekel kreeg ik aan mijn
eigen; en dat's gebleven, jongen!’
‘Wel, best Vadertje, dat maakt juist dat ieder zoo veel van u houdt... me dunkt,
dat's “de needrigheid die juist groot maakt” zeit onze dominee. Wil u wel gelooven,
dat ik grootsch op u ben en dat 't heele dorp zeit dat best te begrijpen?’
‘Goed dat het al zoo donker is, anders zou je me een kleur zien krijgen. Van al
wat je me daar vertelt is geen woord waar, maar 't doet me toch extra-ordinaar goed
van binnen. - Beste jongen, 't is al zoo laat en Moe heeft zeker een glas lekker bier
en een dik gesmeerde boteram voor je klaar gezet. Zeg Moe, dat ik ook dadelijk
binnen kom.’
Geer had den wensch opgevolgd... Van de bank klonk zacht, heel zacht: ‘Lieve
beste jongen! Wat maakt hij me rijk!...
Pater familias had met Meneer Frits menig glas geleegd, tot groote verontwaardiging
van zijn gezin, dat een heel eind verder zat en wel druk hoorde praten, maar geen
enkel woord verstaan kon. Mama had al lang opgemerkt, dat deze oud-vreier en
‘zakenvriend’ van haar man even onwellevend was opgevoed als de meesten van
dat soort en evenzeer zich schuw en links toonde in den kring van fatsoenlijke
dames. De ervaring had haar oordeel gescherpt en haar op dit punt zeer logische
gevolgtrekkingen leeren maken.
Maar aan het onderhoud, zeker van zeer intiemen aard, want de hoofden werden
telkens tot elkaar gebracht, kwam door tusschenkomst van Sas verrassend-snel
een eind. De ‘Vrouw’ wachtte Meneer in het provisiekamertje, boodschapte hij.
In dat kamertje achter het eet-salon en door de vrij breede bovengang van dit
gescheiden werd Meneer Frits ontvangen. Juffrouw Mietje in haar gewoon werkpakje
was druk bezig met het schikken van vruchten, confituren en bonbons op schaaltjes
en in compôtes.
Frits vond haar al weer ouder geworden en heel onbehagelijk.
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‘U heeft om een betere kamer gevraagd, maar ik kan u niets beters geven. Ik kom
ruimte te kort. Ik kreeg aanvraag van een talrijke familie, die ik niet ónder kan
brengen, als ik niet gebruik mag maken van uw kamer dus...’
‘Zeur niet!’ hernam Frits gramstorig. ‘Je zag me graag verkassen hè? Dat hangt
heelemaal van je zelve af. Waarom heb je me voorgelogen?’
‘Ik?’
‘Gérard is twintig jaar en niet achttien, zoo als je me van morgen zei.’
‘Ik?’
‘Ja zeker, en ik begrijp heel goed waarom.’
‘Ik kan 't me niet te binnen brengen... uw plotseling verschijnen voor mijn raam
en wat daarop volgde deed me te veel ontstellen... Maar wat doet het er toe wat ik
zei...!’
‘Hou je maar niet langer van den domme. 't Heeft 't effekt gehad, dat je er van
wachtte. 'k Was door wat je zei ingenomen tegen den jongen, dien ik later tegen
het lijf liep. Ik was nijdig... Moest ik 't er niet voor houden dat je me al heel gauw na
mijn vertrek een ramplaçant had gegeven...?’
Door Mietjes ziel ging er iets schrijnends en snerpends. Wat smaad, zoo plomp
haar voor den voet geworpen! En dien te moeten verkroppen en den knecht niet te
durven roepen om den gemeenen kaerel weg te jagen! Wat maakt ‘schuld’ toch
zwak, weerloos, laf!
‘... en’ ging hij voort, ‘hoe meer ik van den jongen zag en hoorde, hoe meer me
dat ergerde. Van die ergernis gaf ik hem blijk. Nietwaar, dat was juist een kolfje naar
je hand... dat had je juist zoo willen hebben... Wat je ook verloren mocht hebben,
slimheid is je gebleven.’
Tranen van spijt, toorn, woede sprongen haar uit de oogen; maar zij, de driftige,
de onbesuisde van nature had zich trachten te oefenen in zelfbeheersching. Jaren,
jaren lang had zij wat achter haar lag, betreurd en in de uren van haar reinste geluk
het allermeest! 't Had haar doen toenemen in deemoed, zachtmoedigheid voor
anderen en opofferende liefde voor wie haar het naast omringden. Maar nu liep alle
zelfbeheersching gevaar verloren te gaan tegenover den booswicht, die geenerlei
besef scheen te hebben van eigen schuld en in elk woord dat hij haar toeduwde
een vergiftigde pijlspits lei.
't Zou nog erger worden.
‘Wat je me kwaads deê kan je weer goed maken, Mietje! Ik heb me zelv' in den
jongen herkend...’
‘Dat 's wel de grootste, en de belachelijkste ook, van de vele logens, die over de
lippen van je grooten muil rolden!’ borst ze los.
Het beleedigende en uitdagende in dien uitroep scheen de ander niet gevat te
hebben, want hij vervolgde: ‘Er is van den jongen iets te maken. Ik ben te laat aan
mijn geld gekomen om er al de renten van te trekken waarop ik recht had. Maar hij
zal beginnen waar ik eindig. Ik laat hem den naam, dien hij nu eenmaal draagt, maar
blijkt hij te zijn waar ik hem voor houd, dan kan hij den mijnen er later bijvoegen!’
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‘Was dat alles niet zoo door en door brutaal, ik zou er om gaan schateren!’ riep ze
uit. ‘Wat recht heb je op 't kind, dat ik al uit mijn bloed voedde toen 't in 't duister
groeide en dat ik met gejuich begroette toen 't eerste aardsche licht op hem viel,
terwijl de weeën me inwendig als scheurden? Heb je ooit om zijn bestaan je
bekommerd? Heb je ooit je afgevraagd of je daardoor niet gelijk werd aan het
mannelijk dier? Maar naast het wiegje van het zwakke schepseltje stond er een,
die 't van de geboorte af al zijn teederheid en bij 't opgroeien een deel gaf van de
blankheid zijner ziel... Word rood tot over de oogen...! Sluit den grooten mond en
verdwijn in alle stilte, opdat niemand je nakijke en uitjouwe!’
‘Machtig mooie woorden schijn je van je Beer geleerd te hebben; toch nam je de
blanke ziel oolijk beet!’
‘O God, en dat verwijt h i j me!’ stamelde zij de handen voor de oogen geslagen.
‘Hou op met dat gejammer! Jij doet niets als alleen aan je zelv' denken. Ik sta
heelemaal alleen op de waereld en heb om me heen niemand, die mij iets is, die
mij iets geeft; dat vergeet je heelemaal. Geld heb ik om alles te koopen wat ik maar
wensch; maar ik wensch van dat alles niets meer en wat ik er vroeger voor kocht
is me niemendal meer iets waard. Ze noemen me een gierigaard, die nooit wat aan
de arme schooiers geeft; dat doe ik ook niet omdat het schooiers zijn, die maar van
je halen, maar je niets geven. Jij hebt in je Beerend een schat zonder weergâ behou hem nog lang, ik ben er niet jaloersch op - je blijft de moeder van Gerard,
maar je laat me toe hem te geven wat Beerend noch jij hem geven kunnen: pozitie,
stand, aanzien! Je mans naam kan misschien eenmaal door 't heele land heen
klinken, dat zal je man dan aan mij te danken hebben; maar daar vraag ik zelfs geen
dankje voor. Onze zoon kan dadelijk, onafhankelijk van ieder...!’
... ‘maar afhankelijk juist van een, van wien hij dit 't minst mag wezen!’ beet ze
hem toe.
... nog voór hij meerderjarig is de prachtige meid die hij naloopt tot zijn vrouw
maken. Al het voordeel laat ik jou; alle lasten neem ik voor mij. Wat is daartegen?
Niets als een beetje wrok van jouw kant misschien. Ik ben den mijnen te boven; zie
óok zoover te komen!’
Ze keek hem aan met de grootste verbazing over zooveel gebrek aan zelfkennis,
over zulk een grenzeloozen eigenwaan.
Hij ging voort: ‘Je zeit bij slot van rekening ja, niet waar, en je Beer, die je om je
vingers windt, zal 't je nazeggen. Dan neem ik den jongen dadelijk mee, om hem in
stad bekend te maken. 't Hangt dus heelemaal van je zelf af of mijn kamer al of niet
open komt.’
‘Beerend zei me van morgen, zooals h i j dat maar alleen kan, dat hij, alles wel
beschouwd je straat-arm vond en ons drietjes schatrijk, en we zouden ons rijk kind
overdoen aan een armen stakkerd - een schooier zooals je zelf straks dat soort
noemde!’
Frits steeg het bloed naar het hoofd: 't ruischte geweldig in zijn ooren.
‘Weiger je? Durf je weigeren? Ben je met blindheid geslagen?’
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‘Ik weiger, juist omdat ik dichtbij en in de verte veel scherper dan vroeger zie.’
‘Dan zal ik Beerend 't gaan vragen en meteen zeggen waarom ik 't doe en waarom
ik het w i l !’ In woeste drift stiet hij de deur open en sloeg die achter zich dicht, waarbij
de ramen rinkinkten en de aanrechttafel, met al wat er op stond, sidderde.
Miete had een oogenblik geen gedachte meer in haar hersens; zij voelde alleen
een sterke beving jagende al haar leden door. De verschrikking, die haar jaren lang
onzichtbaar op de hielen had getreden, trad haar zichtbaar nader. Beerend zag ze
met opgeheven vuist op haar afkomen, Gerard, haar eenig rechtmatig eigendom,
de handen voor de oogen om haar niet te zien, rood van schaamte zich van haar
afkeeren!
‘Vrouw!’ riep Sas, het hoofd even om de deur stekend, ‘is er nog room disponibel
en aarbeien?’
Waarlijk, ze had de gasten niet hooren boven komen. Ze had nog even het besef
Sas op het voorhanden zijn van het gevraagde te wijzen; zij sloop toen de trap af,
de keuken door, de ramen der huiskamer voorbij, waar de lamp helder lichtte over
het door Gerard alleen nog maar aangeroerd avondeten, en eindelijk het donker erf
op.
't Was of er al uren verloopen waren sedert dat laatste gesprek.
De frissche lucht deed haar tot zich zelve komen. ‘Zou hij 't Beer nu al gezeid
hebben...? En mijn arm kind ook...?’ fluisterde zij, de starende oogen gericht op de
zwarte rivier, die niet meer te zien, maar alleen te hooren was in 't zacht klokken en
klotsen van de moede golfjes tegen de steenen glooïing van den oever.
Ze trad den waterkant nader en nader. ‘Dáár kunnen ze me niet zien... dáár kan
ik ze niet hooren wat ze over me zeggen... Dit is dan het eind!’ zei ze kalm en koud
als of ze een andere was, een geheel vreemde.
Beerend scheen de belofte aan zijn jongen gedaan om dadelijk te volgen glad
vergeten. Hij zat nog altijd op zijn bank en was weer onder den invloed gekomen
van den boozen geest, die hem weer met hetzelfde vervolgde: ‘altoos gezond
geweest en ziek geworden toen ze hém weerom zag, telkens schrikken als ze hém
tegen komt!... vroeger was ze al een heel vroolijk Fransje geweest...!’ Met groote
inspanning joeg hij zijn pijniger weg en dan sloeg hij zich met de vuist op de borst
en mompelde: ‘wat ben ik slecht! Miete, vergeef 't me dat ik iets kwaads van jou
denken kan!’ En dan weer hief hij 't gebogen hoofd op en keek hij naar boven als
om te zien of de lieve Heer een teeken stelde of een Engel afzond tot Miete's glorie.
Maar er was niets - de gewone sterretjes zelfs niet. Alles donker, zooals het in hem
en vóór hem was...! neen, vóór hem zag hij iets wat het donker brak. 't Was Miete,
zijn goede geest - de booze week in eens van hem.
‘Kom je me zoeken, Miet? Daar doe je wel aan! 'k Ben, zoo waar, in den dut
geraakt. 'k Heb trek, hoor!’ riep hij gul en vroolijk als in zijn beste oogenblikken.
Miete kwam in eens tot zich zelve... Wat verschrikkelijke droom!
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‘Zit je daar in je eentje?’ De centenaarslast scheen haar van de borst genomen.
‘Geer is zeker al naar boven. Ik ben opgehouden door dien lastigen sinjeur, je weet
wel.’
‘Al weer, Vrouw! Waarom zwerft die vent altijd om ons huis?’ Hij had haar hand
gegrepen en trok haar naast zich op de bank. ‘Hé, wat beef je? Heeft hij je weer
doen schrikken zooals van morgen? Waarom doet 'i dat altijd, waarom kán 'i dat
doen?’
‘O, die ellendeling! Hij vraagt onzen Geer meê te mogen nemen naar stad om
hem tot aanzien te brengen... Hij heeft hem leeren kennen zeit 'i...’
‘Geer hém ook gelukkig. 'k Heb den jongen nooit over iemand zóó hooren
uitpakken; 't moet dan ook een echte smeerlap geworden zijn.’
‘Heerlijk! Dat neemt me een pak van 't hart! O beste Beer, 'k heb 't zoo benauwd
gehad van daag. Die man moet zoo gauw mogelijk het huis uit... Hij maakt me
ongeschikt voor mijn werk en 'k heb zoo veel te doen. Hij mag Geer niet meer onder
de oogen krijgen... mijn onbedorven jongen...!’
‘Was 't dát? Was 't alléén dat?’ vroeg Beerend en hij gaf daarbij zijn witsten
glimlach. Dezen kon zij wel niet zien, maar de toon waarop de vraag gedaan werd
vertelde haar genoeg!
‘Maar, Miete, dacht je dan dat ik den jongen ooit zou hebben willen laten gaan?’
Had maar eer gesproken, lievert! Kom, ga naar binnen! Alles zeker naar kooi! 'k Ga
eerst schouw houden in huis.’
‘'k Ga met je meê, Beer! Ik ben bang alléén. 't Is zuiver waar. Maar naast jou sta
ik alles. Je hebt krachtige armen, en van binnen nog heel wat kracht meer!’
‘Dwaas, lief wijf!’
En arm in arm gingen ze uit den duisteren nacht naar het licht van hun huiskamer.
Meer dan veertig voet boven den straatweg, aan den zoom van het sparrebosch
en het dicht eikenkreupelhout, de heide-vlakten omgevend, stond een eenvoudig
huisje van slechts éen verdieping en gedekt door een hoog oploopend rood pannen
dak. Door de met kamperfoelie en hop begroeide veranda aan de zuidzijde, door
de dicht begroeide prieeltjes waar witte en roode rozen de knoppen beurden uit het
rijk lindenblad aan beide zijden der woning, was de onbehagelijke stijfheid van den
bouw, zoo niet verdwenen, dan toch verzacht. Van verre beschouwd maakte
‘Bijenlust’ een aangenamen indruk en niemand in het dorp, die niet graag toestemde,
dat het uiterlijk in overeenstemming was met wie er binnen verblijf hielden.
Kaptein Anne Willem Straatman huisde daar reeds tal van jaren. Hij werd als
Edelgestrenge betiteld, maar hij maakte aanspraak op iets veel hoogers, en wel op
den naam van Hoogwelgeboren, als zijnde vermaagschapt in de zijlinie aan het
baronniale geslacht, in het midden
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der vorige eeuw pllotseling ontstaan, toen zekere heer Straatman, handelende in
Fransche wijnen, op de gedachte was gekomen aan den Keizer van Duitschland,
te dien tijde zetelend in Weenen, een okshoofd wijn van zeer remarquabele qualiteit
aan te bieden, waarvoor hij beloond was geworden door een perkament met groote
afhangende zegels, waarop in 't imperiaal Habsburgsch latijn de verheffing te lezen
stond van den Amsterdamschen wijnkooper tot Baron van het Heilige Roomsche
Rijk.
Tot de onnoemelijk vele grieven van kapt. Anne Willem Straatman van Bijenlust
behoorde ook, dat hij door zijn allerschandelijkst klein pensioen verhinderd was
geworden bij het onlangs kinderloos overlijden van den laatsten Baron in de rechte
lijn, zijn aanspraken als naaste erfgenaam in de zijlinie te doen gelden.
Niet alle papieren, noodig voor zijn legitimatie waren in zijn bezit, - de kostbaarste,
juist de meest afdoende, ontbraken. Hij zou vroeger onmogelijk den tijd hebben
kunnen vinden voor zijn nasporingen, maar sedert hem zijn pensioen was thuis
gezonden, eigenlijk toegesmeten, meer dan genoeg!
Als hij aan die daad van gruwelijk onrecht dacht, en 't gebeurde nu weer, op het
oogenblik dat hij met zijn ouwen oppasser Piet, dien hij met zijn ouwe waschvrouw
wettelijk had doen trouwen - ‘van wegens de beperkte ruimte voor slaapsteden
onder de pannen, weet u!’ - in 't donker de ronde deed om zijn huis en de bijenkorven
vlak aan de hei, richtte hij zich eensklaps kaarsrecht met gewelfde borst op en bleef
hij in die martiale houding voor Piet staan, die dat dadelijk óók deed door de pink
te brengen op den naad van den grof-witten linnen broek; waarna het wrevelig
droevig klonk:
‘Gepensionneerd in 't best van mijn leven, ik, met mijn ijzersterk gestel, met spieren
van staal en een stem als de donder..,!’ en hij had nog meer, veel meer willen
zeggen, maar een hoestbui overviel hem en belette 't. Wat bedaarder geworden,
vervolgde hij, maar nu met een verdacht asthmatisch halen: ‘Maar ik geef het zoeken
naar een woesten, rijken schoonzoon en naar mijn stukken niet op! Ik zal en moet
ze hebben, en jij, luie rekel! helpt zoeken, al zal je ook je stijve beenen er stuk van
loopen!’ waarbij Piet even aan zijn voorhoofd tikte, zooals hij altijd gewoon was te
doen bij elke order, die hij ontving als hij geen pet op had.
De avondronde werd daarop voortgezet.
‘Niets verdachts, kaptein!’ rapporteerde Piet.
‘Daar om die achterste korf zag ik dien weergaschen jongen van middag staan.
Loop de korven om! Gauw als de bl.....!’
Zoo dicht bij dat verraderlijke goedje? Piet had er niets geen zinnigheid in.
‘Geen kip!’ rapporteerde hij.
‘Daar is 't me ook niet om te doen, lamoor! maar om den haan. Ik zeg je nou
meteen, dat ik in deze maand na achten al de sleutels van 't fort bij me binnen
verlang en je ieder uur van den dag mij rapporteert als je dien snoeshaan ziet
spionneeren hier of in de nabijheid.’
‘Na achten.... in den z o m e r .... Dat zal jonge juffer Lize....’
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‘Wie kommandeert hier?’
‘Zij... ik... u,’ verbeterde Piet gauw, even aan zijn voorhoofd tikkend. ‘Maar, zal 'k
maar eens zeggen, als ik en mijn vrouwspersoon voor noodige boodschappen naar
't dorp moeten...’
‘Dan ga je, maar niet zonder verlof!’
‘Dan vraag ik dat bij deze minzaamst, kaptein!’
De slimmert! De noodzakelijkheid van deze boodschap was juist in deze
oogenblikken ontstaan. Piet pleegde verraad aan zijn superieur. Jongejuffer Lize
werd weer, zooals altijd, door hem en zijn vrouwspersoon beschermd tegen de
verdrukking van dien ijzervreter. In het volgend oogenblik was Piet al op weg naar
't Vliegend Hert en had er zeker jonkman, dien hij extraordinaar-familiaar kende, in
't oor geblazen: ‘na achten 's avonds voortaan alle toegangen versperd; maar van
acht uur 's ochtends is er niets geordonneerd.’
't Had den volgenden ochtend even zeven geslagen toen Meneer Frits, die heel
slecht had geslapen, besloot zijn vergeefsche pogingen tot weer-indommelen niet
langer te herhalen. Hij sprong het omgewoelde bed, dat hem nauwelijks toestond
zich in zijn volle lengte uit te strekken, met een krasse verwensching uit.
Dit leventje buiten kon hem gestolen worden! Niet eens meer een goeie nachtrust!
Maar dit mocht toch niet alleen geweten worden aan het gonzen van insekten of
het kraaien van losbandige hanen of het kromleggen, want hij had den vorigen nacht
onder dezelfde ongunstige omstandigheden aan één stuk in zaligen vrede
doorgebracht. Neen, 't was de inwendige onrust, die hem verbood, een oogenblik
maar, zonder door zijn hersens geplaagd te worden, stil te liggen; 't was de jongen,
die telkens als opdook langs den rand van zijn bed; 't was die oud geworden vrouw
met den verfomfaaiden doek over de verwarde haren en in die verlepte katoenen
jurk, hem met grauwende stem verbiedend dien jongen, in wien hij - wat wonder
ook! - zijn eigen ik hoe langer hoe meer herkende, zelfs maar aan te zien. En die
jongen kwam hèm toe van natuurswege; die jongen zou al zijn leege kamers in zijn
stadshuis kunnen vullen, hem doen lachen, weer jong maken. - God, God, vooral
naar 't laatste verlangde hij zóó!
Hij stond voor zijn waschtafel, en telkens weer zei hij zacht hetzelfde. 't Wou niet
heen gaan; 't brandde in zijn hersens! altoos maar hetzelfde! Neen, dit oogenblik
kwam er iets anders bij: iets wat nóg minder te dulden was, iets dat nog meer onrust
bracht: de herinnering van zijn wandeling met den jongen, die hem waarachtig als
een soort schoenpoetser had afgescheept. Dat had zij hem aangedaan door haar
liegen! Hij moest hem zoo gauw mogelijk wêer ontmoeten en dan den gemaakten
indruk te niet doen!
Wat een beroerde boel!
Hij staakte eensklaps den arbeid. Hij hoorde beneden aan den rivierkant de stem
van Gérard, die Vader en Moeder vroolijk toeriep, dat Bella van nacht gezegend
was geworden met een zevental.
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En of in dat geluk werd gedeeld door al het ‘beestentuig’ in den naasten omtrek;
daar kraaiden de hanen, kakelden de kippen, en roekoekoekten of koekeloerden
al de duiven en miauwden de katten eindelijk óók nog!
‘Goed geslapen van nacht, Moe?’
't Antwoord scheen bevestigend te luiden, hoewel de toon waarop 't gegeven
werd, niet erg opgewekt klonk.
Waar hij zoo vroeg al naar toeging?
‘Een boodschap in 't dorp,’ was het ontwijkend antwoord.
Of hij aan wel een extra schoon boordje om had en zijn Zondagsch pak had
aangedaan? vroeg Beerend op schertsenden toon, waarop Geer als eenig antwoord
een luid lachje liet hooren en, daarna van onderwerp veranderend, Vader toeriep,
of deze de paardenmarkt te Steen vergat...? Er was al heel veel moois hier voorbij
getrokken... Dat kon best, werd er geantwoord maar Vader dacht niet te gaan.
Frits wist genoeg. De jongen ging in de vroegte naar zijn lief. Bij zijn terugkeer
zou hij wel op te vangen zijn. Vooraf echter een stevig ontbijt! Heel veel haast hoefde
hij juist niet te maken, want hij wist bij ervaring hoe de tijd vergeten werd op zulke
snoeptochtjes. De jongen scheen daar dol op te wezen... precies als hij in de goeje
dagen van zijn jeugd... Voor dag en dauw uit de veeren...! De jongen had naar 't
innerlijk ontzachlijk veel van hem... dat dee hem plezier.
Sas werd dus niet buitengewoon gehaast en bracht hem zonder de gewone
bestraffing over luiheid en lamlendigheid het bestelde, toen reeds troepjes logés
aankwamen onder de uitroepen van: ‘hoe heerlijk frisch!’ ‘Wat prachtige morgen!’
‘Als 't weer zich maar houdt, want we wilden een mooien toer maken!’ Toen, geraas
van theewater, kletteren van messen op borden, meer of minder vertrouwelijke
mededeelingen aangaande de gesmaakte nachtrust, sommige eensklaps afgebroken,
waaronder eene door een ernstig verbod van de moeder veler kinderen aan een
harer jongens het begonnen verhaal uit te bazuinen van wat er van nacht met een
der broertjes gebeurd was; wat eenige van de bakvischjes in de fijne zakdoekjes
deed proesten van lachen. Eindelijk verpozing van tong en lippen, maar te meer
beweging in de wangen!
Meneer Frits was gereed gekomen, groette Pater familias als vertrouwd vriend
en sloeg den welbekenden weg in, tusschen de dikke weeke lippen een fijnen
havannah, waarvan de sterke geur de meeste dames op de rij af aan 't kuchen,
zelfs aan 't hoesten bracht.
‘'t Moest verboden worden!’
‘We hebben van dien man niets als last’ zei de moeder veler kinderen.
‘Weer naar “'t Kijkover” zeker, Emelietje!’ lispelde de jongste der twee tengere
dames met een veelbeteekenend oogknipje tot de oudere, die zulke opmerkingen
hoe langer hoe onuitstaanbaarder vond en nu niet alleen dacht, maar zelfs half luid
mompelde: ‘Mal mensch!’
Meneer Frits' ervaring op 't stuk van snoeptochtjes werd in allen deele bevestigd.
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Een jong paartje sloop voetje voor voetje enge paadjes langs, niet één en al in
verrukking over de zuivere lucht en de heerlijke boschgeuren door hen ingeademd,
over de vergezichten te genieten langs de jonge groene spitsen van het eiken
kreupelbosch hier en daar, maar alleen starend van zeer nabij in elkaars oogen, als
waren die een goudmijn, waaruit onnoemelijke schatten gedolven konden worden.
Gérard had niet lang behoeven te klimmen. Van 't Fort kon toch het lager gedeelte
van het glooiend bosch het minst onder vuur worden genomen. Lize bleek niet alleen
met het terrein volkomen bekend, maar ook met de laatst uitgevaardigde orders en
bleef, hoewel reeds vrij laag gedaald toen zij Geer ontmoette, veiligheidshalve nog
een paar minuten haar eigen kant van het afloopend pad houden. Maar bij het eerste
boschje staken zij tegelijk over en liepen naast elkaar!
Wat gezoem en gefluister! Wat innig teere woordjes, waarin de bewondering
juichte van hèm, een bewondering telkens dankbaar erkend en beloond door een
drukje van het poezelhandje van hààr, tijdelijk in een der zijne gelegd en, naar zijn
innige overtuiging, steeds veel te vroeg en te onbarmhartig terug getrokken!
Zij wou verstandig, ernstige zaken behandelen, en hij, onverstandig, nergens
gevaar, nergens eenig bezwaar zien, maar alleen zich dompelen tot over de ooren
in de stroomen der weelde van het samen-zijn.
Zij vertelde van de vreeselijke besluiten van den kaptein, waarvan beperking,
misschien wel opheffing harer vrijheid het gevolg kon zijn. Zij deed zich daarbij heel
ernstig voor; maar zoo ondeugend glinsterden daarbij de guitige verrukkelijke
bruingrijze kijkers en speelde de spot zoo geestig in den glimlach langs de roode
donzen lipjes, dat hij zich niet langer bedwingen kon. Hij trok haar hartstochtelijk tot
zich over en wilde... Maar haar klein handje tikte hem gevoelig op den haar
naderenden mond en terug wijkend riep ze niet zonder eenige hoogheid: ‘dat's wat
al te familiaar!’ en, als om hem er voor te straffen vertelde zij hem hoe streng de
kaptein haar gister avond nog - en van morgen zou hij 't even streng herhaald hebben
als hij niet nog geslapen had toen ze was weggeslopen - haar verboden had ‘den
dorpsjongen’ zelfs maar in de verte te zien, daar hij een plan de campagne had vast
gesteld, dat zoo iets tot een der grootste vergrijpen zou maken.
En daarop zei hij, in 't minst niet vervaard of tot bescheidenheid gestemd, dat hij
niets om dat plan de campagne gaf, daar zij zelve het militair gezag van den kaptein
geen kleinen deuk had gegeven door hem gister nog meê te deelen, bij de laatste
‘paleisrevolutie’ zich eenige zeer belangrijke, aan haar zeventienjarigen leeftijd
passende, rechten, onherroepelijk te hebben bedongen.
‘Maar Papa is en blijft toch het hoofd!’
‘Maar jij het nekje, liefste, allerliefste!’
‘Wees nu een oogenblik ernstig en niet zoo naar ‘jongensachtig!’ merkte zij met
ontzachlijk veel waardigheid aan. ‘Ik heb belangrijk en voor jou vooral gewichtig
nieuws.’
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‘Om dat waardig en rustig te kunnen behandelen moesten we in 't bosch een veilige
zitplaats kiezen,’ zei hij, ook zoo deftig mogelijk. ‘Ik ken er een hier vlak bij - heusch,
heel veilig!’
Hij ging haar al voor en voerde haar langs een eng, voor wandelaars bijna niet
te vinden, pad naar een kuil, omkringd van dicht kreupelhout; de bodem was mul
zand, donzig zacht. Hij wierp er zich in neer en wilde haar naast zich doen plaats
nemen, maar zij weerde met een fijn glimlachje hem af en koos zich een plaats op
een meter afstands van hem, daarbij op zeer beslisten toon de ruimte tusschen hen
beiden tot ‘neutraal territoor’ verklarend, waarvan het overschrijden, het betreden
reeds, een ‘casus belli’ zou zijn. Ten bewijze, dat dit haar heilige ernst was,
deponeerde zij haar hoed met zeer breeden rand, waaraan eenige smaakvol
saamgevoegde vergeet-me-nietjes, resida en heliotroop gehecht waren, naast zich
in de open ruimse. Hij nam oogenschijnlijk de hem voorgeschreven voorwaarde
aan, maar plaatste zijn flambard niet náást, maar óp het door haar opgericht
staketsel.
‘Ik luister, mooie fee in de verte!’ zei hij; maar zij vertrouwde hem blijkbaar nog
niet ten volle, want ze keek hem van ter zijde onderzoekend aan.
‘Ik brand van verlangen...’ begon hij weer.
‘Dat's niet de manier om zaken van gewicht te behandelen. Heusch waar, de
pozitie is kritiek!’
‘Och, kom!’
‘Kun je gauw heel veel geld verdienen? Je hebt pas zoo'n mooi examen gedaan.’
‘En ik moet er nog meer doen, nog veel mooiere; ze k o s t e n geld.’
‘Maar als je notaris wordt...’
‘Dan zal 't wel goed gaan’ merkte hij altijd nog schertsend aan. ‘Maar lievertje,
wat noem je veel geld?’
‘'k Heb 't hier op een papiertje geschreven.’
‘Zeven honderd drie en vijftig gulden vijf en veertig en een halve cent,’ las Gérard
in lachen uitbarstend. ‘Zeker een ouwe beer van den kaptein!’
‘Wat's dat nou weer voor een verdachte aardigheid...! Met jongens is 't toch moeilijk
over ernstige zaken te spreken... Ze begrijpen niet gauw!’
‘Niet boos worden, lieve dot! Hoe kom je aan die gebroken som met centen, zelfs
met een halve?’
‘Uit een papiertje in papa's zakportefeuille. Dat bedrag is 't verschil tusschen de
volle gage en het pensioen, precies tot op een halve cent.’
‘Ja, heel precies. En heeft je Papa je gevraagd mij daarover te spreken?’
‘In 't geheel niet. Wat denk je wel! Daarvoor heeft een kaptein te veel gevoel van
eer. 't Is zoo als papa zeit: Burgers weten niet wat dat is. 't Heeft met rijkdom of
geleerdheid niets uit te staan. Jij bent erg knap: toch geloof ik niet dat je begrijpt
waarom papa 't juist niet jou zou willen vragen. Maar ik, ‘ik ben geen militair.’
‘Goddank niet... veel, veelmeer dan een generaal... een engeltje... een
aartsengeltje...!’
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‘Dat je me zoo plagen durft!’ riep ze nu, werkelijk driftig. ‘Begrijp je nu nog niet,
waarom ik die som, niets meer maar ook niets minder, zou willen hebben!’
‘'t Is erg dom, maar 'k begrijp er nog totaal niets van.’
‘Was papa niet gepensionneerd, dan had hij zijn volle gage behouden en zou hij
de laatste papieren, noodig om Baron te worden, kunnen betalen...’
‘'k Zou het dubbel bedrag aan mijn Vader willen vragen als je Papa van die gekheid
afzag.’
‘'t Is geen gekheid voor Papa. Is hij Baron, dan kan hij al de Baronnen en Graven
in ons land te hulp roepen om naar het Hof te gaan en voor hem herplaatsing in
actieven dienst te vragen mét verhooging in rang.’
‘Och, Lize-lief, dat is een droom! Je bouwt luchtkasteelen en wilt...’
‘Niet weer afdwalen... Je begrijpt het fijne van de zaak nóg niet. Papa wil Baron
worden en nu zou ik zoo heel graag zien dat hij 't jou te danken had. Nu begrijp je
't zeker wel, hè?’
‘Een klein gedeelte nog maar, maar dat klinkt allerliefst... Je wil aan niemand
behalve mij verplichting hebben. Maar je weet ook wel, dat, wat ik ook voor je deed,
ik toch altijd de dankbare zou blijven - voor jou zou 'k...’
‘Je gaat weer afdwalen... en de toesrand is zoo kritiek.’
‘Al weer dat woord! Maar waarom dan toch?’
‘De jonker van den Hunenborch heeft ons gister weer een bezoek gebracht. 't
Geloof dat het op mij gemunt is. Hij heeft wel wat op je voor... adel en ouderdom...
Papa vindt beide voor mij een vereischte.’
‘'t Is toch niet waar wat je me daar zoo dood- kalm, zoo kil- koud vertelt!’ riep
Gérard, wiens lippen begonnen te trillen. ‘Lize, Lize je plaagt me maar, hè? doe 't
daarmeê niet... dat's te erg... te wreed...!’
‘Hij heeft geld... veel geld... maar hij is leelijk, foei leelijk en saai...’
‘Dan geef je hem maar gauw de bons... doe 't van daag nog!’ juichte Gérard.
‘Papa wil me gauw en goed geplaatst zien.’
‘Maar jij... hou je dan niets van mij... ben ik dan niet...?
‘Zou ik hier zitten, domme jongen, als ik dat niet deê...?’ zei ze met een oogblik
waarin voor hem de hemel open lag.
Het ‘neutraal territoor’ en den ‘casus belli’ vergeten, was hij in eens naast haar,
óver of liever óp flambard en stroohoed gewipt, en onder den uitroep: mijn engel!
had hij haar in zijn armen gevat, en, geen enkel voorschrift en waarschuwing meer
indachtig, zijn lippen gedrukt in de loshangende lokken, op haar oogen, wangen en
lippen. De lang betoomde hartstocht was ontketend!
‘Laat me... Gemeene jongen!’ Eerst werden de woorden onder zijn gloeiende
kussen gedempt; bij een luider herhalen en 't krachtiger neerkomen van de kleine
vuist op zijn brandende wangen, klonken de woorden als een kreet om hulp. De
neep zijner armen werd zwakker. Zij kon zich los winden uit zijn omhelzing. Zij
schudde diep verontwaardigd, de oogen vol tranen, de wangen vuurrood van
schaamte, het kopje half schuil gaande in de zwierende lokken, en een verachtelijk:
‘Ba... Ba, hoe gemeen!’ siste haar lippen over.
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Gérard ontwaakte eensklaps uit zijn waan. Hij stond voor haar, beschaamd, van
zijn schuld bewust, zich zelven aanklagend, als vernietigd.
‘Vergeef me... ik wist niet wat ik deed...’ Plotseling kwam het beeld van den
gemeenen rijken ploert voor hem oprijzen.
Lize had haar deerlijk gekneusden en met vele gapende wonden bedekten hoed
met half weggescheurden rand opgezet en trappelde met den voet op
vergeet-me-nietjes, resida en heliotrôpe, wien daardoor in het mulle zand vroegtijdig
een graf werd bereid.
‘Lize, ik vraag je op mijn kniën om vergiffenis!’
Ze klom snikkend, de handen voor de oogen, de diepte uit zonder iets te zeggen.
‘Lize, is dat een afscheid voor altijd? 'k Wou dat 'k sterven kon... hier... en dat je
mijn laatste beê om vergeving kon hooren!’
Lizé stond stil: zag schuins naar hem om, ging een enkel stapje terug.
‘'k Vergeef 't je - ik hoop dat ik 't kan vergeten ook - laat dat je leeren...’ Maar nu
schaamde ze zich ook over zich zelve. Stelde zij zich niet aan als of ze een ouwe
tante was? Een ouwe tante, zij? 't Mocht wat! Nog niet eens twintig zoo als hij? En
dan, en dan... geschrokken was ze, maar zoo heel erg boos op hem...? Neen. Maar
heen zou ze gaan zonder om te kijken... Tóch dee zij 't even, heel even... ter sluips;
hij had 't opgemerkt. Hoe jammer, want hij verdiende heel lang in de angst te zitten...!
‘Maar toch,’ klonk 't heel zacht van binnen: ‘wat een durfal... een echte jongen...
heel anders als die stijve lamme jonker...!’
En op den drempel van haar woning vond zij 't al heel onbarmhartig, dat ze nóg
niet eenmaal had omgekeken eer ze uit zijn gezicht was. Maar toen een deel van
den afgereten hoedrand haar tegen de wangen sloeg dreef de bui van te vergedreven
zachtmoedigheid weer snel over, en was de boosheid aan 't woord.
‘Hoe ben 'k er toch toe gekomen?’ vroeg Gérard zich in wanhoop af. Haar te verliezen
was alle hoop prijsgeven op geluk. Het leven - wat had hij 't lief gekregen! - was
hem een walg! Hier kon hij niet langer blijven... hij zou zijn beste ouders moeten
verlaten... Nogmaals klonk 't: hoe ben 'k er toe gekomen! en telkens gaf hij zich
hetzelfde antwoord.
Daar zag hij den kaerel, die hem de gemeenheid als had ingegoten, nader komen
en hem wenken toen hij dadelijk omkeeren wou.
‘Gérard, 'k heb met je te spreken, in je eigen belang. Wat zie je er uit!’ riep hij,
met eenige deelneming zelfs toen hij diens vertrokken gelaat en roode oogen zag.
‘Heb je me nòg niet wat wijzen raad te geven? Je bent zoo goed op de hoogte
van 't gemeene en daar hoor ik nu bij!’
‘Gekibbeld met liefje? Brutaal geweest en weggejaagd? Ze zal er je nog liever
om krijgen.’
‘Wat kant ga je op...? dan neem ik den anderen’ snauwde Gérard.
Meneer Frits beet zich op de lippen... Gérard!’ klonk het ongewoon zacht. ‘Ik ben
en blijf je hartelijk genegen.’
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‘Dat 's een affront!’
‘Over zulke woorden zal je straks misschien wel wat spijt hebben als je me nu
een oogenblik kalm aanhoort. - Ik heb me in menschen zoo dikwijls vergist, dat ik
me voornam voortaan zoo zeker mogelijk te gaan. Daarom nam ik een proef. 'k Wou
weten wat er in je stak en of je waard was dat ik je voorthielp... Je hebt de proef
kranig doorstaan...’
‘Dus je losse praat van gisteren...?
... ‘was zooveel als een examen, dat ik je afnam. Kan je dat gelooven, doe dan
je best het verschil van leeftijd tusschen ons wat meer te respecteeren...’
Gérard bleef een oogenblik zwijgend voor zich zien. Als 't waar was wat dat heer
zei, dan had hij een tweede reden om zich te schamen en was de ontvangen
terechtwijzing al heel zacht.
‘Ik begrijp er niets van’ hakkelde hij. ‘'t Komt me alles voor als een kindersprookje.
Waar van daan die genegenheid voor iemand, die twee dagen geleden... u... nog
heelemaal vreemd was?’
‘Ik had een zoon... die zoo wat van jouw leeftijd geweest zou zijn.’ Frits hield
plotseling op; verder spreken viel hem moeielijk. Zijn stem had een anderen toon,
zijn gelaat toonde andere lijnen; zijn oogen een uitdrukking van zachtheid in plaats
van de gewone onbeschaamdheid.
Gérard keek hem van terzijde aan. 't Werd hem hoe langer hoe vreemder. ‘Leek
die zoon op mij?’
‘Als twee druppelen water.’
‘Dat 's toch erg... erg vreemd!’ dacht hij.
‘Je hebt je me zeker voorgesteld als een pretmaker... 'k Ben 't misschien geweest,
jaren geleden... maar nou... 't Was een veeg teeken, dat ik de kamers in mijn huis
begon te tellen en ik van 't aantal schrok! 't Waren er dertien... en ik vulde er maar
één: de slaapkamer, waar me de langste tijd de kortste was als de oogen me
tenminste toevielen. Ik verteer niet eens de helft van mijn inkomen... ik stapelde
maar op, want ik wantrouw iedereen... met reden!... alles om me heen is eigenbelang
en bedrog. Ik zit alleen - in mijn huis, in 't restaurant, in de komedie, in mijn landauer.
't Geslacht waaronder ik opgroeide, ligt onder den grond en ik zocht vergeefs tot
dusver naar iemand, die voor mij een brug kan bouwen naar de jonkheid, die ik in
de verte plezier zie maken om den duivelschen kwant, de verveling, van zich af te
houden. Die brug moet jij voor me bouwen.’
‘Ik? Gauw ben 'k weer druk aan 't werk als klerk op een kantoor.’
‘Je gaat met me naar stad... hoe eer hoe beter... Ik heb al bij een bankier een
goeie plaats voor je besproken... Voor geld is alles te koop, mijn jongen! Je blijft
zoo strak voor je kijken! Heb je geen zin in de financiën dan kiezen we een anderen
weg. Je bent bezig notaris te worden, hé? Een mooi baantje, maar je hebt grijs haar
eer je 't krijgt. Zou je lust hebben te studeeren voor advokaat? Binnen vier jaar,
hebben ze me wel eens verteld, kan je meester vóór je naam zetten en vóór dien
tijd al je lief trouwen, als je tenminste daarin dan nog lust hebt.’
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Gérard vond in de laatste woorden een vervolg van de leering gister hem gegeven;
vandaar de wrevel, schuilend in zijn uitroep: ‘Als ik daarin dan nog lust heb...?’
‘Natuurlijk meen ik: als dat kind dan nog je zoete lief gebleven mocht zijn.’
‘Maar vader en moeder verlaten...!’
‘Je blijft ze zoo dikwijls zien als vroeger. Zaterdags en Zondags er naar toe, en
als je 't wilt, doen we 't samen.’
‘Daar heeft vader niet genoeg geld voor!
‘Studeeren, ieder week overkomen, Meester schrijven voor je naam, paard rijden
in de manége, toeren met livrei op den bok, dat prachtkind tot je vrouw maken enz.
enz. alles voor mijn rekening!’
‘U speelt met de llchtgeloovigheid van den dorpsjongen zoo als met dien
sociaal-democraat, van wien u me gister vertelde...’
Daar kwam weer het gister tegen het heden getuigen!
Een vloek kwam Frits op de lippen. Hij wou met dat gisteren voor goed breken
en zich een blijvend vertrouwen verwerven. Hij lei zijn hand op Gérards schouder,
keek hem goed in de oogen en riep met groote kracht: ‘Ik mag eeuwig verdoemd
wezen als ik niet houd wat ik beloof... als ik nog niet meer doe en je al mijn geld
vermaak... maar je moet me dan ook een zoon worden...’
‘Neen, meneer, ik kan alleen de zoon van mijn vader wezen...’
‘Dat is juist wat 'k...!’ maar hij bedacht zich, vervolgde den zin niet en besloot
gants anders. ‘Doe dan ten minste je best in mij een soort van grootvader te zien.
't Is een achteruitzetting maar daarmeê koop ik misschien een algemeenen vreê!’
riep hij met een gullen ronden lach. ‘Ga dat nu dadelijk aan je ouders vertellen. Ze
zullen er eerst misschien wel wat tegen hebben, maar dan kom ik met k l i n k e n d e
argumenten en d i e winnen 't altijd.’
De uitdrukking ‘klinkende’ argumenten deed Gérard weer niet aangenaam aan:
evenwel werd dit spoedig vergeten bij de gedachte, dat hij het hoogste geluk, zoo
als hij 't zich wel eens gedroomd had, in werkelijkheid een stap nader was getreden,
ja zoo goed als bereikt had. In zijn opgewondenheid waande hij zich zeker van Lizes
vergiffenis! Hij zou nu haar vader kunnen helpen...! Ja, k l i n k e n d e argumenten
winnen 't altijd!
En als of alles zich saamvoegde om hem met de blijdste hoop te vervullen, daar
zag hij - 't was even twaalf geslagen - trouwen Piet als schildwacht in rust voor 't
Vliegend Hert staan. Hij was hem dadelijk op zij en hoorde weer een van die korte,
voor vreemden onverstaanbare, maar voor hem kristalheldere oorlogbulletins uit
het Fort; het luidde ditmaal: ‘de vijand onder zwaar vuur van bommen en granaten
voor goed buiten gevecht gesteld.’ De vijand hier bedoeld kon niemand anders zijn
als de foei leelijke jonker van den Hunenborch.
Hij vond vader en moeder bij elkaar in de huiskamer; de eerste, zoo als gewoonlijk,
kalm en tevreden; de tweede met een pijnlijk lachje op het bleek vermoeid gelaat.
Hij ging tusschen beiden in zitten. Wat zag hij er opgeruimd
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uit! Nu had hij, zoo klonk 't al dadelijk, toch iets te vertellen dat aan al het gemopper
en gezucht een eind zou maken. In geen drie dagen hadden ze zóó bij mekaar
gezeten.
‘Geer, je maakt me dánig nieuwsgierig!’ riep Vader, en Moeder, het knagend leed
een oogenblik vergeten, begon te vermoeden dat Geers examen door de groote
machten zóó mooi was gevonden, dat ze hem dadelijk maar tot notaris hadden
benoemd.
Geer begon te vertellen; eerst heel verward, maar van lieverlede duidelijk en de
beide oudjes eindelijk maar al te duidelijk. Hoe had hij en Vader en Moeder zich in
dien meneer Frits bedrogen! Deze bedoelde aller geluk alleen. En dat geluk was...
Vader ging een schok door de leden en Moeder scheen wel de zelfde schrik op 't
lijf gejaagd, die haar in de laatste dagen geheel van natuur had doen veranderen.
En het slot van het met groote opgewondenheid gedaan verhaal was: ‘Ik krijg mijn
Lize, mijn schat, de mooiste, liefste in den heelen omtrek! U beitjes kunnen gerust
van uw renten gaan leven, want voor mij hoeven u niet meer te zorgen en toch
blijven we mekaar houw en trouw! Wat zeggen u er van, lieve lieverds?’
‘Dat je zoo spreekt, Geer’ zei Vader, en dat hij 't zoo rustig kon doen gaf der
doodelijk verschrikte en op haar stoel heen en weer schuivende moeder eenige
kalmte, ‘het toont dat je pas twintig bent. Gisteren was hij je een gemeene kaerel
en nu...’
‘Maar dat heeft Meneer Frits immers geheel verklaard...!’
‘Val me niet in de reden; anders kom ik er niet uit. Hij zei dat je leek op zijn zoon...
Beste Geer, hij heeft nooit een vrouw gehad...’
‘Zeker! Zeker...’
‘Neen!’
‘Dat ga 'k hem vragen...’
‘Op 't oogenblik niet, - daar heb ik mijn reden voor, Gérard!’
Als Vader hem zóo noemde en dat op dien kouden beslisten toon, dan woei er
in zijn binnenste een harde wind, waar de zoon groot ontzag voor had, veel meer
dan voor de dikwijls zich voordoende rukwinden bij Moeder.
‘'k Had graag dat je dadelijk voor mij naar V. ging, om Gillessen te zeggen dat hij
me de tien vaam hout kan zenden - ik geef hem zijn vraagprijs... of wil je liever den
patroon, dien je op 't oog hebt, gaan opzoeken, dat's me om 't even.’
‘'t Laatste, Vader, zou 'k denken, heeft nu zoo'n haast niet meer.’
‘Zoo!’ mompelde de oude, voor wien dat antwoord een blijk was, dat zijn jongen
nog stijf op zijn stuk bleef staan.
Toen Gérard zich klaar maakte, voegde Vader hem toe: ‘Houd den rivierkant tot
aan het veer. Ik zou niet graag zien, dat je den ander tegen 't lijf liept.’ Op zachter
toon ging hij voort, terwijl hij Geers beide handen in de zijne nam: ‘Mijn jongen, het
booze mag je niet beetpakken. Daartoe heb ik het mijne te doen.’
De ouders bleven alleen. Miete borst in snikken los. Beerend sloeg haar
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den arm om den hals, haalde haar hoofd naar zich toe en fluisterde: ‘'t Moet buigen
of barsten, vrouw! De pad m o e t onzen tuin uit!’
Miete bleef hem verschrikt naoogen. Ze zei niets anders als: ‘heengaande gaf hij
me geen zoen...! en telkens herhaalde ze fluisterend: Hoe moet dat eindigen!’
Gérard volgde Vaders gebod naar geest en letter op, hoeveel 't hem ook kostte,
meneer Frits, die zoo onrechtvaardig door vader beoordeeld werd, links te laten
liggen. Maar was 't wel onrechtvaardig? vroeg hij na eenigen tijd te zijn voortgegaan.
De meest tegenstrijdige gedachten rezen bij hem op. Reeds van den aanvang af
had hij veel raadselachtigs in Meneer Frits' handelwijze gevonden... Al voortgaande
in 't ontleden en saamvoegen kreeg van lieverlede het raadselachtige een tint van
't ongerijmde. Omdat hij iets had van dien verloren zoon, werden hem al die
heerlijkheden geboden! 't Was als uit de Arabische Nachtvertellingen... Vader was
hem steeds de waarheid, en die had hem straks verzekerd, dat Meneer Frits nooit
getrouwd was geweest en dus geen kind kon hebben. ‘Och, braaf, eerlijk Vadertje,
is dat een reden, vooral voor zoo'n rijk heer, altijd zoo vol respect voor zeker
vogelsoort, dat eigen ei in eens anders nest liet uitbroeien?’ Wat hij daar in zichzelf
had gepreveld - hoe was 't hem zoo in eens te binnen geschoten? - deed een nieuwe
gedachte ontstaan, maar een zoo afschuwelijke, dat hij er bleek en rood bij werd...
Meneer Frits had Moeder naar den leeftijd van haar eenig kind gevraagd en ze had
dien verkeerd opgegeven... Waarom...?
En verder ging hij, steeds verder, tot de onderstellingen steeds meer steun kregen
en tot gevolgtrekkingen leidden, die voor hem het teerst en het heiligst door het
vuilste slijk dreigden heen te sleepen...!
Het eerste groote leed was over hem gekomen, terwijl hij dacht het hoogste geluk
te hebben gegrepen! Zou 't hem b r e k e n of s t a l e n ?
't Had één uur geslagen. Er was groote beweging bij den stal. Een span jonge
paarden, weer een nieuw koopje van Beerend, werd voor het tentwagentje, ditmaal
zonder kap, gespannen om te worden afgereden. 't Had gister al moeten gebeuren,
maar 't was tot vandaag uitgesteld, en vroeg in den ochtend had 't weer geheeten,
dat het vandaag weer niet te best ging, en even na twaalven, dat de Baas toch op
de Steensche paardenmarkt even toonen wou wat voor spul hij reed.
De fijne pooten trippelden en trappelden van ongeduld; de met zorg gekamde
manen trilden aan den fier gekromden nek; het stalen gebit schuimde in den
knabbelenden bek en strooide de witte vlokken langs de breede borst; de dampende
adem, den neusgaten uitgestroomd, tuigde van drift tot beweging, van innerlijk
gevoel van kracht; een vroolijk gehinnik verkondde de vreugde over de aanstaande
vrijheid - een betrekkelijke nochtans, daar ze getemperd en bestuurd zou worden
door de vaardige en krachtige hand van Beerend, die zulk een span van ‘echt bloed’
en dartelen aard in de eerste weken nog aan niemand zijner onderhoorigen
toevertrouwde.
Zelfs niet aan Meneer Frits, die door Sas straks, namens den Baas, was
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uitgenoodigd den rit naar Steen mee te maken en bij het uitbrengen en inspannen
der mooie beesten tegenwoordig was.
Meneer Frits wilde al dadelijk van zijn paarden- en rijkennis een staaltje geven,
waagde zich te dicht bij en kreeg door het onverhoeds opheffen van een der
paardekoppen een fikschen stoot tegen de wang. Hij had juist gezeid de leidsels in
handen te willen nemen, waarop Beerend ja noch neen had geantwoord; maar na
dien stoot merkt deze leuk aan: ‘dat 's een waarschuwing; hou je daar bij!’ Van 't
oordeel door Meneer Frits, zelf bezitter niet alleen, maar ook gerenomeerd menner,
van de wildste hengsten, op een toon van groot zelfvertrouwen aan eenige der
omstaande logeergasten meegedeeld, scheen Beerend al heel weinig notitie te
nemen.
‘Stap op! ga op de bank achter mij zitten; op de voorste zit ik bij zoo'n rit altijd
alleen’ klonk het kort bevelend, terwijl hij de leidsels vatte. De logeergasten zagen
den ouden boerschen man, die zich maar uiterst zelden zien liet en dan nog maar
in hun oog alleen knechtsdiensten verrichtte, met eenig verbazen aan. Die Beerend...!
d i e wist wat hij wou en verstond de kunst dat heel kort anderen te doen weten!
De stalknecht, die vlak voor de paarden stond en ze aan de kinketting vasthield,
nauwelijks lettend op het gestamp, getrappel en driftig snuiven, zag het hoofdknikje
van den Baas en trad bedaard op zij, geen halven voet meer dan strikt noodig was.
En het span, dat zich nu in volle vrijheid waande, zette de voorpooten schrap, spande
de forsche spieren, maar sprong snuivend omhoog, toen 't klemmen van 't gebit in
den schuimenden bek en het aantrekken der teugels, de heerschappij van den
menner duidelijk bespeuren deed.
Maar 't was niet meer dan een kort vermaan tot gedweeë gehoorzaamheid aan
hooger macht; de teugels werden gevierd en als op vleugels gedragen snelde, onder
een hoera van de opgetogen toeschouwers, het voertuig, van een stofwolk omwiegd,
den breeden straatweg op.
Meneer Frits scheen alle apathie van zich af te hebben geschud. t Had straks al
een goeden indruk op hem gemaakt, dat Beerend hem had laten uitnoodigen mee
te gaan, nu hij zeker met Gérard al gesproken en van deze de vorstelijke offerte
vernomen had. Natuurlijk dat de ouwe boer, leeper dan Miete, daarop zou ingaan
en nu eens ongestoord er met hem onder vier oogen over spreken en de puntjes
op de ‘i’ wou zetten.
Maar ook het vliegen door de ruimte verhoogde de blijde stemming, gaf een
machtig gevoel van vrij-ademen, van niet vermoeiende beweging; daarbij: een
eigenaardig leven aan boomen en huizen, deinend en achteruitglijdend in de
nabijheid, terwijl, over de verre vlakte der uiterwaarden heen, aan den horizon,
heuveltoppen, bosschen en graan-akkers als verplicht schenen in tegenovergestelde
richting, en dus als met hen meê, voort te snellen, wiegend, wiegelend, buitelend
in dolle vaart!
‘'k Geef je twaalfhonderd pop voor 't span, Beer!’ riep hij in vervoering. ‘Waarachtig,
een paar prachtige beesten!’
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‘Zijn niet te koop!’ hernam Beer, zonder om of op te zien.
Erg spraakzaam was de suffert nooit geweest, dacht de ander, maar zoo als nu...!
En zoo de kaerel ooit reden had om reden-rijk te wezen, dan was 't dit oogenblik.
Beer, de bevoorrechte, had te beginnen over Gérard te spreken en er over te
onderhandelen, als hij er nog meer dan al geboden was er uit zou willen kloppen.
't Was altijd een schacheraar geweest, die eigenste Beer, en 't was in de
paardenkooperij er zeker niet beter op geworden. Begon Frits er het eerst van te
reppen dan zou hem het vel eerst recht over de ooren worden gehaald. Dat hoefde
juist niet. Hij wou den jongen dol graag hebben; daar bleef hij bij; maar waarom
meer betaald dan noodig was? Hij was toch in alles verduiveld bij de hand! Hij was
dit oogenblik eens recht in zijn schik over zijn eigen!
Neen, 't ging niet aan; h i j kon er niet over beginnen.
‘Beer, wat herken ik alles nog! 't Is of ik hier nog rond kuier in de boschjes om de
bouw-landen.’
‘Met een deern zeker aan elken arm’ grommelde 't zoo wat op Beers lippen. Frits
kon 't alleen maar verstaan door zijn oor bijna aan Beers schouder te leggen.
Daar werd weer zoo iets gemummeld,
‘Wat brom je toch?’
‘Dat de arme schapen daar zeker ook niet beter van werden.’
‘'k Liet me nooit onbetuigd - 'k ben altijd in die dingen royaal geweest!’ riep Frits.
Hij was weer op zijn praatstoeltje neer gekomen... ‘Waarom leg je er de zweep op?
Ze loopen, dunkt me, hard genoeg. Alles vliegt me voorbij, te gauw haast. Woonde
daar niet ergens de scheper - Gekke Dries, noemden ze hem in de wandeling, niet?
Hoe heette zijn dochter ook: wangen van melk en bloed had ze.’
‘De stakkerd had altijd goed zijn brood... maar zijn kind is den slechten weg
opgegaan... allebei dood... van de diakonie begraven.’
Beer had zijn vaart niet verminderd; toch was hij nu goed verstaanbaar; hij
schreeuwde bijna de woorden uit.
‘Zoo wat 't gewone verloop, hé,’ zei Frits erg koeltjes.
De zweep striemde het bij-de-handsche paard blijkbaar gevoelig. Een geweldige
zwaai van het wagentje deed Frits, die even opgestaan was om beter rond te kunnen
zien, op zijn bank neerploffen.
Beer, even omkijkend, beet hem toe: ‘wel bekom 't je!’
‘Dank je, vroolijke mosch!’ snauwde Frits kwaad terug.
Een kruisweg werd ingedraaid, die naar lager en vruchtbaarder gronden voerde.
‘Je draait verkeerd - als 'k me nog goed herinner... je gaat van den straatweg naar
Steen af,’ riep Frits den ander flink op den schouder tikkend.
‘Dat doe 'k ook. 'k Breng je naar 't nieuwe station.’
‘Breng je me...?’ begon de ander stokkend van woede.
‘Ja, en na je afgezet te hebben ga 'k binnen door naar de paarden-markt.
‘Keer dadelijk om!... Ik wil dat je keert, kaerel!’
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‘Je kamer is van morgen al verhuurd en je goed wordt je nagezonden.’
‘Wat bliksem! Omkeeren... Omkeeren... 'k Heb gister juist mijn koetsier geschreven
met rijtuig en paarden naar je toe te komen.’
‘Bij ons is er geen plaats meer. Ik kan je niet beletten in de buurt een onderkomen
te zoeken, maar in 't Vliegend Hert vinden je beesten noch jij een stal.’
‘Maar, stommeling, heeft Gerard je dan niet verteld wat ik voor jullie doen wil?’
‘Ja wel, maar wat zou dat?’
‘Gerards brilliante toekomst!’
‘Brilliant? Bij 't gros heb je er van den wal in de sloot geholpen, maar nooit één
uit de sloot naar den wal, versta je? Je krijgt hem nooit weer onder je oogen... 'k Wil
hem niet bedorven zien... Hoe durf jij je met mijn jongen bemoeien!’
‘Jouw jongen...? Bij die vraag lachte Frits smadelijk. En sarrend beten woede en
nijd den ander in het oor: ‘'t Is de mijne van natuurswege. De ouwe reken strijkkamer
die je zoo goed op slot hield was 't lustprieel - nou mag je 't weten!’
Met een wilden kreet was Beerend op en over de bank gesprongen. Hij liet de
leidsels glippen om de handen vrij te hebben, die zich om den nek van Frits
heenwrongen, terwijl hij met de volle zwaarte van zijn lichaam op hem neerviel en
hem ruggelings over den lagen wagenrand naar beneden deed tuimelen. De aanval
was zoo onverhoeds en forsch, dat Frits, hoewel jonger en sterker, geen weerstand
had kunnen bieden; alleen had hij zijn knieën weten in te trekken en te krommen
tegen den binnenwand van het portier. Maar wat het instinkt hem als redmiddel had
doen aangrijpen, bleek juist tot zijn verderf te zijn. Hij hing uit het wiegende,
vliegende, hotsende voertuig en zijn lengte bracht zijn hoofd in aanraking: eerst met
de hoekige ijzeren trede en toen met den straatweg, waar 't op de steenen met doffe
slagen hamerde, terwijl de paarden in 't blinde voortjoegen, bobbelend schuim om
zich heen strooiend als blijk van den woesten storm die van binnen loeide.
De leidsels waren niet meer te grijpen en Beerend beproefde 't niet eens. Hij zat
weer op zijn bank, roerloos voor zich uit te staren. Hij wist nu wát hij gedaan had
en waaróm hij 't gedaan had.
Jaren, jaren had ze bedrogen... maar jaren, jaren ook, hem Geer lief doen
hebben... Zij zoo jong en vurig... en hij zoo oud en zoo koud...! Neen... ze mocht
nooit weten dat hij 't te weten was gekomen... en Geer ook niet... d i e moest zijn
moeder kunnen blijven eeren... Hard om weg te gaan...! Hij had gedood... was des
doods schuldig... Allebei zou hij ze in den weg zijn... Een dikke droppel gleed langs
zijn wang. ‘Dag, beste, beste Geer!’
Hij zag het gesloten tolhek in de verte voor zich... wist wat er volgen zou... sloot
de oogen... een vervaarlijke schok...! Het bij-de-handsche paard was met de
voorpooten over den boom gekomen, het van-de-handsche lag er kermend voor...
het wagentje ging in splinters op... en aan gene
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zijde van het hek lag Beerend met gespleten schedel aan den voet van den ouden
bruinen beuk tusschen de ijzerharde, uit den grond opgegroeide en saamgevlochten,
bochtige en bultige wortels.
‘Hoe moet dát eindigen?’ had Miete na Beerends vertrek uitgeroepen. De wanhoop,
sprekend uit die woorden, verkeerde echter langzaam aan in berusting. Beer had
zoo kalm en zeker gezeid ‘dat de pad den tuin uit moest en zou’ en hij had nooit
iets verzekerd of hèt was uitgekomen. Wat Sas haar had aangebracht, dat de baas
hem geheeten had het boeltje op nr. 11 op te ruimen en in de gang voor de
kamerdeur neer te zetten, versterkte de hoop, dat zij van den vervolger voor goed
ontslagen zou zijn.
Slechts kwam van tijd tot tijd de vrees boven, dat de wrok en de wraakzucht het
laatste woord zouden hebben en zoo'n woord zou haar schandvlekken voor man
en kind.
Maar daar kwam Sas haar weer boodschappen, dat de Baas met Meneer Frits
waren opgestegen om saam naar de paardenmarkt te gaan... en de Baas scheen
't erg naar zijn zin te hebben achter het nieuwe span...
Wat haar dát, gevoegd bij de zekerheid van Beers krachtige zelfbeheersching,
een rust gaf! Ze kon weer haar dagelijksch werk doen, ook met de gedachten er bij
blijven, en zoolang ze dat kon liet de kwelduivel van binnen haar met rust. Ze had
het erg druk. Ze had vertrekkende en komende logeergasten te woord te staan;
gelden te ontvangen en uit te betalen; hier geschillen te voorkomen, ginds ze te
beslechten, en dat alles op eigen verantwoordelijkheid! 't Werkte afmattend, maar
te gelijk afleidend!
't Was vier uur geworden eer ze 't wist. Allen om haar heen hadden even hard
als zij gezwoegd en hoorden met genoegen dat de Vrouw ten laatste van gaan zitten
en, wat nog beter klonk, van gaan eten sprak.
De fooien der vertrokkenen waren, dooreen genomen, nog al meegevallen, zoodat
de stemming van het dienstpersoneel goed was, veel beter dan de twee vorige
dagen, die het kwaad humeur van de Vrouw bijna tot boetedagen had gemaakt.
Sas had juist de lippen aan zijn tweede glas schuimend bier gezet en de kokkin
de vijfde kom kokende koffie aan haar blazenden mond gebracht, toen al een zeer
ongewone gast op den keukendrempel verscheen. 't Was de veldwachter, die Sas
met een haastig handgebaar tot zich riep en hem iets influisterde wat den hoorende
deed achteruit springen. ‘Zijn ze al op weg hier naar toe?’ vroeg hij ineens heesch
geworden. Bij 't bevestigend antwoord holde hij den weg op... Hij zag in de verte
een groote menigte volks aankomen. Radeloos en redeloos holde hij naar de
logeergasten, van wie hij velen bijna den dood aanblies door zonder eenige
voorbereiding als uit te hikken: ‘'t Lijk komt er al aan... de “burrie” is te zien op de
kar...!’ Toen kon hij niet meer; de trouwe ziel zakte ineen.
Een der logeergasten, de eenvoudigste, de stilste en zuinigste in zijn verteringen,
sloop naar binnen, de keuken door, naar de huiskamer. Hij bleef
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daar wel een kwartier met de Vrouw alleen, en riep toen door een kier, dat hier naar
toe gebracht kon worden wat buiten was aangekomen. Op den wenk van eene, die
wel snikken maar niet spreken kon, kwam het lijk, waarover een stuk vloerkleed
was gelegd, op de berrie binnen. Die eene was als in een zoutpilaar veranderd.
Toch toonde ze bewustzijn: haar oogblik dwaalde naar de bedstede. Ze was
begrepen - de berrie werd leeg weer weggebracht.
Toen wenkte ze allen te gaan.
Ze was alleen...
‘Zóó is... het... einde...’ klonk 't met holle stem. Ze sloop met afgewend gelaat
naar de open gebleven bedsteê en sloot, zonder om te zien, de deuren. Zij ademde
diep... sloeg beide handen voor de oogen, zonk voor de bedsteê op de knieën neer
en barste in tranen los.
‘Beerend... vervloek me niet!’... en, telkens afgebroken door kreten van smart,
uitbarstingen van wanhoop, vertolkte zij de verwarring, de verwildering, die er van
binnen woelde.
‘Zeker gevochten, toen hij 't je verteld had... dat ik je jaren beloog en bedroog...
Toch nog veel langer ben 'k er voor gepijnigd... Wat straft het kwaad zich zelf...!
...het k w a a d , 't is de worm die altijd knaagt en nooit sterft... Hoe beter ik me van
binnen voelde worden door jouw zuiverheid des te feller beet die worm... Beerend,
wil je nog wel hebben dat ik je naam noem?... ik wil niet langer liegen... niet meer
doorgaan voor eerlijk... Hoe meer steenen ze op me gooien des te beter... des te
eer zal 'k niets meer voelen; maar, Lieve Heer! stort uit genade 't geloof in mijn hart,
dat hij gestorven is, niets wetend van mijn schuld, en dan zal ik Geer alles bekennen
als hij thuis komt... Alles...! Hoor 'k daar zijn stap niet...?’
‘Neen, neen, laat hij niet komen...! Naar 't water... naar 't water...’
Maar ze bleef liggen waar ze lag.
Gelukkig, want nu kon de schok, die van binnen alles deed trillen, haar niet
neervellen.
Ja, daar kwam hij! Gérard stormde binnen... doodsbleek, het hoofdhaar verwilderd,
zwierend om het verwrongen verouderd gelaat!
‘Lieve, lieve!’ en hij zeeg naast haar neer en sloeg zijn arm om haar heen.
‘Vreeselijk! Vader dood! en de ander ook!’
‘Die ook!’ herhaalde ze strak en koud; en evenzoo met starren blik voor zich uit
starend, vervolgde ze fluisterend: ‘Ik zal je zeggen... de... oorzaak... van Vaders
dood...’
‘Ben ik!’ riep Gérard zich snel tot haar overbuigend en in een kus het woord dat
op haar lippen brandde, smorend. ‘Van morgen dacht Vader thuis te blijven; dat hij
tóch ging was m i j n schuld. Ik begeerde immers grootheid al was 't ook door 't
gemeene heen. Maar dát wou Vader niet... Gister avond op de bank aan 't water
had u hem moeten hooren over u... over mij’ Hij kon niet voort gaan - 't ingehouden
nokken belette 't hem. ‘Ik heb hem gedwongen tot die rit! Maar wie dacht ook aan
de mogelijkheid van zulk een ongeluk.’
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‘Een ongeluk?’ vroeg ze, van al 't andere had ze weinig verstaan; maar dat woord
boorde zich diep in haar bewustzijn.
‘'t Gebeurde op den weg door den nieuwen stoomtram gesneden. Daar zijn de
paarden zeker van geschrikt... die ander werd het eerst gevonden met gebroken
knieën... zeker in zijn schrik uit den wagen gesprongen... Vader verderop bij den
tol.’
‘Is dat waar...?’ stamelde zij.
‘Dat i s waar... daaraan mag u niet twijfelen!’ zeide Gérard gedempt, toch met
groote klem. Maar dadelijk daarop vleide zijn stem: ‘kom Moederlief!’ en in zijn arm
drong hij haar zachtkens naar de bedstede.
Zij deinsde huiverend, bleef bij de tafel staan en steunde daarop.
Hij had de beide deuren geopend, boog zich over den doode, en, een kus drukkend
op het blanke voorhoofd, dat geenerlei wond toonde, fluisterde hij: ‘Vader, is zóó
niet uw uiterste wil?’ Toen zich omwendend bad hij: ‘Kom, lief moedertje, druk nu
ook een afscheidskus op zijn mooi voorhoofd!’
En zij vermande zich en boog zich over haar Beer, die zeker heen was gegaan
onbekend met haar schuld; maar deed dat toch niet voor zij de hand van haar Geer
gevonden had en in de hare voelde rusten.
Mei 1899.
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De van dijckfeesten te Antwerpen.
Door N.H. Wolf.
den

Er heerschte een gezellige drukte, Vrijdagmiddag den 11 Augustus, toen wij aan
het ruime, pas verbouwde Oosterstation, waaraan de wachtkamers en de
hoofdingang trouwens nog ontbreken, te Antwerpen aankwamen. Te Esschen reeds,
waar de visitatie-zaal der douane vol menschen was en waar het buffet door de
reizigers letterlijk werd bestormd, hadden wij begrepen, dat er een groot aantal
vreemdelingen naar het gastvrije Vlaanderen waren opgegaan; en dit aantal zou
de volgende dagen zeer zeker nog worden vertienvoudigd!
Antwerpen toch ging feestvieren.
En ieder die in de Scheldestad weleens zoo'n ‘gemeentefeest’ heeft meêgemaakt,
zal begrijpen, dat niet weinigen opnieuw van de gelegenheid hebben willen
profiteeren om eenige genoegelijke dagen, waar gewoonlijk de Zuidnederlandsche,
rondborstige vroolijkheid gepaard wordt aan uitingen van oprecht en ernstig
kunstbetoon, aan gene zijde van den Moerdijk te gaan doorbrengen.
Het Antwerpsche gemeentebestuur n.l. - Antwerpen eert zijn kunstenaars! - had
het feit, dat driehonderd jaar geleden zijn groote zoon Antoon van Dijck geboren
werd, aangegrepen als een gelegenheid om aan heel de wereld te toonen, hoe
hoog het den kunstroem, die deze Vlaming van zijn geboortestad had doen uitgaan
en nòg doet uitgaan, op prijs stelt. Naar alle oorden, naar alle belangrijke
vereenigingen van kunst in Europa, had het uitnoodigingen gezonden, om van die
vereering getuige te zijn - en getuigenis te komen afleggen. Want hoe
vroolijk-feestelijk het grootste deel van het programma der georganiseerde feesten
er ook uitzag, - een goede plaatsruimte toch was er opengehouden voor het meer
ernstige, het wáre kunstenaars-betoog.
Die uitnoodigingen, die roepstem, waren niet onbeantwoord gebleven. Daar waren
uit België, Nederland, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje, officiëele en
niet-officiëele vertegenwoordigers uit de éérste kunstkringen van hun land, om Van
Dijck te huldigen als den grooten schilder, den eeuwigen kunstenaar, wiens naam
en werken zullen voortleven als van een der grootsten onder de grooten. België
had zijn geheele academisch corps te Antwerpen aanwezig - Maandag kwam de
Koning zelf met zijn dochter, prinses Clémentine, en enkele ministers de Van
Dijck-tentoonstelling bezoeken - terwijl ook de regeering officiëel vertegenwoordigd
was. Uit Nederland waren de heeren H.W. en Taco Mesdag aanwezig namens het
schildersgenootschap ‘Pulchri Studio’, en de heeren Bart van Hove en H.J. Haverman
namens ‘Arti et
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Amicitiae’. Duitschland had o.a. zijn beroemden beeldhouwer prof. Ludwig Manzel
gezonden en diens medelid van de Berlijnsche Academie Kampf. De Royal Academy
te Londen had blijkbaar gevonden dat niemand beter en niemand minder kon en
mocht worden afgevaardigd dan onze groote landgenoot Alma Tadema, die,
waarschijnlijk omdat hij sedert eenigen tijd Sir Lawrence Alma Tadema is, door de
Belgische dagbladen voortdurend ‘de beroemde Engelsche schilder’ werd genoemd,
maar die mij verklaarde in merg en been nog Hollander te zijn en steeds bij voorkeur,
met landgenooten, nog Hollandsch te spreken. Verder waren er, uit Frankrijk: de
leden van het ‘Institut de France’ Georges Lafenestre, Jules Lefebvre, Louis Bernier
en H. Daumet; uit Italië: Venturi, van de Academie te Rome; namens Spanje: de
gezant te Brussel, enz. Wat ons verwonderde was, dat de Nederlandsche regeering
niet was vertegenwoordigd, daar toch Van Dijck gedurende zijn leven - al was hij
ook te Antwerpen geboren - even goed Nederlander als Vlaming was en dat ook
Engeland's gouvernement geen officiëele gedelegeerde had, - Engeland, dat, in
zijn kunstschatten, toch zoo veel aan Van Dijck te danken heeft. Met de
gouvernementen van België, Frankrijk, Duitschland en Spanje was dit wèl het geval;
uit Duitschland zelfs een vertegenwoordiger van den Keizer persoonlijk.
Doch waar wij hieronder meer in bizonderheden verslag zullen geven van de
feesten, die de Van Dijck-tentoonstelling vergezelden, en de autoriteiten noemen,
die er door hun naam of door hun betrekking luister aan gaven, zullen wij voor het
oogenblik met deze opsomming van namen eindigen en in de volgende regelen het
belangrijkste van de ‘feestweek’ releveeren.
Wij gaven het reeds aan: de Van Dijck-tentoonstelling!...
Onder bescherming van Z.M. den Koning en van het Staatsbestuur, en onder
voorzitterschap van den Graaf van Vlaanderen, had zich een eere-comité gevormd,
waarvan Mgr. Goossens, primaat van België, de ministers Beernaert, Van Begerem
en De Bruyn, de gezanten Van Loo (Rome) en baron Whettnall (London) en de
gouverneur der provincie Antwerpen, baron Osij van Zegwaart, deel uitmaakten,
dat een moreelen steun gaf aan het uitvoerend comité voor de tentoonstelling. Dit
comité, waarvan de populaire burgemeester Jan van Rijswijck voorzitter was, en
dat overigens bestond uit de voornaamste grootheden op kunstgebied, had, in
navolging van de beroemd geworden Rembrandt-tentoonstelling te Amsterdam,
een aantal schilderstukken van den Vlaamschen Meester bijeen weten te zamelen,
die in het Museum van Schoone Kunsten den volke te bewonderen werden gegeven.
Men dient zich wel een denkbeeld te vormen van wat het zeggen wil, om van de
groote musea gedaan te krijgen, dat zij hun kunstschatten afstaan om over de
grenzen van hun land te worden gezonden. En vooral denke men er niet licht over,
dat het comité van de rijke Engelsche particulieren heeft weten te verkrijgen, dat zij
hun familieportretten in het Antwerpsch museum ter bezichtiging hebben willen
stellen. Waar evenwel H.M. Koningin Victoria zooals wij zien zullen, haar adellijke
onderdanen voorging in het afstaan van
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vier zéér hóógstaande kunstwerken, daar zal men begrijpen dat dezen, hoe
gereserveerd anders ook, thans niet hebben willen achterblijven.
De officiëele opening der tentoonstelling had plaats op Zaterdag 12 Augustus des
namiddags ten 2 ure. Daar waren tegenwoordig, behalve de reeds hierboven
genoemde vertegenwoordigers van buitenlandsche academies, van het
gouvernement en van het gemeentebestuur, de eereleden van het comité Mgr.
Goossens en baron Osij van Zegwaart, de bestuurder der Kon. Academie van
Schoone Kunsten Albrecht de Vriendt en al zijne mede-academiciens, hooge militaire
autoriteiten, tal van kunstenaars en kunstbeschermers met hunne in elegante toiletten
gekleede dames, een groot aantal buiten- en binnen landsche journalisten en andere
genoodigden.
Burgemeester Jan van Rijswijck hield een keurige openingsrede, welkom zeggend
aan alle officiëel en niet-officiëel aanwezigen, dankend allen die door hun krachtigen
steun, door hun moeiten of door het toezenden van schilderijen aan de
totstandkoming van het geheel hadden bijgedragen. Een keurige openingsrede in
keurig Fransch - de eerste maal dat ik ‘onzen Jan’, den volksburgemeester, de
deftige Fransche taal voor het uiten zijner fraai gedachte volzinnen hoorde bezigen.
Het was mij, die Jan van Rijswijck nooit anders had gehoord dan in het zachtste en
zuiverste Nederlandsch, meestal gloeiend van geestdrift voor zijn taal en voor zijn
Vlaamsche volk - Fransch ìs niet de taal van burgemeester Jan! - het was mij zóó
vreemd dien populairen Vlaming Fransch, mooi kalm Fransch te hooren spreken,
rustig staande te midden van een dichten kring hoogwaardigheidsbekleeders en
vereerders, dat ik mijn verbazing nauwelijks kon onderdrukken.
Maar ook was het den spreker aan te zien, de matheid van zijn anders zoo warme
stem wees het bovendien uit, dat hij slechts noode, misschien zelfs met weêrzin,
de officiëele taal sprak, - in het Fransch zijn Vlaamsche gedachten, zijn Vlaamsche
hulde uitte voor den grooten Antwerpenaar, den Vlaamschen meester Van Dijck.
Monseigneur Goossens, en daarna Gouverneur Osij, beantwoordden den
burgemeester-voorzitter en brachten mede hulde aan hun beroemden landgenoot,
- hulde ook aan het uitvoerend comité door wiens uitstekende zorgen deze
tentoonstelling was tot stand gekomen. Daarna verklaarde de burgemeester de Van
Dijck-tentoonstelling geopend en begon de wandeling door de zalen.
Zonder in het minst den schijn te willen aannemen van critiek te willen uitoefenen,
zullen wij hier in het kort beschrijven wat ons daar wordt te zien gegeven. Vooraf
eenige bizonderheden omtrent de kunstwerken en hun eigenaars en den tijd, waarin
zij door den Meester werden geschilderd, benevens enkele gegevens betreffende
Van Dijck's leven, die hierbij, dunkt ons, niet mogen ontbreken.
Zooals het altijd gegaan is met schilders, die later beroemd werden, vertelt men
ook van Antoon van Dijck (geboren 22 Maart 1599) dat hij reeds in zijne kinderjaren
een bizonderen aanleg aan den dag legde voor teekenen en schilderen. Zijne
moeder, zelf schilderes, moedigde hem aan en plaatste
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hem ter opleiding op het atelier van Hendrik van Baelen, van waar hij na eenige
jaren overging naar en dus onder de leiding kwam van Rubens, die toen reeds even
vermaard was als thans beroemd.
Rubens, overladen met werk, had weldra begrepen wat er in zijn jongen leerling
zat, vandaar dat hij hem opdroeg om hem nu en dan, ook bij grootere werken, te
vervangen.
In het jaar 1618 werd Van Dijck aangenomen als meester in het Gilde van
Sint-Lucas en nu begon hij onder zijn eigen naam te werken, die weldra een
schitterenden klank kreeg in zijn vaderland en daarbuiten. Een eerste gevolg van
zijn roem was zijn reis naar Engeland, in 1621, om in dienst te

De Walvisch in den ‘Antwerpschen Ommegang’.

treden van Koning Jacob I, bij wien hij echter slechts enkele maanden verbleef,
gedurende welken tijd hij, voor zoover men weet, geen werken van beteekenis
voortbracht. Volgens sommigen, zou hij daarna een kort verlof naar Italië hebben
genomen en op het eind van 1622 te Antwerpen zijn teruggekeerd om zijn vader,
die stervende was, te bezoeken. Na diens dood zou hij dan opnieuw naar Italië zijn
gegaan, om de Italiaansche meesters te bestudeeren, maar onderweg, te
Saventhem, zijn afgestapt, waar hij verliefd werd op de schoone Anna van Ophem,
de dochter van den Drossaert. Daar bleef hij verscheidene maanden, gedurende
welke hij echter zijn kunst niet vergat, hetgeen we o.m. gestaafd vinden door het
prachtige schilderij Sint-Maarten zijn mantel deelende met een arme, hetwelk op
de tentoonstelling
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aanwezig is. Ook zijn er bewijzen, dat hij er een Geslachtsboom van de H. Maagd
de

schilderde, welk kunstwerk reeds sedert het einde der 17 eeuw zoek is, doch
waaromtrent thans geruchten gaan, dat het in het bezit is van eene Belgische familie.
Ook dit schilderij, volgens de overlevering, moet een meesterstuk zijn van den
eersten rang. Zijn geliefde had hij erop afgebeeld als de H. Maagd.
Op aansporing van Rubens werd hij ertoe gebracht zijn reis naar het Zuiden te
vervolgen. Eerst begaf hij zich naar Genua, daarna naar Rome, waar de kardinaal
de Bentivoglio hem onder zijn machtige bescherming nam, en eindelijk naar Florence,
vanwaar hij, na een tocht door Frankrijk op het eind van 1626 of begin 1627 te
Antwerpen terugkeerde.
In Italië had hij volop gelegenheid gehad om de groote schilders van het land te
leeren kennen. Vooral die van Venetië en in het bizonder de beroemde Tiziano,
maakten grooten indruk op hem, zooals vele van zijn werken nog getuigen, al is
hun aantal, ter tentoonstelling aanwezig, dan ook betrekkelijk klein: in het geheel
vier. Maar zijn schetsboek, het eigendom thans van den Hertog van Devonshire, in
een der tentoonstellingszalen ter bezichtiging gesteld, bewijst genoeg wat hij er
gedaan heeft.
Na zijn verblijf in het buitenland te Antwerpen teruggekeerd, legde hij zich
voornamelijk toe op het schilderen van godsdienstige voorstellingen. De meeste
van zijn altaarstukken b.v. dateeren uit deze periode. Antwerpen, Mechelen, Gent,
Kortrijk, Dendermonde zonden zeer belangwekkende stukken in en ook een groot
aantal kerken in andere steden van België, en buiten de grenzen, bezitten dergelijke
stukken van zijn hand. Toch was hij toen niet uitsluitend schilder van gewijde
voorstellingen, integendeel: de portretten die uit de jaren 1627 tot '32 dateeren, als
van Maria de Medici, van Scaglia, van bisschop Malderus en andere die wij
aanstonds zullen noemen, verdienen dikwijls de voorkeur boven vele van zijn
kerkelijke schilderingen.
Intusschen moet het een ieder opvallen, die de Van Dyck-tentoonstelling bezoekt,
dat 's Meesters manier van werken lang niet overal dezelfde is; dat de honderd
stukken, die men te Antwerpen heeft bijeengebracht, zich kenmerken door een
opvallende ongelijkheid. Vandaar dan ook, dat reeds meermalen werken van Van
Dijck aan tijdgenooten moeten zijn toegeschreven, - wellicht nòg worden - en dat
ook heden ten dage bevoegde beoordeelaars het over sommige exemplaren lang
niet eens zijn of in twijfel verkeeren.
Doch in het voorjaar van 1632 stak Van Dijck over naar Engeland, waar hij spoedig
onder bescherming kwam van Koning Karel I en waar hij, met tusschenpoozen van
ongeveer een jaar verblijf te Antwerpen (begin 1634-35) en een even langen tijd te
Parijs (1640) bleef wonen tot aan zijn dood [...] 9 December 1641. Deze Engelsche
periode van zijn kunstleven is zeker wel de voornaamste en tevens de meest
vruchtbare van alle. Aan het hof te London steeg zijn glorie ten top: hij woonde en
leefde geheel op kosten van de Kroon, werd tot ridder geslagen, kreeg een jaarlijksch
pensioen, een winterverblijf te Blackfriars en een zomerhuis te Elhem en - was
vooral gezien onder de schoone
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Engelsche edelvrouwen, uit welke hij de dochter van Lord Ruthen tot echtgenoote
koos.
Acht dagen na de geboorte van zijn eenig kind, Justiniana, overleed hij te
Blackfriars. Hij werd in de St. Paul's kerk te London begraven; bij den grooten brand,
in 1666, werd zijn graf helaas! vernield. Doch zijn werken, zijn portretten vooral,
zullen zijn naam onvergankelijk bewaren en door de eeuwen heen getuigen van
zijn grootmeesterlijk talent.
Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat men het kunstleven van Van Dijck

De Reuzin en de Reus in den ‘Ommegang’.

kan verdeelen in verschillende periodes; zijn Italiaansche, zijn Antwerpsche en zijn
Engelsche periode zijn zeker wel de meest gekarakteriseerde, doch ook het tijdvak
der idylle te Saventhem mag als een afzonderlijke periode worden aangemerkt. Alle
deze kunsttijdperken, en evenzoo de enkele jaren die aan zijn groote reis naar Italië
voorafgingen, zijn op de Van Dijck-tentoonstelling vertegenwoordigd, waarom juist
deze expositie zulk een groot retrospectief belang heeft.
Uit die eerste jaren zien wij er het altaarstuk, dat Van Dijck in 1617 maakte voor
de Predikheerenkerk te Antwerpen: Christus vallende onder het kruis, en het aan
Sir Francis Cook te London toebehoorende, zeer aangrijpende
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schilderij: Mozes en de koperen slang. In een eigenaardige grijsbruine toon
gehouden, is het een zeer effectvol, dramatisch aandoend kunstwerk, - het eenige
van dien aard dat aanwezig is, doch waarvan een tweede exemplaar berust in het
museum te Madrid. Ook het frissche schilderij van den H. Martinus, waarvan mede
een prachtige schets aanwezig is (eigendom v. Kapt, Holford te London) bestaat in
duplo: op het kasteel te Windsor, doch evenals de teekening eenigszins afwijkend
van het hier geëxposeerde.
De Poolsche prins Sanguszko zond een Barmhartige Samaritaan, die vroeger
aan Rubens werd toegeschreven, maar die, vergis ik mij niet, door Dr. Bredius en
Dr. Max Rooses als een Van Dijck werd herkend.
Vervolgens zien wij er twee exemplaren van het Verraad van Judas, het eene
van Lord Methuen, het andere van Sir Fr. Cook. Beide werken, in schelle kleuren
gepenseeld, teekenen het drama in al zijn realistische naaktheid.... Het Madridsche
museum heeft hiervan nog een derde exemplaar.
Na deze religieuse schilderstukken, moeten wij de verzameling teekeningen
noemen, die de Parijsche schilder Bonnat ter opluistering afstond, terwijl een vijftal
portretten de lijst van werken uit de eerste, de jongste periode van den meester
glorievol sluit. Mij scheen Van Dijck's Zelfportret het interessantst van deze toe,
zooals het hem daar vertoont als een zachtmoedig, nog ongebaard jongeling van
twintig of een en twintig jaar, droomerig, in deftige kleedij.
Zooals wij reeds zeiden: uit zijn nu volgende Italiaansche periode zijn slechts vier
werken ter tentoonstelling. Doch het zijn vier zeer belangrijke stukken. Vooral het
portret van de Jonge markiezin Brignoli in haar prachtig witzijden met goud bestikt
kleed, het eigendom van den Hertog van Abercorn. Dan, de H. Maagd, Jezus en
Sint-Katherina van den Hertog van Westminster, met het prachtige Italiaansch model,
en een Heilige Familie, afgestaan door den heer Rud. Kann te Parijs. Alle herinneren
door hun coloriet den invloed van Titiaan, dien hij zoo zeer vereerde; doch het vierde
stuk, een in een hoogroode kleur geborstelde allegorische voorstelling, De Tijd die
de vleugels der Liefde knipt, kon mij niet bekoren: het wijkt geheel af van alle andere
en is zeker een der minst belangrijke.
Nog twee andere allegorische voorstellingen, die ik maar meteen zal noemen,
houden den Tijd gezelschap: een Dronken Silenus, uit het museum te Brussel en
een Daedalus en Icarus; beide staan artistiek beslist hooger dan het eerstgenoemde
stuk.
Laat ons thans zien, welke kunstwerken de herinnering bewaren aan Van Dijck's
verblijf te Antwerpen gedurende de jaren 1627-'32, den tijd dus die voorafging aan
dien, welken hij aan het hof te London doorbracht.
Vooreerst de reeds aangehaalde altaarstukken (drie) voor de kerken te Antwerpen
en die van andere Vlaamsche steden; daarna, het aan den heer Rud. Kann
behoorende portret van den veldoverste Spinola (1627 of 1628); het keurige portret
ten voeten uit van Scaglia en van den bisschop Malderus, van de Hertogin van Croy
(eigendom v.d. Markies van Lothian) en van de
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beeldschoone Hertogin van Camudio (1630; van den Hertog van Aremberg); het
hoog kunstvolle conterfeitsel van Maria de Medici (1631) en van den schilder Marten
Pepijn (1635); en eindelijk den Silenus uit het Brusselsch museum, den muzikant
Liberti en het aan den Hertog van Westminster toebehoorende meesterstuk: het
Mystiek Huwelijk (1631), een der beste van de geheele verzameling, trouwens een,
waarin nog duidelijk de sporen van zijn Italiaansche studiën zijn achtergebleven.
Wij kunnen echter van dit tijdperk niet afstappen, alvorens onze ergernis te hebben
geuit over de werkelijk vandalistische wijze, waarop met sommige kunstwerken (in
't bizonder hebben wij hier het oog op de kerkelijke) is omgesprongen. Het schijnt,
dat sommige kerkbesturen nooit geweten hebben, welke de kunstwaarde was van
hun eigendommen. Zoo is b.v. de Kruisiging uit de Sint-Michielskerk te Gent zoo
goed als geheel bedorven: sommige deelen zijn vrijwel kleurloos geworden, andere
zijn zóó geretoucheerd, dat er van de oorspronkelijke verf niets meer zichtbaar is.
Ook het tableau uit Kortrijk heeft verschillende plekken waar de verf af is, - en deze
twee zijn niet de eenige die niet onderhouden zijn! Daarbij komt, dat sommige
werken, blijkbaar om de figuren beter te laten uitkomen (!), indertijd met een soort
blauw zijn oversmeerd - dit is het eenige woord dat aanduidt, hoe het gedaan is waardoor natuurlijk de kleurenverhouding totaal is verloren gegaan.... 't Is jammer,
maar 't is schandelijk tevens. Van een Graflegging werd mij zelfs door een zeer
bevoegd criticus verhaald, dat een paar engelenkopjes, eenvoudig omdat ‘de tand
des tijds’ ze te zeer beschadigd had, maar met blauwe verf waren overgehaald en
zoo, zonder vorm van proces, in den blauwen hemel waren teruggeduwd....
Doch genoeg hierover. Het feit hebben wij geconstateerd en meer valt er dan ook
niet aan te doen. We moeten eenvoudig de zaak voor lief nemen, en nog gelukkig
zijn, dat slechts enkele werken die onzalige veranderingen hebben ondergaan.
Zoo zijn we dan genaderd aan het laatste tijdperk van Van Dijck's leven: zijn
verblijf in Engeland bij Karel I, het toppunt van zijn roem.
Van de zeven en dertig kunstwerken uit deze periode aanwezig, zijn er twintig
portretten, de meeste afkomstig uit de galerijen van den hoogen Engelschen adel,
enkele uit den Parijschen Louvre, nog andere uit Weenen, Sint-Petersburg en België.
Doch bovenaan staan de drie stukken, die H.M. Koningin Victoria uitzocht uit de
vele Van Dijck's die zij bezit op haar kasteel te Windsor. Het eene, van 1635, stelt
voor De drie oudste kinderen van Karel I, een van de zes groepen, die Van Dijck
voor zijn beschermheer schilderde, - de beste van het zestal, naar men zegt. Dan,
een meesterwerk bij uitnemendheid, het Portret van Karel I in drie verschillende
richtingen: in front, ter zijde en z.g. trois-quarts. Het moest dienen tot een model
voor een buste van den beeldhouwer Bernini en voor elk portret poseerde de vorst
met een ander costuum aan. Natuurlijk wekt het de bewondering van elk bezoeker
der tentoonstelling. Het derde stuk, geteekend 1638, is het merkwaardige
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Portret van Killigrew en Carew, misschien het schoonste, dat hij op dit gebied heeft
gewrocht.
Dan noemen wij, onmiddellijk na deze Koninklijke zending, het Portret van Philip
Lord Wharton, met het jaartal 1632 erop en de woorden ‘rond negentien jaren’ - een
juweeltje! - uit het museum te Sint-Petersburg, en de twee groote stukken, eigendom
resp. van Graaf Spencer en Graaf Darnley, het eene de portretten gevende, ten
voeten uit, van den tweeden graaf van Bristol en van den vijfden graaf en eersten
hertog van Bedford, - het andere de beeltenissen van twee jonge lords Stuart. Fijner
teekening, eleganter houding, effectvoller en toch soberder decoratie en grooter
techniek dan in deze kunstwerken neergelegd, geloof ik niet dat denkbaar is.
De Hertog van Devonshire, de gelukkige eigenaar van Van Dijck's schetsboek,
zond een prachtig portret van een mooie gravin van Sunderland, twee fraaie bustes
van een lord Falkland en een kolonel Cavendish, en een van 1639 dateerend Portret
van Arthur Goodwin, eveneens ten voeten uit, doch in minder rijke kleuren dan het
eerstgenoemde.
Van den heer Jacob Herzog te Weenen is er een portret van een Viscount
Grandisson, een schitterend werk vol uitdrukking; van den Hertog van Grafton een
Portret van Karel I en Henriette Marie, een lauwerkrans biedend aan haren gemaal,
dat blijkbaar veel geleden heeft, en een magnifiek tableau van den Hertog van
Norfolk, voorstellende een Graaf Arundel met zijn kleinzoon, de graaf geharnast,
met den bevelhebbersstaf in de hand.
Een eigenaardig portret is dat van een gravin van Southampton. Wat zij moet
voorstellen?.... Zij leunt op een aardbol, den dood onder haar voeten vertrappend,
terwijl zij schijnt op te komen uit de wolken. Waarschijnlijk was het een héél
gewichtige dame, die eens iets héél bizonders wilde hebben.... Of misschien wel
was deze pose een inventie van den schilder zelf?.... Ik geloof niet, dat daaromtrent
iets met zekerheid bekend is.
Nog een paar andere vrouweportretten, o.a. van een lady Spencer, en een
Geharnast krijgsman maken het twintigtal voltallig, ook op hun beurt getuigend van
het onvergelijkelijk meesterschap van Antoon van Dijck.
Uit het jaar dat hij van zijn ‘Engelsche periode’ te Antwerpen doorbracht zijn slechts
een Aanbidding der herders en een Nood Gods op de tentoonstelling aanwezig,
hoewel het bekend is, dat er nog verschillende andere werken uit dien tijd in België
zijn, o a. het groote Schepenenstuk van het stadhuis te Brussel. Beide stukken
behooren resp. aan de kathedraal van Dendermonde en aan het museum te
Antwerpen en gaan door voor het beste, wat Van Dijck op godsdienstig gebied heeft
geleverd.
En ten slotte hebben wij te vermelden de beroemde Iconographie en een prachtige
collectie fotografieën naar schilderijen van den Meester, die in een paar zijzaaltjes
zijn geëtaleerd en die ons een overzicht geven van het geheele werk van den
Grooten Vlaming.
Ontegenzeggelijk is de Van Dijck-tentoonstelling een groot succes, al heeft
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zij natuurlijk niet die ontzaglijke kunsthistorische beteekenis, die onze
Rembrandt-tentoonstelling had en al is zij nu juist niet, zooals het ‘Uitvoerend
Komiteit’ het noemt: ‘de grootste uiting op kunstgebied onzer eeuw.’ Maar voor de
studie van Van Dijck's arbeid heeft zij onschatbare waarde, te meer nog als men
bedenkt, hoe weinig toegankelijk de ‘private collections’ in Engeland zijn en hoe
weinigen slechts de gelegenheid hebben, zelfs al zouden zij overal welkom zijn,
van zulk een vrijgevigheid te profiteeren.
Doch om Van Dijck te eeren, was een tentoonstelling van zijn werken voor de
Antwerpenaren niet voldoende.
Terecht had het gemeentebestuur begrepen, dat zij alléén niet in staat zou

De Kunststoet. - Groep en Praalwagen van de Fransche Renaissance.

zijn een groot aantal - laat ons liever zeggen: tallooze - vreemdelingen naar de
Scheldestad te trekken. Bovendien, het ter bezichtiging stellen van zulke gróóte
kunst voldoet niet voor een geheele bevolking: het grootste deel van het minder
begaafde publiek interesseert zich er niet voor.
Antwerpen, de stad der optochten, dat reeds vanaf 1885 met klimmend succes
de groote ‘stoeten’ organiseerde - wij weten, en de meeste historische optochten
ter gelegenheid van onze Kroningsfeesten hebben het opnieuw bewezen, dat wij,
Noord-Nederlanders, dat niet kunnen.... - Antwerpen meende, dat het
‘driehonderdjaarsfeest’ van de geboorte van haar kunstzinnigen zoon een geschikte
aanleiding was om de wereld opnieuw te toonen, hoe goed zij het inrichten van zulk
een ‘stoet’ verstaat. De Kunst, die steeds bloeide binnen hare veste, wier priesters
door de eeuwen heen binnen hare muren
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hadden gewerkt, gestreden, verwonnen, - de Kunst was ook nu de godin, te wier
eere een dienerenschaar door Antwerpen's straten zou schrijden.
Viermalen, en daarvan in de groote feestweek twee, ging een lange rij van vrouwen
en kinderen en mannen, wier groepen afgewisseld werden door een veertigtal
praalwagens, in kostbare, bonte kleedij door de voornaamste straten der stad, te
zamen een voorstelling gevende van ‘de Kunst door de Eeuwen heen tot aan Van
Dijck's tijd.’ Onder deskundig toezicht en ontworpen door de voornaamste
Antwerpsche kunstenaars - schilders, beeldhouwers, architecten, musici - waren
de costumes, voorstellingen, begeleidende muziek vervaardigd en uitgevoerd naar
historisch-juiste gegevens, geraadpleegd uit authentieke bronnen. Van de commissie,
die met de samenstelling daarvan was belast en die tevens diende tot voorlichting
bij de werkzaamheden, maakten o.a. de heeren Fr. van Kuijck, schepen van schoone
kunsten, A. de Vriendt, directeur der Academie, Aug. Possemiers,
gemeente-secretaris, Dr. Max Rooses en de stadsarchivaris Van den Branden deel
uit.
Het Gemeentebestuur had honderdduizend franken beschikbaar gesteld ter
tegemoetkoming in de kosten voor de tien vereenigingen, welke bij keuze door de
commissie voor het vormen der verschillende groepen waren aangewezen. En deze
honderdduizend franken werden verdeeld, gedeeltelijk in vaste toelagen (vijf van
7000 en vijf van 4000 franken), gedeeltelijk in prijzen, die zoowel voor de groepen
als voor de wagens afzonderlijk waren bestemd, zoodat er tevens een soort van,
overigens vriendschappelijke naijver ontstond tusschen de verschillende afdeelingen,
welke slechts het geheel ten goede kon komen. Waarom er juist tien ‘maatschappijen’
werden gekozen, verklaart zich uit het volgende.
Er was een oproep gedaan tot de maatschappijen, aldus vermeldt de inleiding
van het officiëele programma, die zich sedert 1885 onderscheiden hadden door
hunne deelneming aan de menigvuldige stoeten die sindsdien door het
Gemeentebestuur waren ingericht. Hun ondervinding ‘en hun lofwaardige naijver
om telkens iets schoons en nieuws voort te brengen hebben hen bedreven gemaakt
in het aanschouwelijk voorstellen van allerhande zede-tafereelen, geschiedkundige
feiten en kunstopvattingen.’ En uit die welke zich aanmeldden, werden de tien beste
gekozen, een stelsel, dat reeds bij het Landjuweel van 1892 en den lichtstoet tijdens
de tentoonstelling in 1894 met uitstekenden uitslag was toegepast. Drie en twintig
‘maatschappijen’ boden zich aan en van deze kregen de tien uitverkorenen elk een
tijdvak van de kunst voor haar rekening.
Wij kunnen hier dadelijk aan toevoegen, dat dit stelsel ook nu gebleken is
steekhoudend te zijn. De historische optocht was een grootsche openbaring van
den diep-kunstzinnigen geest der Antwerpsche bevolking! Met een onuitsprekelijk
genoegen herinner ik mij de kleurrijke groepen, de kunstvolle zegewagens, die in
een lange reeks gedurende ongeveer drie kwartier aan onze oogen voorbijtrokken.
Maar vooral de ernst, het blijkbaar zich voelen in hun rol, van den nederigsten
dienaar tot den gekroonden vorst, en goden en
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godinnen, waarmede allen die zich in den stoet bevonden hun plicht: bijdragen tot
het geven van kunst, vervulden, verdiende onze bewondering!
Aan den eigenlijken Kunst-stoet vooraf, ging een gedeelte van den ouden
‘Antwerpschen Ommegang,’ waarvan sommige gedeelten dateeren reeds uit de
de

16 eeuw. In de eerste plaats: de Walvisch, waarop Cupido lustig de menschen
zat nat te spuiten, zoogenaamd ‘om ruim baan te maken’.... 't Was dan ook een
grappig gezicht, wanneer, als de bereden politie was gepasseerd en de walvisch
in 't gezicht kwam, al de parapluies van de toeschouwers op straat, op balcons en
voor de ramen in de hoogte gingen, om als zij hun deel van het frissche nat hadden
gehad, weer dadelijk te worden

De Kunststoet. - De Verheerlijking van Rembrandt en van de Holl. Schilderschool der 17e
eeuw.

opgeborgen. Een oude legende verhaalt, dat vroeger, in den goeden ouden tijd
natuurlijk, wanneer men soms de ramen sloot - Cupido scheen er toen nogal aardig
op los te spuiten! - de Cupidootjes op de drie Dolfijnen, die er achteraan kwamen,
met pijl en boog de ruiten stuk schoten.... Ze moesten het nu óók eens probeeren!....
Arme Cupidootjes dan!
Trommelaars en Trompetters der stad, gevolgd door een met aanvoerder en
matrozen bemand Schip, waarachter twee roeibootjes, gingen de stadsreuzen,
meneer en mevrouw Druon Antigoon, vooraf. Eerst kwam mevrouw de Reuzin,
geboren in 1765 in de werkplaats van den beeldhouwer Daniël Herreijns; haar rijtuig
werd door vier paarden getrokken. Dan kwam de heer Druon Antigoon zelf, eveneens
‘op’ een ‘bakje met de vier,’ en, evenals zijn gemalin, door lakeien in historisch
costuum begeleid. Antigoon is een goede twee-
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honderd jaar ouder dan zijn vrouw: zijn geboortejaar, zooals op de doopceel staat
die aan zijn voeten ligt, is 1534. De schilder-beeldhouwer Peter Coecke, van Aelst,
is blijkbaar het vaderschap van den kolossus beschoren geweest. Hij moest eens
weten, hoe een paar geziene schilders van onze dagen zijn ‘Methusalem’ weêr
hebben opgeknapt....
Maar nu de eigenlijke stoet.
Het eerste tijdvak was dat van de Egyptische en Assyrische Kunst.
Het onderwerp der Egyptiërs was ontleend aan den tijd van Pharao Ramses II
(Sesostris), die te midden van zangers, fluit- en sistersspelers, danseressen,
harpisten, enz., in een palakijn gedragen, in eigen persoon den tocht door Antwerpen
medemaakte. De 3500 winters die achter zijn geboorte lagen schenen den man
nog geen kwaad te hebben gedaan.... Een praalwagen van de Egyptische kunst,
met het hoofd van de sphinx van Giseh en daarachter een gedeelte van een tempel,
volgde. Naar men mij meedeelde, woog deze wagen ruim 21.000 kilogrammen; de
zes paarden, die het gevaarte moesten voortsleepen, hadden er dan ook een
verbazenden trek aan!
De Assyrische Kunst was vertegenwoordigd door een albasten fragment,
voorstellende een gevleugelden stier en een leeuw met menschenhoofd.
Interessanter echter was de tweede afdeeling: de Klassieke Kunst, - Griekenland
en Rome.
Griekenland had een ondergroep Vrije Kunsten, waartoe o.a. de Olympische
spelen behoorden, benevens een prachtigen praalwagen, waarop verschillende
beeldhouwwerken naar oorspronkelijke Grieksche stukken, een aantal dichters,
schrijvers, wijsgeeren enz., - en een tweede ondergroep Beeldende Kunsten:
beeldhouwers, bouwmeesters, schilders, eveneens begeleid door een praalwagen
met reproducties naar beroemde antieke meesterwerken.
Rome had zijn afdeeling Krijgskunst, waartoe de intrede van een overwinnaar
behoorde, en zijn afdeeling Romeinsche Kunst, met praalwagen, waarop o.a.
Romulus en Remus met de wolvin en een keur van Romeinsche kunstenaars. De
muziek, die bij deze voorstellingen werd uitgevoerd, was naar oorspronkelijke
handschriften van Dionysios, Mesomedes, Pandaros en naar een manuscript, dat
in de 3e eeuw v.C. te Delphi was gevonden. Wel interessant, niet waar? en getuigend
van den ernst en den kunstzin, waarmede de geheele stoet was samengesteld.
De Oude Christen Kunst: Romaansche, Byzantijnsche, Arabische, vormde de
derde afdeeling. Behalve door een groep Arabieren, een paar kameelen, de ‘Kaaba’
van Mekka, wat Arabië betreft, waren vooral de beide andere kunsten door een
heerlijke groep kinderen vertegenwoordigd. Jammer, dat de wagen met de
Hofhouding van Justinianus bij den eersten omgang verongelukte.
Evenwel, de Gothische Kunst beviel mij nog beter. Aan de samenstelling van
deze groep was bizonder veel zorg besteed. Zij was verdeeld in drie tijdperken,
waarvan vooral het derde door een keurigen praalwagen, waarop een kerkportaal
met spitsbogen en doorzichtige roos was aangebracht, een buitengewoon succes
had.
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De vijfde der gekozen vereenigingen had de Italiaansche Renaissance voor te
stellen, van welke taak zij zich met eere bleek te hebben gekweten. Zingende
kinderen, Florentijnsche vrouwen, troubadours, speellieden, in rijke kleedij allen,
gingen een draagstoel met een schilderij De Maagd met het Kind vooraf. En dit
groepje vormde zóó'n schilderachtig geheel, dat tal van toeschouwers het lang
bleven naoogen, zonder zelfs te letten op de chique omgeving van Lorenzo de
Medici, de Prachtige, die te midden van een aantal kleurrijke vaandels het schilderij
achterop reed. Venetië en Rome hadden nog een afzonderlijke vertegenwoordiging
in de groep, terwijl de geheele

De Kunststoet. - Praalwagen van de Vlaamsche Renaissance.

Italiaansche renaissance op een door zes paarden getrokken wagen verheerlijkt
werd.
Ook de Duitsche Renaissance vormde een hoogst chic troepje van edelvrouwen
en pages te paard, met wapperende vaandels in hun midden en een lieve groep
kinderen (die Luthers koraal ‘Ein fester Burg’ zongen), de Verheerlijking van Albrecht
Dürer en zijne kunstgenooten voorafgaande. Een kunstrijke voorstelling vormde
vooral de achterzijde van den zegewagen: Germania, prachtig gebeeldhouwd, aan
de eene zijde een vaandrig met de banier van het Duitsche Rijk, aan de andere een
banierdrager met de kleuren van Maximiliaan I.
Na de Fransche Renaissance, groep VII, met Frans I in het midden en door een
eleganten ‘verheerlijkingswagen,’ waarop Diana de Poitiers troonde,
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besloten, volgde de Hollandsche Kunst der XVIIe eeuw (de achtste groep), waarin
de Verheerlijking van Rembrandt en van de Hollandsche schilderschool der 17e
eeuw het hoofdmoment vormde. Een kolossaal succes, handgeklap en bravo's,
vergezelde dezen wagen langs den geheelen weg, - een succes, dat zijn
samenstellers volop verdienden en dat ons Hollandsch hart goed deed. De wagen,
waarop het wapen der Hollandsche school, werd gemend door de Nederlandsche
Maagd; naast haar de Schilderkunst, de Letterkunde en de Zeevaart, achter haar
een pers, waarop etsen worden gedrukt. Op het verhevenste deel: Rembrandt te
midden van een schaar beroemde tijdgenooten, als Hals, Ruysdael, Flinck, Bol,
Potter en andere. Boven hen allen de gevleugelde Genius met bazuin en lauwerkroon
en om en op den wagen allerlei zinrijke versieringen.

De Kunststoet. - Praalwagen der Verheerlijking van Antoon Van Dijck.

Doch de Vlaamsche Renaissance was in aantocht, alweder met een uiterst fraaien
praalwagen: vóórop de gevleugelde os met het Sint-Lukaswapen, in het midden
een Romeinsche portiek waarboven de wolvin met Romulus en Remus en vóór
deze de Venus van Medici, van welke een Genius den gouden sluier wegrukt... We
hebben nauwelijks tijd om den wagen te bewonderen. Rubens en zijn School
verschijnt in de verte, omgeven van zijn meesters en leerlingen. De aartshertog
Albertus en Isabella, tal van kunstenaars, de landvoogd De Caracena en David
Teniers II, die de Antwerpsche Academie stichtte, gaan hem vooraf. En nauwelijks
hebben wij een blik geworpen naar de zijde van waar zij komen, of een algemeen
gejubel treft ons oor. Het nadert en nadert steeds meer, al dichterbijkomend naar
mate een wolk van kinderen in het wit, de poëzie zelve, beter zichtbaar wordt. Zij
gaan achter een rij van personen naar Van Dijck's beroemde portretten, die wij
grootendeels reeds van aanzien van de tentoonstelling
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kennen, en stellen voor: Hoop en Liefde met de Antwerpsche Jeugd, hulde
brengende aan Antoon van Dijck. Een wagen, door witte paarden getrokken, waarop
de Hoop en de Liefde zetelen, bevindt zich in hun midden. Dan: de wagen aan
Antoon van Dijck gewijd, - opnieuw een salvo van toejuichingen, als het vergulde
standbeeld van Van Dijck, aan wiens voeten de door meisjes verpersoonlijkte
kunststeden Genua, Venetië, Rome, London, Parijs, Dresden, München, Weenen,
's Gravenhage en Antwerpen zich vereenigen tot een algemeen huldebetoon, de
dichtopeengedrongen gelederen langs den weg passeert. Naast den Meester staan
de Glorie en de Schilderkunst, en boven hem zweeft de Onsterfelijkheid, die hem
een lauwerkrans op 't hoofd drukt.

De Autoriteiten aan het hoofd van den Huldestoet, op weg naar het standbeeld van Van
Dijck.
(Van links naar rechts: Stadssecretaris Possemiers, Schepen Van Kuijck, Generaal Willaert
van de Garde Civique, Gouverneur Baron Osij v. Zegwaart, Plaatselijk Commandant Generaal
Linssen, Burgemeester Jan van Rijswijck, Schepen van den Nest en Schepen Goemaere.)

'n Heerlijk slot voor den aan den Antwerpschen Meester gewijden Kunststoet.
Een andere huldebetooging, vóór Van Dijck's standbeeld - vóór zijn werkelijk
standbeeld op het Museumplein - had den vorigen dag plaats gehad, nadat in een
plechtige zitting van het Academisch corps in de groote zaal van het Kunstverbond,
de vertegenwoordigers der buitenlandsche academies en genootschappen den
Meester had geëerd en hulde gebracht.
In plechtigen optocht, de autoriteiten aan het hoofd, was men naar het standbeeld
gegaan, waar, na aankomst, de Vlaamsche dichter Pol de Mont een enthousiaste,
zeer indrukwekkende rede hield, en nà hem de burgemeester Jan van Rijswijck,
beide in het Nederlandsch, - waarna de verschillende vertegenwoordigers van elders
de kransen die zij hadden medegebracht aan het

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

357
voetstuk van het standbeeld legden, naast die van de stad Antwerpen. Daar was
een krans van den Keizer van Duitschland, van den President van Frankrijk, van
de Belgische, de Spaansche en de Italiaansche regeeringen, van tal van
buitenlandsche academies (ook van ‘Pulchri’ en van ‘Arti et Amicitiae’) enz. En terwijl
al die bloemen daar werden opgehoopt, schalden de bazuinen en zongen
achthonderd kinderen in den nabijzijnden tuin van het ‘Oude Museum’ het volkslied
en het ‘Vaderland’ van Jan Blockx. Een indrukwekkende plechtigheid om nooit te
vergeten!
Om 5 uur: feestbanket in de zaal van het Kunstverbond, waar naast Van

De Huldebetooging vóór Van Dijck's standbeeld. (De dichter Pol de Mont houdt de feestrede).

Dijck ook onze Alma Tadema van alle zijden eerbetuigingen had in ontvangst te
nemen... Ook hier werd menig woord van bewondering gesproken, menig woord
ook van verbroedering der kunstenaren van de geheele wereld.
En terwijl al die plechtigheden plaats hadden, vierde het volk hoogtij in de kwistig
versierde straten van Antwerpen. 's Avonds illuminatie door de geheele stad, zeer
algemeen, hoewel groote stukken of een indrukwekkend geheel - de Zuiderlei
uitgezonderd - nu juist niet te vinden waren. Maar 't was steeds vroolijk in de staten,
zoo'n prettige, onopgeschroefde vroolijkheid, zonder lawaai, zonder baldadigheid,
ook zelfs niet in de volste buurten of bij de meest bezochte volksconcerten.
En het ‘Kunstverbond’, de ‘Harmonie’, de ‘Diergaarde’ boden op ver
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schillende avonden feestconcerten in hun luisterrijk verlichte tuinen; de schouwburg
gaf een gelegenheidsstuk Antoon van Dijck, van de tooneelauteurs Gust. Delattin
en F. van Laer, waarvan zij hadden gemaakt wat van zulk 'n stuk te maken is: het
leven van Van Dijck, met zijn avontuurtje te Saventhem, een beetje romantisch
ingekleed; het Stadsbestuur had ter herinnering aan de feesten vijf muurschilderingen
doen vervaardigen in den grooten corridor van het stadhuis, die Zondagmorgen, 13
Augustus, werden onthuld (zij stelden voor de Scheepvaart, de Handel, de
Toonkunst, de Beeldende Kunsten en de Letterkunde) en bood den daaropvolgenden
Dinsdagavond aan academisten, vreemde kunstenaars en vertegenwoordigers der
pers een uitstekend vocaal concert aan, eveneens in dezen hal, met een prettigen
raôut in de verschillende zalen.
Over ‘de pers’ gesproken - de Antwerpsche sectie van de Association de la Presse
belge had uitstekend voor haar buitenlandsche confrères gezorgd. Dat bleek reeds
dien bewusten Vrijdagavond! Nu, eenige bekende journalisten uit de verschillende
landen hebben dan ook de erkentelijkheid hunner landgenooten door hartelijke
woorden getoond: Humphrey Ward (de echtgenoot van de bekende romanschrijfster)
van de Times, Bertier van de Aurore, Baron von Pervaal van de Kölnische, Jacqs
Deen namens den Nederl. Journalistenkring, e.a. En tot besluit: een heerlijke
boottocht, Woensdagmogen, met dejeûner aan boord, waaraan de meeste vreemde
academiciens deelnamen (ook Tadema en de vier leden van het ‘Institut’) en vele
buitenlandsche journalisten, - een prettig besluit voor de dagen vol feeststemming
en drukte, waarvan zoo velen hebben genoten!
Antwerpen heeft weer doen blijken, dat het het aangename aan het nuttige op
practische wijze weet te paren. Haar handel en scheepvaart zijn er wel niet direct
bij gebaat geweest, maar indirect toch zeker: zulke feesten lokken een ontzaglijk
getal vreemdelingen en maken, juist doordat de officiëele autoriteiten er zich zoo
welwillend mede bemoeien, zoo medeleven met hun volk, het verblijf voor de
Antwerpenaren in hun eigen stad zoo aangenaam, zoo vol afwisseling tevens voor
de minder bedeelde klasse.
Maar Antwerpen ook eert zijn kunstenaren! En elke gelegenheid is haar welkom
om dit telkens opnieuw wêer te toonen.

Rotterdam, Aug. '99.
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De legende van de pari
(rijstplant)
door Iboes.

Batoro Goeroe, de opperste der goden in de Soerolojo (paradijs) schiep zulk een
wonderbare schoone godin, dat men haar den naam gaf van Retna Doemilah
(schitterende edelsteen). Zóó verrukkelijk schoon was zij, dat alle goden op haar
verliefd werden.
Batoro Goeroe weigerde echter haar aan iemand af te staan en vroeg haar zelf
ten huwelijk. Zij weigerde, doch toen zij vernam, dat de goden gezamenlijk haar tot
dat huwelijk wilden dwingen, gaf zij hare toestemming, op voorwaarde, dat Batoro
Goeroe, drie harer wenschen zou vervullen. Deze nam dit dadelijk aan. Zij moest
hare wenschen opgeven. Hij, de machtigste god, die Hemel en Aarde regeerde,
kon aan al hare wenschen voldoen.
De eerste wensch was: voedsel, dat haar nooit zou vervelen, nooit haar tegenzin
zou opwekken. De tweede: kleêren, die nooit zouden verslijten, die eeuwig mooi
zouden blijven en de derde wensch, dat er een onzichtbaar stel instrumenten zonder
bespeeld te worden, de liefelijkste muziek om haar heen zou doen ruischen.
Batoro Goeroe beloofde aan al hare voorwaarden te zullen voldoen, doch hoe
groot was zijne teleurstelling, toen hij bemerkte, dat hij reeds aan haar eerste
voorwaarde niet kon voldoen. Hoe heerlijk en hoe verschillend de spijzen ook waren,
die hij Retna Doemilah liet voorzetten, niets kon haar op den duur bevredigen.
Hij gaf daarom bevel aan Kolo Goemarang, zijn gunsteling, om Hemel en Aarde
te doorzoeken en niet terug te keeren voordat hij het verlangde gevonden zou
hebben. Kolo Goemarang begaf zich naar de Aarde. Daar aangekomen ontmoette
hij de schoone Dhèwi Sri de vrouw van den god Whisnoe. Hij gevoelde zulk een
liefde voor haar, dat hij haar overal vervolgde. Dhèwi Sri vervloekte hem ten laatste,
†)
waarop hij in een wild zwijn (Tjèleng) veranderde.
Batoro Goeroe wachtte dus te vergeefs op zijn afgezant. Dit begon hem ten laatste
te vervelen en besloot hij Retna Doemilah met geweld te huwen. Toen hij haar echter
in zijn armen wilde sluiten, gaf zij eensklaps den geest. In zijne armen hield hij
slechts het lijk der schoone godin.

*)
†)

Rijst = Pari (Javaansch.) Rijst = Padi (Maleisch).
Een vervloeking komt volgens de Javanen altijd uit, wanneer degenen, die ze uitspreken, het
recht aan hun zijde hebben.
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Te vergeefs trachtte hij haar in het leven terug te roepen. Haar ziel wilde niet
terugkeeren in het schoone lichaam, dat haar niets dan onrust en onheil had
aangebracht. Hij liet haar daarop in Mendang Kamoelan begraven. Haar naam
mocht nooit meer worden uitgesproken.
Daarom werd die nu veranderd in Tisno Wati. De vorst van Mendang Kamoelan,
Praboe Makoekoewan moest zorgen voor een prachtige begrafenis. Hij kreeg meteen
last het graf der betreurde godin voortdurend te doen bewaken. Om zich daarvan
goed te kwijten bewaakte hij zelf het graf.
Op den veertigsten dag zag hij, hoe uit haar graf lichtstralen opschoten, die zich
eerst hoog verhieven en zich toen tot een schitterenden krans vormden.
Daartusschen zag hij langzaam plantjes opschieten, die hem onbekend waren.

In het Rijstveld.

Hij gaf hiervan dadelijk kennis aan Batoro Goeroe, wien deze tijding zeer trof.
‘Verzorg die planten goed, zeide hij, want daarin huist nu de ziel van Tisno Wati. Ik
hoop dat deze planten den menschen tot een gezonder voedsel strekken, dan de
boschproducten, die zij tot nu toe gebruiken.’
De wensch of liever de drie wenschen der schoone godin waren dus vervuld
hoewel eerst na haren dood. Een spijs, die nooit zou tegenstaan: de rijst. Kleederen,
die eeuwig onverslijtbaar en schoon zouden blijven: het schoone smaragd groen
der jonge rijstplanten, dat ieder jaar Java's velden opnieuw bedekt met een heerlijk
zacht kleed. Een onzichtbare muziekinstrument, die om haar heen zou zweven: het
gesuis der rijpe aren, hun gefluister van liefde
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in de stille tropische nachten, dat de aren elkaar toeruischen, wanneer ze zachtjes
door den wind bewogen worden. Dit hooren de jonge Javaansche meisjes, als zij
de rijpe aren afsnijden. Dit omzweeft ook de Javaansche jongelingen als ze des
nachts de wacht houden in de op hooge staken verheven wachthuisjes (ranggon).
Dan hooren zij de liefelijke zachte muziek, die de schoone godin voor zich zelve
vroeg en die nu de verliefde jongelingen zachtjes omruischt. Er bestaan verschillende
soorten van rijst. Uit de handen en voeten van Tisno Wati kwamen de beste soorten
voort. Uit haar hoofd ontsproot ook nog een kleine palm: de cocos nucifera. Een
kleine jongen, die de dieren wilde verjagen welke op die noten aasden, kwetste dien
boom met een slingersteen (blandring). Er druppelde uit den palmtros een vocht
(lègen) en zoo ontdekte men den palmwijn.
Intusschen had Dhèwi Sri nog altijd last van Kolo Goemarang, die haar nu als
een wild zwijn vervolgde. Zij bad de goden om haar evenals Tisno Wati te doen
sterven en verdwijnen. Haar wensch werd vervuld. En daar waar zij het laatst gezien
werd sproten ook dezelfde planten uit den grond als op het graf van Tisno Wati. De
rijst (pari) die echter voortkwam uit Dhèwi Sri moest in water geplant worden, terwijl
die, welke op het graf van Tisno Wati groeide op de tègals of gogo's (droge gronden)
moest worden verbouwd.
Kolo Goemarang was verwoed, dat zijn prooi hem ontsnapt was en trachtte nu
de ‘pari’ te verwoesten. Doch Whisnoe doodde hem met een granggan (spies van
bamboe). Toch gelukte het hem zelfs na zijn dood nog de rijstkultuur te schaden.
Uit zijn lichaam ontstonden niet alleen vuile gassen doch ook schadelijke insecten,
die de voornaamste oorzaken zijn der ziekten in de rijst als: omo (ziekte) walang
sangit en omo lembing, terwijl uit zijn bloed de omo lodok voortkwam.
De veertien broeders van Kolo Goemarang trokken nu partij voor hem en werden
allen vijanden van het rijstgewas. In allerlei gedaanten als van gadjah (olifanten)
badak (rhinocerossen) mendjangan (herten) bantheng (wilde stieren) kebo (buffels)
kèthek (apen) tikoos (ratten) tjèleng (varkens) velerlei insekten kwamen zij op de
rijstvelden (sawah) en vernielden daar den geheelen oogst.
Nu vroegen Djoko Poering en Kiahi toewo, de eerste landbouwers, hulp van de
goden. Deze zonden twee heilige jongelingen, die hen een hond en een kat gaven
welke ‘Belang wejoewang’ en ‘Tjondro mowo’ heetten.
Deze dieren konden echter alleen de kleinere vijanden verjagen maar de grootere
bleven hun gang gaan.
Daarop kwamen de twee jongelingen zelf ieder voorzien van een heilige zweep.
Radhen Toeroenan en Radhen Lengkan versloegen daarmede al de groote vijanden;
meteen namen zij de buffels en wilde stieren gevangen en maakten hen tot slaven
der menschen. Eens toen Praboe Makoekoewan in de rijstvelden op de galengan
(dijkjes) wandelde, zag hij een groote slang. Hij beschouwde die aandachtig en het
dier veranderde op eens in een beeldschoone vrouw. Hoe meer hij naderde, des
te meer liep zij achteruit. Ten
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laatste verklaarde zij, dat niemand haar mocht aanraken, die zich niet vooraf gebaad
en met welriekende olie en dhedes (muskus) had ingewreven. Daarop verhuisde
de ziel der schoone vrouw in de echtgenoote van Praboe Makoekoewan en Whisnoe
incarneerde zich in den vorst.
Beide gaven toen les hoe men de rijstplant moest behandelen en leerden meteen
welke offers men doen moest om de aanplant goed te doen slagen. Van daar de
vele offers of slametan die thans nog door de Javanen worden gegeven ter eere
van Dhewi Sri. Dhewi Sri en haar gemaal namen de gedaante aan van rijstdiefjes
(glatik) fringilla oryzivora om de Javanen te leeren hoe men oogsten en planten
moet. De glatiks namelijk bijten eerst de geheele aar af om die dan korrel voor korrel
te ontbolsteren. Van daar dat de ‘pari’ nog aar voor aar gesneden moet worden. De
oelo sobo, een groot soort van Python, vindt men gewoonlijk paarsgewijze in de
rijstvelden. De Javaan ziet die aan voor eene incarnatie van Praboe Makoekoewan
en zijn echtgenoote. Men doodt die slang zelden, daar zij ratten, veldmuizen, enz.
verslindt. Men vindt ook priesters van Dhewi Sri, de zoogenaamde doekoen sawah,
die, vooral wanneer zij gelukkig zijn, bij hunne inzegening der velden, bij de bevolking
in groot aanzien staan. Deze geeft alle aanwijzingen omtrent de rijstkultuur. Wanneer
men den grond moet bewerken omtrent den aanplant, den oogst en de slametan
ter wering van de ziekte en het ongeluk en om het slagen van den oogst te
verzekeren. Niet alleen, dat hij Allah den God van Mohamed aanroept, doch ook
alle Hindoesche goden. Men begint eerst met de plaats voor het kweekbed uit te
zoeken. Aan de vier hoeken daarvan legt men de offers neer in den vorm van
bloemen en boreh (gele zalf) ook een offermaal waarin de hoofdschotel moet bestaan
uit het vleesch van een pitik toeloos (witte kip met witten snavel en witte pooten).
Dan wordt dat stuk grond afgedijkt en eenige dagen onder water gezet. Daarna
begint men de eerste maal te ploegen. De dag daarna ploegt men voor de tweede
keer, dwars tegen de eerste voren in. De randen en hoeken spit men om (patjool)
omdat de loekoe (ploeg) daarin niet kan komen. Vervolgens wordt het veld geëgd
om alle kluiten fijn te krijgen, waarna het dan zoo twee of drie weken blijft liggen,
terwijl het water er over heen moet blijven vloeien. Dan volgt de tweede egging. De
dijkjes worden dichtgepleisterd en het water moet er acht dagen in blijven staan,
om het rotten te bevorderen van onkruid en graspollen, die er in waren. Daarna
wordt er ten derden male geëgd en alles fijn gemaakt. Dan laat men het water, dat
er op stond, wegvloeien en er blijft alleen een modderplaat over.
Is het kweekbed gereed, dan begint men te planten. Dit geschiedt op tweeërlei
manier. Of door uitzaaing van los gemaakte korrels (sebar) of door volle aren (oeritan)
naast elkander te leggen. Men volgt deze laatste methode veel in het gebergte,
omdat het afloopende water dikwijls de enkele korrels meeneemt. Bij de heele aren
gaat dit zoo gemakkelijk niet, daar deze als vastgedrukt in den modder blijven zitten.
Men trapt eerst de korrels zachtjes van de aren af en werpt alles in een bak met
water gevuld. De bovendrijvende
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korrels worden weggeworpen en de rest in een gevlochten mandje gedaan waarna
men het zaad eenige uren in stoomend water laat weken. Zijn ze goed doorweekt,
dan worden de korrels ter ontkieming in versche pisangbladeren gewikkeld. Zijn er
worteltjes uitgekomen, dan wordt dit zaad naar het kweekbed gebracht onder de
volgende formaliteit.
De personen, die hiermede belast zijn, moeten zich eerst behoorlijk gebaad
hebben en van schoone kleeren voorzien zijn, zooals Dhèwi Sri dit bij hare eerste
ontmoeting aan Praboe Makoekoewan gelastte. Dan wordt het zaad met een weinig
zoutwater besprenkeld ter bevordering van den groei, waarna alles met
dadapbladeren wordt bedekt, opdat het daarvan later de schoone groene kleur zal
aannemen. Daarop volgt wederom eene slametan met een gekookte kip.
Doch bij deze slametan plaatst men het zaad tusschen twee brandende tjloepak
(lampen), die de zon en de maan moeten voorstellen, terwijl een bak water daarbij
geplaatst aantoont, dat dit even noodig is voor het gewas als de twee voorgestelde
hemellichamen. Het zaad wordt daarna met de hand uitgezaaid, waarbij de doekoen
sawah een gebed prevelt. Hij roept Dhèwi Sri en haar gemaal aan, om zegen over
den aanplant af te smeeken. Als symbolen van hoop steekt men hier en daar in het
kweekbed lèmpoejang- en arénbladeren. Ter wering van de wilde zwijnen worden
doeken, die men in urine heeft gedrenkt, aan korte stokken gebonden om het bed
geplaatst. Men wil, dat de dieren door den reuk afgeschrikt, niet over het gewas
loopen. Verder worden er wedhen wedhen (vogelverschrikkers) bij geplaatst in
gedaanten van menschen, dieren en vogels, soms aan galgen hangende. Op de
vlakten duurt de tijd van overplanting van veertig tot zestig dagen, doch in het
gebergte duurt het wel eens tot honderd dagen.
Het uitplanten der aren (oeritan) gaat veel eenvoudiger. Men is dan nooit bevreesd
voor het wegspoelen der korrels.
Het uittrekken, dat nog al eens ruw toegaat en het overbrengen der plantjes
geschiedt door mannen. Het uitplanten echter wordt door vrouwen gedaan. Zij, die
aan dit nanèm (uitplanten) deelnemen zonder betaling er voor te ontvangen, hebben
later ook recht op een aandeel (bawon) van den oogst. Eerst moet echter de kalénan
(leiding) gegraven worden, waarbij wederom een slametan wordt gegeven tot wering
der omo lodoh (rotting) der jonge planten.
Daarbij worden de goden van den landbouw aangeroepen en behalve Allah en
Mohamed ook Bagindo Kelir (den god der wateren). Als nu de leidingen gereed zijn,
komt er wederom een slametan, nu nog opgeluisterd door gamelan- en
wajangspelen. Nu doet ook de doekoen Sawah, die den vorigen dag de bezwering
deed, keuze van de mooiste aren of de zoogenaamde pari penganten, dat zijn de
aren, die dienst moeten doen als bruid en bruidegom met hunne bruidsmeisjes en
bruidsjonkers. Zes mooie aren worden hiervoor uitgekozen. Ze moeten liefst alle
even groot en even zwaar zijn en paarsgewijze naast elkander komen te liggen. Ze
worden door jonge arénbladeren aan elkander gebonden, waarna de doekoen
sawah zevenmaal Dhèwi Sri aanroept. Het
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antwoord der aren wordt door den spreker opgedreund. Met boreh bestreken en
van bloemen voorzien worden deze bruidsaren neergelegd en door een afdak van
arén- of klapperbladeren (belah kètépé) tegen de felle zon beschut. Het offerfeest,
dat nu gegeven wordt, is ter eere van de bruidsaren. Is de rijst rijp, dan maakt de
eigenaar bekend, dat men beginnen kan met oogsten (dhèrèp) waaraan iedere
vrouw kan deelnemen, daar dit werk doorgaans aan de vrouwen wordt overgelaten,
terwijl de mannen de bossen vastbinden en die wegdragen of het stroo (dhamén)
mogen afsnijden. Allen, die hebben meegeplant, mogen natuurlijk ook deelnemen
aan den oogst, zij ontvangen hiervoor een gedeelte, van de rijst, die zij hebben
afgesneden.
Het snijden der halmen gaat aar voor aar met een klein mesje ani-ani

Padiplanten (vroege morgen).

genaamd. De mooiste aren worden apart gehouden voor bibit of zaadpadi. Dit alles
gaat echter uiterst langzaam. ‘Ala oeloe, betjik kèri, nanging odjo toeman’ is een
Javaansch spreekwoord, dat vrij vertaald overeenkomt met ons spreekwoord haast
u langzaam of haastige spoed is zelden goed. Even voordat men begint te snijden
wordt door den doekoen sawah of een ander oud man een gebed opgezegd, waarbij
hij met brandende mèrang (stroo van de rijsthalmen) met menjan (amber) er op het
geheele veld omloopt onder het zevenmàal aanroepen van Dhèwi Sri. Hij plant dan
in elken hoek van het veld een glagah (groot soort riet) stengel.
Na den oogst wordt er wederom een slametan gegeven. Nu ten huize van den
eigenaar der rijstvelden. Daarbij is ‘dhonga toelak bilahi’ het voorge-
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schreven gebed. De nacht wordt wakende doorgebracht Van de bij die slametan
voorgediende hoofdschotel uit rijst en kip bestaande, wordt de top (toempeng) van
de rijst, die kegelvormig wordt voorgediend, bewaard. Met kruiden vermengd wordt
de toempeng met jonge bamboe en arèn bladeren in den vorm van lansen bestoken
en den volgenden dag op de velden verbrand.
Zoodra nu de bossen padi (rijst) droog zijn stapelt men ze op. Bij de gedroogde
‘pari penganten’, die als bruid en bruidegom worden aangezien, plaats men nog
andere aren, die eveneens met boreh besmeerd en met bladeren overdekt de
feestgenooten moeten voorstellen.
Nu begint de groote plechtigheid om de ‘pari penganten’ naar de rijstschuur
(loemboeng) over te brengen. Daartoe is de geschikste dag Setoe (zaturdag).
Mannen en jongelingen volgen den optocht ieder eenige bossen padi dragende.
Hij, die de eer heeft de ‘pari penganten’ te dragen, moet geheel in nieuwe kleederen
gedoscht zijn met boreh ingesmeerd, zijn hoofddoek met bloemen versierd en hij
zelf met welriekende olie besprenkeld zijn. Hij mag niet spreken, terwijl hij dien
kostbaren last vervoert; ook moet hij hoe ver zijn tocht ook zijn moge zijn draagstok
altijd op den zelfden schouder houden. Die stok te verplaatsen zou ongeluk
aanbrengen. Voor hem uit loopt iemand, die als wali (aanspreker) dienst doet en
op het erf aangekomen vraagt waar Sri Ambra Ambra woont. Men wijst hem de
boemboeng aan waar alles is gereed gemaakt voor de ontvangst. Dan wordt de
bruid met hare bruidsmeisjes in de schuur op een matje geplaatst en om haar heen
de overige bossen opgestapeld. De bruidegom blijft zoolang buiten totdat de geheele
oogst in de loemboeng is opgenomen. Daarna wordt hij naast de bruid neergelegd
met twee bossen aren, die hem als feestgenooten zijn toegevoegd. De schuur wordt
daarna gedurende veertig dagen gesloten. Op Dinsdag en Vrijdag wordt er doepo
(wierook) gebrand onder de schuur, ter wering van setan of booze geesten. Na dien
dag opent de eigenaar de loemboeng en inviteert bruid en bruidegom tot een
watertochtje.
De schuit en de riemen staan gereed.
Dit zijn de aloes (rijststampers) en de lesoong (groot rijstblok in den vorm van een
prauw) die dienen, om de rijst te ontbolsteren. Eerst worden dan de bruid en
bruidegom benevens de twee bossen gestampt, die als feestgenooten er bij waren
geplaatst. Deze dienen dan voor de hoofdschotel van het feestmaal. Daarna mag
er iederen dag bossen uit de schuur worden genomen en gestampt, behalve des
Dinsdags. Jonge meisjes en vrouwen stampen de rijst, waarbij ook vele formaliteiten
zooals het hanteeren van de stampers enz. in acht te nemen zijn.
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De kathedralen van Noord-Frankrijk.
Door J.B. de Gou.
Schetsen van Marie A. van Nieukerken.
‘De wisselende geslachten staren U in eerbiedig zwijgen aan’.
Dr. Schaepman ‘Aya Sofia’.
Dit zijn de stomme getuigen van beter tijden toen de kunst ‘'t geloof nog diende tot
heraut’ en eenheid van religieus voelen en denken den stoot gaf tot der allerbesten
samenwerking.
Dit zijn de wereldsymphonieën van de toondichters der beeldende kunsten, de
monumentale vertolkingen eener harmonieuse vereeniging van bouwmeester,
beeldhouwer en schilder.
Iedere steen is hier door liefde aangebracht en 't geheel van gewelven, pijlers en
bogen stijgt ten hemel als de jubelzang van een volk, dat met een blij optimisme in
ééne monumentale schepping wilde getuigen van de groote liefde, die allen verbond.
Wanneer de jonkman aan de bruid van zijn verlangen een blijk wil geven van de
schoone gevoelens, welke hem jegens haar bezielen, dan zal hij uitgaan om te
zoeken 't schoonste, dat hij vinden kan. En wanneer hij gevonden heeft wat hij zocht,
zal hij met een blij verlangen tot haar gaan en zeggen: ziet, zoo schoon, zoo groot
is mijn liefde.
Maar wanneer niet de liefde van één, maar van geheel een volk tot één spontane
uiting wil komen, dan zullen zij allen die liefde op hun arbeid overbrengen, bijdragen
wat zij schenken kunnen, hetzij geld en goed of arbeid, om te scheppen een heerlijk
monument hunner liefde, Gode gewijd.
Deze Kathedralen zijn even zoovele uitingen van de liefde van geheel een volk,
vereend en verbonden door 't grootste en diepste sentiment, dat door alle tijden
heeft bestaan; dat is de liefde, die niet blijft bij de dingen, temidden waarvan wij ons
bewegen en werken, maar de liefde die stijgt tot de wolken, waarachter wij ons
denken den God, van wien alle schoonheid komt. En een volk dat zoo eenstemmig
was in één blij gelooven, dat geheel gerugsteund werd door die ééne liefde, moest
een middel hebben om dit sentiment uit te spreken.
Naarmate 't Christendom zich meer verbreidt in de Europeesche landen en 't
heidendom verdrongen wordt, zien wij de heidensche kunst langzamerhand
verdwijnen en een nieuwe kunst zich ontwikkelen, waarin de christelijke idee
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't schoonst wordt uitgesproken door den bouw van majestueuze Kathedralen. En
wanneer 't Christendom is doorgedrongen dan is ook de christelijke kunst tot haar
hoogtepunt geklommen; zij zetelt in alle ambachten en er blijft niets meer voor haar
te verlangen over. Maar daarna komt een tijd, dat de christenen zich verdeelen en
de eenheid verbroken wordt, wanneer de liefde, die tot dusverre alles verbond, niet
meer is de liefde van allen, en die gemoederen niet langer bewogen worden door
de groote emoties, welke in de beeldende kunsten doorstraalden.
Dan zal de bouwkunst niet langer voortgaan, met het doen verrijzen van groote
Kathedralen, en beeldhouwkunst, schilderkunst en bouwkunst hebben hun groote
kracht verloren die uit samenwerking en harmonie ontstond.-

St. Vincent te Rouen.

***
De politieke gebeurtenissen, welke sinds de XI eeuw zooveel tot de herleving der
kunsten hadden bijgedragen, oefenden daarop in de XII en XIII eeuw een steeds
wassenden invloed uit. De kruistochten maakten de Oostersche kunst ruimer bekend.
De vestiging van het koninklijk gezag in Frankrijk verzekerde aan het land vrede en
welvaart. Lodewijk VI, Lodewijk VII en later Philippe Auguste en Saint-Louis
moedigden de ontwikkeling der kunsten ten zeerste aan. Een van de voornaamste
oorzaken, welke daartoe ten gunste medewerkten, was de vestiging der steden.
Allerwegen kwam het gemeenschapsgevoel tot voller ontwikkeling; op deze plaatsen
verrijzen de kathedralen
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als de hartaders van een nieuw gemeenschapsleven, die niet alleen dienen voor
den cultus, doch waar de burgers en het volk ook bijeenkomen om hunne belangen
te bespreken.
Velen bleven echter onvoltooid. De geestdrift, welke bij den aanvang aan den
dag was gelegd, verminderde gaandeweg en later toen er hoogere eischen werden
gesteld aan het burgerlijk leven, bekommerden de burgers zich minder om hun
kathedralen-bouw, ja dachten soms niet aan de voltooiing dier bouwwerken.
Intusschen werkten de beoefenaars der beeldende kunsten onder gunstige
omstandigheden, waartoe de gilden met hunne reglementen in ruime mate 't hunne
bijdroegen. Wanneer een groot bouwwerk werd ondernomen, kregen de leden dezer
gilden er allen deel aan, maar hij die aan 't hoofd stond van 't geheel, was de
bouwmeester.
e

Zoo begon Robert de Luzarches in den aanvang der 13 eeuw den kathedraalbouw
te Amiens. Thomas de Cormont en zijn zoon Regnaut volgden hem op; aan Pierre
de Montreuil dankt men een van de schoonste bouwwerken van dien tijd, la Saint
Chapelle te Parijs (1245-1248); terzelfder tijd werkte Jean de Chelles aan de
zijportalen van de Notre-Dame te Parijs. Al deze omstandigheden begunstigden
den steeds naar nieuwer banen zoekenden geest der middeleeuwers. Het oude
gewaad der Romaansche kunst voldeed niet langer aan de eischen der constructie;
een nieuw kleed zou worden gevonden, waarin de zuiverst-constructieve begrippen
hunnen grootsten triomf zouden vieren. Het laat zich begrijpen, dat die uitingen niet
zonder strijd werden doorgevoerd en menigeen wel wat opzag tegen de stoute
overspanningen, welke nu overboogd werden. Zonder twijfel zullen deze constructiën
menig slachtoffer hebben gekost voor men zeker was van de stabiliteit van het
bouwwerk.
Het meest kenmerkend punt van overgang van het Romaansch tot de Gothiek
was het vervangen van den rondboog door den spitsboog. Hoewel de spitsboog
reeds van de Arabische bouwwerken bekend was, ging men eerst in de Gothiek
van zijne constructieve waarde partij trekken en die als grondslag aannemen voor
gewelven, vensters en nissen; de constructies van grooten omvang voerden
langzamerhand tot andere meer gecompliceerde samenstellingen.
Langzamerhand werd 't den bouwmeester mogelijk langwerpige vakken met
stergewelven en dergelijken te dekken; de zijdelingsche druk verminderde en er
kon worden voldaan aan de behoefte om aan de gewelven grooter spanning te
geven. Ten gevolge van de ontwikkeling van het gewelfstelsel worden de contreforten
of beeren hoofdconstructiedeelen. Van onder het zwaarst, hooger op teerder en
fijner gemaakt met kolonetten en baldakijns, eindigen zij in pinakels en fialen, die
in de détails uiterst teer en licht behandeld zijn.
Deze contre-forten, gebouwd in verband met de zijbeuken, 't zij een of meer, en
te gelijk als steunpunten dienende voor de gewelven der zijbeuken, waren de groote
steunpunten van het gewelf, van het middenschip Dit gewelf rust tegen de zijmuren,
terwijl de zijmuren zelf op groote kolommen of pijlers steunen. De muren van het
middenschip kunnen dus op zichzelf den zijde-
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lingschen druk van het gewelf niet dragen en daarom worden zij over de zijbeuken
heen geschraagd door de groote bogen, die men steun- of schraagbogen noemt,
De druk van de gewelven werd dus overgebracht op de zijbeuken en contreforten,
en de zijdelingsche druk door deze stoute constructie omgezet in grootendeels
loodrechten druk.

Toren Kathedraal te Soissons.

Een wonderschoone perspectief treft het oog door de contreforten, die statig
omhoog rijzen en met de steunbogen, die tegen het middenschip rusten als het
ware een bosch vormen, dat de kathedraal omhult. De dikte der muren kon nu
aanmerkelijk minder worden en de lichtopeningen grooter. De breede vensters, met
rijk en fijn geprofileerde zijposten, werden overboogd door den ranken spitsboog
en door steenen posten verdeeld, welke onderling weder door kleinere spitsbogen
verbonden werden.
Is de Romaansche kerk dikwijls log en zwaar, de Gothische bouwwerken verheffen
zich in ranke lijnen naar de wolken en worden door de veelal gebrandschilderde
glazen met een zacht gekleurd licht gevuld. En te midden van de groote
verscheidenheid van détails blijft logica en symetrie steeds voorstaan en ziet men
terstond het beginsel, dat er in werd neergelegd. Gelijk reeds eerder gezegd
vermocht de Gotische bouworde niet terstond de wereld te veroveren. Als het ware
gegroeid uit het Romaansch, maakte zij een overgangstijdperk door, om
langzamerhand tot volle ontwikkeling te komen. In dit tijdperk van overgang kwamen
bouwwerken tot stand met combinaties van Romaansch en Gothiek. In de abdijkerk
van St-Denis is het koor nog in

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

370
Romaanschen stijl, terwijl in den gevel rondbogen en spitsbogen elkander afwisselen.
Het eerst heeft de Gothiek zich vertoond in Ile de France en het omringende
landschap, de kerk van Noyon, de kathedraal van Sens, Notre-Dame de Châlons,
Saint Remi van Reims en gelijk hiervoren gezegd, enkele gedeelten van de abdijkerk
e

van Saint Denis zijn er de oudste bouwwerken van. Maar in de 13 eeuw verdwijnt
het Romaansch karakter toch geheel en wordt de Gothiek in de nieuwe bouwwerken
bijna overal consequent doorgevoerd. Van dezen tijd dagteekenen de schoonste
kathedralen, o.a. die van Parijs, Amiens, Chartres e.a.
Het zich allerwegen openbarend streven om zich in alle richtingen vrijer en
zelfstandiger uit te spreken heeft dus in de bouwkunst een nieuwe richting doen
geboren worden, die door haar verheven en logisch karakter spoedig een grooten
aanhang gaat verwerven.

Dakvenster in het Hotel de Bourgtheroulde te Rouen.

***
Is de gevelbouw der bazilieken eenvoudig, de rijkdom van het Romaansch ontwikkelt
zich in de Gothiek tot luisterrijke pracht. Deze weelde-ontwikkeling in de Godshuizen
vond niet overal instemming. ‘l' Eglise brille dans ses murailles, elle est nue dans
*)
ses pauvres. Elle couvre d'or ses pierres et laisse ses fils sans vêtement,’ zoo
vinden wij in brieven uit dat tijdperk geschreven. Maar het was slechts een
minderheid, die aldus oordeelde. De

*)

C. Bayet, précis d'Histoire de l'art.
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meerderheid stond aan de zijde van Suger, die oordeelde dat ‘plus les choses ont
*)
de prix, plus il y a obligation de les consacrer au service du Seigneur. De Gothieke
Kathedraal heeft meestentijds twee torens voor de zijbeuken geplaatst, gelijk bij de
Kathedralen van Parijs, Reims en Amiens, terwijl wij er bovendien op het kruispunt
van koor, middenschip en transepten een vinden. De Kathedraal van Laon heeft er
zeven, behalve den kruistoren, en die voor de zijbeuken van het kerkruim zijn er
ook voor de zijbeuken der transepten geplaatst. Met groote voorliefde zijn de
hoofdingangen dier kerken behandeld. De diepe buitenportalen worden gevormd
door een opeenvolgende rij van kolonnetten, behandeld als groote profillen. De
hollen tusschen deze kolonnetten zijn gevuld met afbeeldingen van Heiligen, staande
op baldakijnen. De baldakijn boven het eene vormt den voet voor het
daarbovenstaande en zoo welft zich eene opeenvolgende rij van het schoonste
ornament en beeldhouwwerk om de portalen en zet ze een tot nu toe ongekenden
luister en rijkdom bij.
De hoofdaanleg van den Gothieken kerkbouw is de kruisvorm, een Latijnsch kruis
(crux immissa), aldus gevormd door middenbeuk, zijbeuken, kruisbeuk en koornis
of absis, doorgaans van een kapellenkrans omgeven. De Kathedraal van Reims
heeft vijf kapellen evenals die van Bourges; Chartres heeft er zeven, terwijl de notre
Dame van Parijs door een steeds doorloopende kapellenkrans is omgeven. Deze
kapellen zijn aan de Heiligen der kerk gewijd. Op de as der Kathedraal staat de
Mariakapel, door haar grootere afmetingen veelal op zich zelf reeds een kapel. Deze
kapellen gaan dikwijls onder een dakvlak door, maar zijn soms, zooals bij de
Kathedraal van Noyon, ieder afzonderlijk afgedekt.
Het priesterkoor, staande op verhoogden vloer, is zoo mogelijk gewoonlijk in
Oostwaartsche richting gebouwd, waarmede de gewijde symboliek aangeeft geboorte
en dood van den Christus in het Oosten. Aanvankelijk was het priesterkoor van het
verdere gedeelte der Kathedraal door een balustrade afgescheiden. Later werd
deze afscheiding een koorhek, die het open koor in een gesloten koor veranderde,
waardoor de geestelijken in hunne bespiegelingen niet gestoord werden door de in
het schip der kerk vergaderde menigte, die er ook wel met andere dan godsdienstige
*)
meeningen bijeenkwam.
Van de Kathedralen der 13de eeuw is die van Reims het schitterendst bewijs voor
het welslagen der constructies om een systeem te vinden, waarin het gebouw een
evenwicht kon verkrijgen door het verplaatsen van den zijdelingschen druk door
steunbogen. Hetgeen men in dit bouwwerk het meest heeft te bewonderen is de
grootsche conceptie en de machtige uitvoering, benevens de volmaakte
overeenstemming der ornamentiek, die de beelden, kapiteelen, baldakijnen,
traseeringen even zoovele meesterstukken van decoratieve kunst der middel-eeuwen
doet zijn. Het chef d'oeuvre der Gothiek blijft echter de Kathedraal van Amiens.
Wanneer wij zien hoe hier de steunpunten zwakker zijn geworden en de hoogte
nog is toegenomen, dan

*)
*)

C. Bayet, précis d'Histoire de l'art.
C. Bayet, précis d'Histoire de l'art.
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vraagt men zich af of de bouwmeesters te Amiens er op bedacht waren, om de
stoutheid van hun stelsel zoo groot mogelijk te maken, of wel dat de vermetelheid
hen voortdreef op den weg door hunne voorgangers ingeslagen. In deze Kathedraal
viert de Gothiek haar hoogtij. De pijlers zijn samengesteld

Intérieur St. Remi Reims.

uit dunne kolommen, bekroond met kapiteelen, waaruit de verschillende gewelfgraden
ontspringen.
De resultaten hier verkregen moesten nog overtroffen worden in Beauvais. De
bouwmeesters, die omstreeks 1225 het bouwplan dezer Kathedraal ontwierpen.
wenschten een monument te doen verrijzen, dat alle bouwwerken
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van dien tijd in hoogte en breedte zou overtreffen. De hoogte, die hier tot ruim vijftig
meter werd opgevoerd, maakte natuurlijk een zeer gecompliceerd stelsel van
steunbogen noodig. Twaalf jaren later bleek 't, dat men wat al te ver was gegaan,
*)
het koor stortte in, daarbij een gedeelte der steunbogen in zijn val medeslepende.
***
Wanneer wij, voedsterlingen dezer moderne tijden, optrekken ter pelgrimstocht naar
de bakermat der Gothiek en eindelijk bereiken, wat wij zochten, dan wordt ons
gemoed van een innige ontroering vervuld.
Nog wijzen deze massale gevaarten met hunne bogen en pijlers hemelwaarts.
Revolutiën zijn langs hen heengegaan en veel wat stof was is tot stof weergekeerd.
Maar zij, zij hebben niet veel gevoeld van der eeuwen strijd.
Langs de wierookbegeurde wanden der van kaarslicht doorspitste Kathedraal
dreunt nog het orgel zwaar preludeerend en blijft komen en gaan de devote menigte,
die biddend komt neerknielen om te juichen en te jubelen of een smeekbede op te
zenden in den nood. Een teere symphonie van warme kleuren ruischt over de
gebogen hoofden der menigte.
En wij negentiende eeuwers, wij voelen iets in ons opkomen van die grootsche
emotie, welke hen moet bezield hebben, aan wie wij deze bouwwerken danken;
noode gaan wij heen, omziend en nog eens wederkeerende, weemoedig denkende
aan den dag, dat de restaureerende hand hier niets meer zal vermogen, de eene
boog niet langer de andere meer zal schragen en over de vlakte de zang der puinen
tot ons zal komen.

*)

Ed. Corroyer l'Architecture Gothique. Wat de techniek betreft dank ik eenige aanwijzingen
aan den teekenaar der schetsen, die door hem ter plaatse genomen werden.
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Buitenlandsch overzicht.
Het laatst, dat er in deze overzichten van kapitein Dreyfus gesproken werd, was het
om te verhalen van het vonnis van het Hof van cassatie en des ballings terugreis
en hoe hij, de armen op de brugleuning van de Sfax steunend, naar zijn vaderland
staarde, niet wetend hoe hij het zou terugvinden. ‘Wie durfde (vroeg ik) nog kort
geleden hopen, dat de balling ooit levend het eiland zou verlaten? Nu nadert zijn
schip het vaderland. Waar dat volbracht is, zou daar een krijgsraad bij machte zijn
ten tweede male een onschuldige te veroordeelen, bij vollen dag, met open deuren,
met onverkorte rechten der verdediging, zonder geheime stukken en met de bergen
materiaal voor zich, voor Dreyfus' onschuld sedert het eerste proces Zola
opgestapeld?’
Het onmogelijke is gebeurd. Dreyfus is ten tweeden male veroordeeld. Veroordeeld
in een vonnis en tot een straf, die zélf luid zijn onschuld naar alle hoeken der wereld
schreeuwen. Vijf officieren van het Fransche leger - of waren het er zeven, die de
stemmenverdeeling bekonkelden? - hebben gezegd, dat hij, rijk, bekwaam, Elzasser,
officier als zij, het vaderland aan Duitschland had verraden voor geld... en dat de
straf daarvoor was tien jaar opsluiting met aftrek van den tijd, op het Duivelseiland
doorgebracht. En zij verzochten den President der Republiek den armen landverrader
de militaire degradatie te willen schenken!
Men stelle zich dit toch eens even voor als een gewoon rechtsgeding en niet als
‘de Zaak’, die Frankrijk en de wereld in beroering heeft gebracht. Hoe onmogelijk
lijkt dan plotseling alles, wat wij in het proces te Rennes hebben zien gebeuren.
Hoe onmogelijk de straf; hoe onmogelijk het getuigenverhoor met al die generaals,
het woord nemende als in een kiesvergadering en de rol van openbaar ministerie
spelend; hoe onmogelijk een veroordeeling bij gebrek aan bewijs. Want geen schijntje
van bewijs nietwaar? in al die min of meer handige combinaties van kleine feitjes
en woordjes van Dreyfus zoowel als van anderen, van waarschijnlijkheden en
mogelijkheden, tegenover elke waarvan een sterkere waarschijnlijkheid en een
andere mogelijkheid te plaatsen was. Het borderel, basis der beschuldiging, was
weg; het Hof van cassatie had met zooveel woorden gezegd, dat het gemaakt was
door ‘een anderen officier’. Niettemin bleef het borderel grondslag der beschuldiging,
zonder dat ook maar eenigszins, materieel of formeel, aangetoond werd, dat het
van Dreyfus afkomstig was. Nauwelijks werden er ‘feiten’ van bezwarenden aard
tegen Dreyfus bijgebracht of de verdediging ontzenuwde ze, stelde hun
leugenachtigheid of onmogelijkheid in het licht en tot welke getuigen is men niet
moeten afdalen! Iemand, die in een café te Berlijn twee Duitschers over Dreyfus
had hooren praten als een verrader. Iemand, wien door een
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ongenoemden diplomaat Dreyfus genoemd was als een verrader; iemand, die ziek
werd, toen Labori en Demange hem nader aan den tand zouden voelen...
Maar wat zal ik tot de bijzonderheden van dit jammerlijke proces afdalen? Want,
in het kort, wat hebben wij voor nieuws gehoord in al de dagen, tusschen 7 Augustus
en 9 September, dat er te Rennes ondervraagd en gedebatteerd werd? Een der
krachtigste argumenten is nog de kogel geweest, waarmee een onbekend gebleven
misdadiger den besten verdediger, Labori, van kant heeft trachten te maken. De
rechters zelf hebben al dat materiaal van de beschuldiging, heel dat poovere
requisitoir van den regeeringscommissaris Carrière met de noodige minachting
behandeld. Zij hebben den moed niet gehad om te zeggen: hij is onschuldig! en
zelfs niet te zeggen: wij weten niet of hij schuldig is. Want in die beide gevallen had
vrijspraak moeten volgen. En evenmin hebben zij gezegd dat hij schuldig was; want
het ja! op die vraag, met 5 tegen 2 stemmen uitgesproken, wordt onmiddellijk
weerlegd door de verzachtende, landverraad verzachtende! omstandigheden. Men
begrijpe toch wel, dat die omstandigheden volgens de wet niet slaan op de straf.
Niet dat Dreyfus vijf jaar een verschrikkelijke marteling ondergaan heeft, kan
aangenomen worden als ‘verzachtende omstandigheid’. Neen, de omstandigheden,
verzwarend of verlichtend, hebben betrekking op het misdrijf. Dus zegt de krijgsraad:
hij heeft verraad gepleegd onder verzwarende omstandigheden. Begrijpe wie kan!
Toch is het niet onbegrijpelijk voor wie de zaken durft zien als zij zijn. Deze vijf,
of zeven, rechters van Rennes, zijn geen schurken, evenmin als die van 1894, die
echter minder schuld hadden dan zij, omdat ze bedrogen waren. De rechters van
Rennes zijn eenvoudig menschen op wier schouders een te zware taak gelegd is
en die daaronder zijn bezweken. De militaire rechter mist in het algemeen de eerste
hoedanigheid van den rechter: volkomen onafhankelijkheid. De militair moet in de
eerste plaats gehoorzaamheid leeren; de rechter moet niemand gehoorzamen, de
wet en zijn geweten moeten zijn eenige richtsnoer zijn. En hoe bovenmenschelijk
zwaar was de taak, in het bijzonder van dezen krijgsraad. Die hij van zijn eerste
opleiding af aan als zijn hoogste chefs had leeren beschouwen, de generaals van
het leger (het leger, waaraan hij bovendien nog een afzonderlijke en hoogverheven
plaats in zijn land toekent), zijn hem komen zeggen: Op onze eer en ons geweten,
de man die voor u terechtstaat, is schuldig. Een oud-minister van oorlog, vroeger
chef van het leger, generaal Mercier, staat onder bedreiging van een aanklacht,
welke de Kamer heeft geschorst tot na - en dus in zekeren zin afhankelijk gemaakt
heeft van - hun uitspraak en die generaal heeft den rechters voorgeslagen te kiezen
tusschen hem en den beklaagde: Of Dreyfus is schuldig òf ik. Zelfs als zij
onbaatzuchtig genoeg zijn om geen acht te slaan op het nadeel, dat een uitspraak
tegen den zin van de meerderheid van het leger aan hun verdere loopbaan kan
berokkenen, zouden zij wel buitengewone mannen geweest moeten zijn om, voor
het eerst in hun leven, aan Frankrijk, aan Europa! te zeggen: De generaals hadden
ongelijk.
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Deze man was onschuldig en in het leger zelf is bedrog en misdaad gepleegd en
vergoelijkt om zijn onschuld te beletten aan den dag te komen.
Wat hebben zij nu gedaan? Zij hebben Dreyfus niet schuldig bevonden en zij
hebben de generaals gered. Het is een overwegen, een schipperen, een geven en
nemen geweest om wee van te worden, maar de uitspraak dezer rechters wordt
toch juist beoordeeld als men haar een bewijs van menschelijke zwakheid noemt.
De burgermoed, de moreele moed ontbreekt in dit vonnis geheel, maar zij konden
althans de illusie koesteren den militairen moed betracht te hebben door tot de
wereld te zeggen: En al roept gij duizendmaal dat Dreyfus onschuldig is en al werkt
gij met millioenen en al geeft uw Duitsche keizer last tot publicaties in den
Reichsanzeiger, die de gansche aanklacht vernietigen - wij veroordeelen hem toch.
Hij is een symbool geworden, tegen het leger opgeheven. De eer van het leger, ons
ingezogen, ingeworteld, onuitroeibaar begrip van de eer van het leger, maakt zijn
vrijspraak onmogelijk.
Zoo en door nog veel meer, waarover ik nu niet verder uitweid, is het vonnis van
den krijgsraad te verklaren. Achteraf. Want wij, vreemdelingen, die de zaak gevolgd
hebben als een tooneelspel en voor wie - vergeten wij het niet! - veraf en belangeloos
als wij waren en buiten het bereik der direct tegen elkander instormende passies,
het wel heel gemakkelijk geweest is om partij te kiezen en te verkondigen, dat iets
dergelijks in onze landen nooit zou kunnen gebeuren, wij vreemdelingen hebben
ons gevleid met de hoop, dat het een krijgsraad van Picquarts zou zijn of, indien
dat niet, dat de militaire rechters, zooals de gewone, althans een bewijs zouden
eischen om te veroordeelen. Vandaar, toen wij het niet-gemotiveerde vonnis
vernamen, dat oogenblik van ontzetting in den vreemde, van verlammenden schrik,
van wanhoop, dat het beminde Frankrijk viel in een afgrond, waaruit niemand het
meer zou kunnen redden. Vandaar die uitbarsting van verontwaardiging in de pers
van alle beschaafde landen, vandaar dat plotseling zich opdringend gevoel, dat er
iets gedaan moest worden om alle solidariteit af te wijzen met dit onrecht, willens
en wetens door een lid der Europeesche statenfamilie gepleegd, vandaar die
boycot-plannen, geen deelneming aan de wereldtentoonstelling, geen gemeenschap
met Franschen geest meer! Het gezond verstand heeft die edele uitbarsting van
toorn overwonnen. Het is dadelijk klaar en helder geworden, dat het eigenlijke eind
van het proces te Rennes het eerherstel van Dreyfus geweest is voor de wereld en
voor de geschiedenis. Men heeft het tot elkander en tot hem gezegd, dat zijn kinderen
den naam huns vaders met eere kunnen dragen. De ontzettende wreedheid eener
tweede veroordeeling is aanmerkelijk verzacht door de gratie, die president Loubet
op het o hoe handig gesteld advies van den minister de Galliffet na weinige dagen
aan den veroordeelde heeft verleend. Het was een gevoel, althans van physieke
verluchting, te denken dat hij vrij was, de balling van het Duivelseiland, dat geen
kerkermuur zich meer om een onschuldige sloot, dat het leger, het antisemitisme,
hun prooi hadden moeten loslaten, dat hij weergegeven was
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aan de zijnen, dat hij vrij was - vrij ook om na lichamelijk herstel zich te wijden aan
die groote levenstaak, die hijzelf in de woorden weergaf: Mijn vrijheid is mij niets
zonder mijn eer.
Hij zal zijn eer, het formeele eerherstel waarom het hem nu te doen is,
terughebben. Er is maar één weg. Het vonnis van den krijgsraad is thans, gewijsde,
onaantastbaar tenzij door ‘nieuwe feiten,’ maar welke wacht men nog? Doch er is
een weg, dien de Fransche wet in afwijking van andere wetten opent: de minister
van justitie, het politiek gezag, kan ieder vonnis, welk ook, aanhangig maken bij het
Hof van cassatie om, indien het Hof zijn bezwaren deelt, te worden vernietigd als
gewezen in strijd met de wet. Hierop zal het streven van Alfred Dreyfus gericht zijn
en dit doel is niet onbereikbaar, teminder als hij een bekwamen tijd verloopen laat,
als hij half vergeten is en, moge de begonnen strijd ook geenszins uit zijn met zijn
tweede veroordeeling, zijn naam en zijn persoon niet langer tot hun nadeel fungeeren
als symbool. Dan zal er een stil proces, zonder getuigen, op stukken, gevoerd
worden in de stille zaal der strafkamer van het hooge Hof, dat andermaal
gerechtigheid doen zat. Het arrest van Rennes zal geschrapt worden uit de registers
der vonnissen, kapitein Alfred Dreyfus zal een onbezoedelden naam kunnen nalaten
aan zijn kinderen en Frankrijk zal kunnen getuigen, dat er althans één macht in den
staat geweest is, die een erkend onrecht heeft aangegrepen en uitgeroeid om de
hooge wet te vervullen, dat het onrecht niet bestaan kan voor het oog der menschheid
en dat de leugen slechts leeft om te worden vernietigd.
Het eene staatsproces is intusschen nauwelijks afgeloopen of het andere begint.
den

Den 10 Augustus werden een aantal bekende politieke personen, tegenstanders
van den bestaanden regeeringsvorm, gevangen genomen. Bij presidentieel besluit
werd - voor het eerst sinds Boulanger's geding - de Senaat als hooggerechtshof
geconstitueerd, bevoegd om komplotten en aanslagen tegen de veiligheid van den
den

staat te berechten. Den 18 September is de eerste plechtige terechtzitting van
dat politieke lichaam geopend en voorlezing gedaan van het (voorloopig) requisitoir
van den procureur-generaal. Er blijkt uit dat stuk dat er drie groepen van
ontevredenen sedert meer dan een jaar bezig geweest zijn met het aanstoken van
onrust en het organiseeren van straatbetoogingen tegen de Republiek en haar
regeering; de nationalisten, onder Déroulede en Habert, zeer in het openbaar en
niet met het air van samenzweerders; de antisemieten, meer bedektelijk, de
royalisten, slechts wat actiever dan zij sedert het overlijden van den graaf van Parijs
plachten te doen. Dat er gekomplotteerd is, valt na de lezing van het requisitoir en
de daarin medegedeelde brieven en telegrammen, niet meer te betwisten. Dat echter
met name Déroulède en de zijnen naar den zin der wet ‘in verstandhouding’ met
de royalisten gehandeld hebben, is nog niet aangetoond. De Senaatscommissie
van instructie, onder voorzitterschap van den senator Bérenger (in de wandeling le
père la Pudeur genoemd) aan het vergaderen, zal in de eerste plaats de vraag
omtrent die strafbare verstandhouding hebben uit te maken. Mocht zij die ontkennend
beantwoorden, dan zal er niettemin nog wel
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iets te vervolgen overblijven, inzonderheid wat de royalisten betreft, die ditmaal
leelijk in de kaart gekeken zijn, al kon ook vroeger niemand in onwetendheid
verkeeren omtrent hun drijven.
Ernstig lijkt mij dit alles niet. Er is een komplot geweest, nu ja, maar ook gevaar?
Men heeft niet ten onrechte den draak gestoken met dat telegram van graaf de
Chevilly aan den hertog van Orleans, den dag nadat de een of andere groote
straatmanifestatie was mislukt: ‘Succès d'estime. Wel 2000 deelnemers, maar
agenten en gardes laten niemand door.’ Inderdaad is dit in hooge mate zot. Daar
is alles gereed voor een ‘aanslag tegen de Republiek,’ er zijn zoowaar wel
tweeduizend deelnemers - maar ziehier een onverwacht beletsel: de politie laat
niemand door! Daar had men niet op gerekend. Die politie, zij laat niemand door!
En men vergenoegt zich met een succès d'estime.
Dan houd ik het verschijnsel voor ernstiger, dat een woesteling als Jules Guérin
in het hart van Parijs zijn huis tot een ‘fort Chabrol’ kan versterken en een belegering
van veertig dagen doorstaan, eindigend met een ‘eervolle capitulatie.’ En ook het
succes van een kwajongensachtigen schavuit als Max Régis, die het kunstje te
Algiers wil nadoen en, als de politie geen acht op hem slaat, haar tot een belegering
dwingt door met een bende gepeupel rooftochten te maken in de jodenwijken en
de bewoners te plunderen en met revolvers te beschieten, als gold het een
helotenjacht.
De maand is vol gerucht en vol gebeuren overal; maar het wordt nauwelijks gezien,
doordat de oogen gericht zijn op het onrecht, dat aan een man en het onrecht, dat
aan een volk geschiedt. De historie brengt Dreyfus en Zuid-Afrika samen.
Toen de Times, in Juli, op het onverwachtst verklaard had, dat de Engelsche
regeering tevreden was met de toezegging van de Transvaalsche Republiek, dat
de termijn tot het verkrijgen van kiesrecht zou worden teruggebracht tot zeven jaar,
met terugwerkende kracht en dat het nu nog slechts haar zorg was, dat de bepalingen
eerlijk zouden worden toegepast - toen vroeg menigeen zich af, welke strik met
deze verklaring aan president Kruger werd gespannen en het werd bijna betreurd,
dat er niet reeds werd gevochten. Weldra kwamen de nieuwe eischen dan ook voor
den dag: een gemengde commissie zou de kieswet onderzoeken en nagaan of zij
goed was voor Engelsch gebruik. De Transvaalsche regeering volgde haar oude
taktiek: toegeven onder restricties. En zoo kwam zij met loven en bieden - al de
bizonderheden van dezen handel zijn waarlijk de moeite van het ophalen niet waard
- tot den voorslag om het vijfjaarskiesrecht toe te staan, dat sir Alfred Milner te
Bloemfontein had verlangd, doch onder twee voorwaarden. De eerste: de
tegenwoordige inmenging zou geen precedent vormen voor een dergelijk optreden
van Engeland later ten aanzien der binnenlandsche aangelegenheden van de
Republiek. De tweede: Harer Majesteits regeering zou op de quaestie der
suzereiniteit - en of deze door de conventie van 1884 al of niet was vervallen - niet
nader aandringen, maar die zaak zou blijven rusten.
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Was dit onredelijk? vroeg de afgetreden leider der Engelsche liberalen zelf, sir
William Harcourt, dezer dagen in een rede voor zijn kiezers te New-Tredegar. Maar
dat was de vraag niet, of het onredelijk was. De Boer moest hangen. Het Engelsche
antwoord kwam hierop neer, dat het vijfjaarskiesrecht werd aangenomen; verdere
grieven en bezwaren werden verschoven naar een nieuwe conferentie, maar te
Kaapstad, het domicilie van den Hoogen Commissaris, en wat de suzereiniteit
betreft, Engeland zou nooit de Transvaalsche Republiek erkennen als een
souvereinen internationalen staat (een positum, dat naast de quaestie stond, maar
schijnt te slaan op een vroegere, misschien wat onvoorzichtige bewering van het
Transvaalsche bewind). Als nieuwe eisch - want waartoe zou het onderhandelen
Engeland dienen, als het niet bij elk nieuw stadium een stapje voorwaarts deed? werd gesteld, de gelijkstelling der twee talen in den Transvaalschen Volksraad.
Voorts werd uit de meerdere bereidwilligheid, wat de verkorting van den
kiesrechttermijn betreft, afgeleid dat de Transvaalsche regeering haar vorig aanbod
als onvoldoende erkende, een onvoldoendheid welke de Engelsche regeering thans,
zonder het onderzoek dat zij vroeger noodig geacht had, als van zelf sprekend
beschouwde. Eindelijk achtte zij den toestand zoo gevaarlijk - en dit was niet te
ontkennen, de zaken aan den Rand staan nagenoeg stil, de inwoners van
Johannesburg trekken bij honderden het land uit, de krijgstoerustingen aan beide
zijden nemen toe - dat zij op een zeer spoedig en afdoend antwoord meende te
moeten aandringen; anders zou zij zelf een regeling maken. Dit was dus, gelijk het
in Engeland genoemd werd, een ‘penultimatum.’
Een oogenblik heeft Chamberlain met deze nota, die, blijkbaar door den
kabinetsraad herzien, in keurige en krachtige termen gesteld was, gansch Engeland
bij den neus gehad. De liberale pers draaide bij. Dit konden de Boeren nu toch
waarlijk wel aannemen. En zooveel oorlogskans als op dat oogenblik is er wel
gedurende de geheele Transvaalsche crisis niet geweest. Men bedenke immers,
dat, hoe de Europeesche pers zich ook weren moge en hoevele waarschuwingen
en adressen en moties [waaraan ik overigens alle waarde niet ontzeg, ik vestig de
aandacht op het wetenschappelijk en kernachtig betoog van het Nederlandsche
*)
comité voor de Transvaal ] en ook uit Nederland en zelfs van de overzijde van den
Oceaan het Engelsche volk mogen bereiken, datgene wat de regeering het sterkst
in haar heilloos streven tegenhoudt is, behalve de vrees voor een algemeen verzet
der Hollanders in Zuid-Afrika, het politiek verzet van een deel van het Engelsche
volk. In de buitenlandsche staatkunde hebben Engelsche regeeringen herhaaldelijk
het gansche volk, zonder onderscheid van partijen, achter zich gehad en dan
gevoelden zij zich moreel onoverwinnelijk. Zoodra dus de liberale leiders en
hoofdbladen, toch al niet onverdeeld, naar de regeering neigden, schenen de kansen
op vrede voorgoed verkeken, temeer daar men niet kon aannemen, dat het antwoord
van de Transvaal het Engelsche kabinet bevredigen zou.

*)

Zie Nieuwe Rotterd. Ct. van 23 September, Eerste Blad C.
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Het antwoord was ditmaal, goddank, eens flink, een beslist neen! Het volgde niet
binnen twee dagen, er was te kennen gegeven, dat het met dien termijn zoo ernstig
niet gemeend was. Maar het toonde duidelijk aan, dat de Transvaalsche regeering
zich niet verder verkoos te verwarren in den strik, dien Chamberlain haar opnieuw
had gespannen. Zij antwoordde, dat het der Engelsche regeering niet vrijstond haar
aanbod van vijfjaarskiesrecht quasi te aanvaarden, na het losgemaakt te hebben
van de voorwaarden, waaronder het was gedaan, want dat de Britsche agent te
Pretoria, Conyngham Greene, haar ondershands te verstaan had gegeven, dat een
aldus geformuleerd, overigens eigenlijk te ver gaand voorstel, bij zijn regeering een
gunstig gehoor zou ontvangen. Een nieuwe gemeenheid kwam alzoo aan het licht,
gepleegd door Chamberlain en Milner, met bewuste of onbewuste medewerking
van Greene! Daarom trok thans de Transvaalsche regeering haar vijfjaars-voorstel
in en hield zich aan het vroegere: zevenjaars-kiesrecht, onderzoek van de kieswet
door een gemengde commissie, arbitrage-hof en conferentie ter beschikking van
geschillen. Op de vraag tot toelaten van het Engelsch in den Volksraad antwoordde
zij: Neen.
En zie, nu neigt de liberale pers weer naar den Transvaalschen kant en, de
verwerping ‘betreurende’ en allerlei fantastische ontwerpen voor een regeling
makende, komt zij opnieuw krachtig tegen een oorlog op. De Times brult en de
jingo-pers doet mede. Maar het kabinet schijnt toch niet zoo'n haast te hebben als
het ‘bijna-ultimatum’ deed vermoeden en laat er een week overheen gaan, alvorens
in rade bijeen te komen. In afwachting van dien kabinetsraad zijn wij nu (23
September). En de kansen op vrede en oorlog staan, dunkt mij, vrijwel gelijk.
Tot dit weinige moet ik mij voor ditmaal beperken. Later meer. Maar ik mag niet
eindigen alvorens een hartelijk bravo! te hebben geroepen voor den wakkeren
Engelschen Hollander die gansch alleen de taak op zich genomen heeft om op
*)
zijne, en hoe voortreffelijke wijze het Engelsche volk voor te lichten. Eere zij hem,
die met zijn pen zeker niet minder gedaan heeft dan wat wij onze landgenooten in
Zuid-Afrika met zoo innige voldoening en fieren trots zien doen: de wapens opnemen,
nu het moet, voor de zaak der bedreigde broeders.
23 September.
P.V.D.

*)

In Hollandia van 2 Sept. jl. Special Transvaal-Number (16 pag.) Written and edited by L.
Simons, London. Price one penny.
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Van de redactie.
De ‘Vereenvoudigde’.
Bij den Amsterdamschen uitgever Becht, is verschenen een bundeltje met Opstellen
over spelling en verbuiging door dr. R.A. Kollewijn. Vroeger hebben ze gestaan in
Vragen van den Dag, Taal en Letteren, Tweemaandelijksch Tijdschrift. Met passende
belangstelling hebben wij ze herlezen: met ernst hebben wij de aangevoerde
argumenten overdacht. Dr. Kollewijn verdedigt de zaak der voorstanders eener
vereenvoudigde schrijftaal met de noodige autoriteit, met kennis van zaken en met
beleid. Het zou van minachting en bekrompenheid onzerzijds getuigen, indien wij
meenden hem volledig te kunnen wêerleggen of waardeeren in de enkele bladzijden,
die we hier te onzer beschikking hebben. Bovendien, achten wij het hier niet de
plaats om uitvoerig te spreken over taalquaesties en spellingsgeharrewar. Maar,
aangezien de redactie van dit tijdschrift weigert, anders dan bij uitzondering, stukken
op te nemen, die in vereenvoudigde geschreven zijn, gaat het niet aan het boekje
van dr. Kollewijn onbesproken neêr te leggen. Wij maken, integendeel, gaarne van
de ongezochte aanleiding gebruik om den lezer rekenschap te geven van onze
houding in deze, door enkelen zoo belangrijk geachte zaak en meenen dit te kunnen
doen zonder den heer Kollewijn tot in bijzonderheden te volgen.
Immers, het spellingvraagstuk wordt, gezien van het standpunt der redactie,
geheel en al beheerscht door de quaestie van opportuniteit. Vóór dat wij de
voorgestelde regels aan kritiek gaan onderwerpen, moeten wij ons afvragen of het
wenschelijk en noodig is de eenheid van spelling in ons tijdschrift te laten verbreken,
meer dan dit tot nu toe geschiedt, doordat onze medewerkers bijna allen zeer vrij
zich gedragen ten opzichte der spelling van De Vries en Te Winkel en de offlcieele
grammatica. Is de wensch om in vereenvoudigde te schrijven onder onze
medewerkers algemeen of tamelijk algemeen; is de redactie zelve met de
voorgestelde spellingregelen zeer ingenomen; verlangt het publiek, misschien, dat
onze bijdragen in Kollewijns(ch) worden geschreven? Het een noch het ander is 't
geval.
***
De redactie kan, in de toekomst, de overtuiging krijgen dat schrijvers en lezers
dringend verlangen hier te schrijven en geschreven te zien in vereenvoudigde. Wij
zullen dan nagaan wat ons te doen staat. Hoe men spelt is voor ons bijzaak; eenheid
van spelling, echter, hoofdzaak. Doch tot heden is van dit verlangen weinig te
bemerken. Daarom achten we het oogenblik nog niet gekomen om meê te helpen
aan de propaganda. De groote Neder-
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landsche dagbladen en de andere tijdschriften doen het evenmin. De eene redactie
neemt wat meer stukken in vereenvoudigde op dan de andere, sommigen met een
verontschuldiging of verklaring aan hunne lezers, anderen zonder; maar van hooge
ingenomenheid met het Kollewijns(ch) gaf, tot heden, nog haast geene redactie
blijk. Eene uitzondering is de b.v. ‘Vlaamse school.’
Men zal hieruit zeker niet de gevolgtrekking mogen maken dat men, op onze
redactiebureelen, zoo bijzonder ingenomen is met de spelling van De Vries en Te
Winkel of met de tegenwoordig door de meerderheid gevolgde spelregels. Het
gedwee volgen van de wetten der - laten we gemakshalve maar zeggen officieele
- spelling heeft een anderen grond. Men verlangt eenheid, althans in hoofdzaken.
Is de eenheid, over eenige jaren, te verkrijgen door dat men algemeen Kollewijns(ch)
verkiest of de vereenvoudigde der commissie, welnu, dan zal men de regels van
die heeren gaan toepassen. Nu willen verreweg de meesten nog evenmin
vereenvoudigde in hun dagbladen en tijdschriften als een vreemde taal, die toch
misschien ook wel door nagenoeg alle lezers zou kunnen worden verstaan.
Het doel der voorstanders van een vereenvoudigde schrijftaal (dat is een schrijftaal
met eenvoudiger regels en niet, naar wel eens wordt begrepen, een schrijftaal met
minder letters) is haar zooveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de
spreektaal der beschaafde Nederlanders. Gewezen wordt op het onloochenbare
feit dat een Fransch en een Duitsch kind na kan gaan hoe het moet schrijven (althans
in hoofdzaak), indien het weet hoe 't spreken moet; terwijl een Nederlandsch kind
in vele gevallen des te grooter gevaar loopt foutief te schrijven naarmate het beter
taalgehoor heeft; terwijl de woordkeus voor de schrijftaal en ook de zinsbouw geheel
anders zijn dan voor de spreektaal, wat veel last veroorzaakt en tot gewrongen
geschrijf of aanstellerig gepraat kan aanleiding geven.
Wij gaan nòg verder dan dr. Kollewijn. Wij durven beweren dat een Nederlandsch
kind twee talen moet leeren, die wel op elkaar gelijken, doch die verschillende
spelregels en verbuigingen, ook heel wat verschillende woorden hebben. Wij zijn
een dubbeltalig volk. Hoe wij dit werden doet niets ter zake. Al zij het door ons buigen
voor den wil van taalgeleerden, die van de behoeften der jonge Nederlanders
niemendal begrepen, al zou het dus bij ongeluk zoo ver gekomen zijn, we hebben
nu eenmaal een spreektaal en eene daarvan in vele opzichten verschillende
schrijftaal. Ook de moderne Nederlander vertolkt zijn gedachten anders, indien hij
gaat spreken, dan indien hij zich neerzet om te gaan schrijven. Dat is, laten we maar
zeggen, een tweede natuur van hem geworden. Bij den een is het verschil tusschen
die twee talen kleiner dan bij den ander. Maar verreweg de meeste menschen
moeten er hun best voor doen om even los te schrijven als zij spreken. Er komen
hun, terwijl zij de pen hanteeren, van zelf, geheel ongezocht, andere woorden voor
den geest dan wanneer zij zitten te praten. ‘Schrijft zooals je spreekt’ mag men hun
toeroepen. Ze zullen misschien trachten het te doen; maar
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het er zich niet gemakkelijker door maken. Onze spreektaal hebben we laten
verarmen, verslappen, verslonzen; onze schrijftaal geleerd willen maken.
Nu kan men wrel voorschrijven: die eene taal moet weg. Je moet je schrijftaal
vergeten en de neiging om anders te schrijven dan je zou spreken onderdrukken,
het staat te bezien of ons volk daar lust in heeft; of er niet behoefte bestaat aan die
tweede taal, die taal, waaraan de geleerden ons hebben geholpen en die dr. Kollewijn
zoo leelijk schijnt te vinden, maar anderen lang zoo niet minachten. Want het is niet
alleen om de spelling te doen; ook wel degelijk om den zinsbouw. Deze staat,
trouwens, met de verbuiging in het nauwste verband.
Het komt ons voor dat de Nederlander slordiger en krachteloozer is gaan spreken
dan andere volken, toen hij er eenmaal zeker van was geworden, dat er toch een
andere, betere taal bestond, zorgvuldig beschermd door groote geleerden en
kunstenaars. Zoo zou hij hebben, voor zijn gebruik, de taal, die blijft, naast het
woordenzoodje dat, inderhaast geuit, ook spoedig moet vervliegen. We zijn geen
sierpraters; maar we hebben lang gehouden van zorgvuldig schrijven. Moet nu de
verzorgde taal verdwijnen en de minder gecultiveerde voor alles gaan dienen? Wil
het Nederlandsche volk dat? Welnu, het zij zoo. Geen tijdschriftredactie zal de
vervulling van dien wensch in den weg vermogen te staan. Maar dan dient die wil
te worden uitgesproken door de meerderheid, niet door een kleine vereeniging.
***
Doch ingrijpende veranderingen maken niet het door de vereenvoudigers eerst
gevraagde uit. Allereerst moeten we vele woorden anders gaan spellen. Wij raden
onzen lezers aan de voorstellen der commissie voor de vereenvoudiging van de
schrijftaal ernstig te overwegen, na lezing van het boekje, dat dr. Kollewijn dezer
dagen deed verschijnen. Tracht hem antwoord te geven op al zijn vragen en te
weêrleggen al zijn argumenten. Bewijst maar eens dat ge niet telkens naar een
woordenlijst moet grijpen om te weten of ge de of den moet schrijven en één of twee
e's of o's hebt te zetten. Ge zult wel overtuigd worden dat De Vries en Te Winkel
beter dienst aan het vaderland hadden kunnen bewijzen, dan zij deden door ons
een verschrikkelijk ingewikkeld spellingstelsel voor te schrijven. Ge neemt het een
schrijver - zelfs een, die voor de pers werkt - niet zoo kwalijk dat hij zich soms vergist
met de of den, al hindert het u, zoo vaak ge 't zelf beter weet dan hij, toch wel
eenigs-zins. Zekere vrijheden wilt Gij, Publiek, toestaan, Ge houdt wel van lossen
stijl; het ergert u niet, dat ge soms heel familiaar met je wordt aangesproken. Maar
er is toch een grens, die men niet mag overschrijden. Doet men 't, dan voelt ge u
niet prettig meer tegenover hetgeen ge leest. Ge begrijpt het wel, maar uw oog
wordt onaangenaam aangedaan, en uw oor ook, als ge hardop gaat lezen. Er is
veel te veel van dat ‘stomme’ goedje in de volzinnen. 't Geschrevene wordt al even
slap en suf als 't gesprokene. ‘Doe 't in de zak van de man z'n jas, 't kadoo voor z'n
vrouws verjaardag.’ Ge zegt het, ik zeg het, hij zegt het, wij zeggen het... maar we
schrijven het
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daarom nog niet en we willen 't niet schrijven omdat we 't leelijk vinden. Waarom
zeggen we 't dan niet mooier? Omdat we leelijk verkiezen te spreken en anders
verkiezen te schrijven. Waarom? - Daarom! Is dat geen reden? Voor geen enkel
taalgebruik is een reden. Waarom noemen we hond niet ping; waarom zeggen we
ja en niet blè of i-ò of waf? Nu, dáárom wil een Nederlander flodderig spreken en
anders schrijven. Hechten we aan de geslachten? Neen. Willen we dan maar altijd
de zeggen en van de? Neen. Wij willen nu en dan sterk verbuigen. Voor de
verandering en ter betere samenstelling onzer volzinnen alleen? Misschien wel.
Zou men dan moeten toelaten dat er werd geschreven ‘van den jas der man?’ Wie
weet? Zeker zouden velen dit liever willen dan dat we allemaal moesten schrijven
‘van de man z'n jas.’ Het komt ons nml. voor dat het geschreven Nederlandsch een
ander taaleigen heeft dan het gesprokene. Zoo dit waar is, dan zal er weinig aan te
veranderen vallen.
Deze enkele aanteekening in verband met het geopperde over de geslachten.
Wat betreft de voorgestelde regelen omtrent de a's, e's, o's, de sch en de
tusschenletters, daarover zal men het eerder eens worden, vooral indien radicale
verbeteringen zijn voorgesteld en niet te veel worde gesteund op het gehoor der
beschaafde Nederlanders; want die houden nog al eens van 'n botram en van sjuu;
die loopen angstig over 'n plankie naar 't parreplumaggezijn.
Het geschreven Nederlandsch leeft óók en men kan er maar niet op eens
veranderingen van beteekenis in brengen. Daarbij komt nog dat men zich hoort
lezen en zich hoorende lezen, wel eens andere zinnen zou kunnen verlangen, dan
men zonder weêrzin aanhoort als men zich of anderen hoort spreken.
Bij deze enkele aanteekeningen moeten wij 't hier laten. Nog een enkel woord,
slechts, over de verhouding van de Kritiek tot de vereenvoudigde. Indien de heeren
Kollewijn en geestverwanten er met eenige verontwaardiging op wijzen dat zekere
recensenten van moderne woordkunst zich aanstellen alsof zij van het streven der
commissie ter vereenvoudiging enz. niemendal begrepen en steeds voortgaan, al
een jaar of tien lang, om schrijvers, die de Kollewijnsche- of een andere nieuwe
spelling aannemen, te bespotten, dan geven wij hen volkomen gelijk. Het streven
van hen, die onze schrijftaal willen hervormen, verdient ernstige belangstelling.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
In het Zonneland, indische roman, door Mevr. Ovink-Soer. Valkhoff en
van den Dries, Amersfoort (zonder jaartal).
We zijn gewend heel wat anders te krijgen dan ons hier aangeboden wordt, indien
er op den omslag van een boek vermeld staat dat het een ‘indische roman’ is. Het
jongste werk van Mevr. Ovink-Soer is nagenoeg kinderlektuur, heelemaal niet
realistisch, heelemaal niet gepeperd, integendeel: erg zoet. De schrijfster moet lang
voor de lieve jeugd hebben gewerkt; dat kan men wel zien. Zij beloont de deugd.
Zij teekent haar ideaal van een jong meisje met pleizier. Nita Wendeler is een
voorbeeld. Zij heeft moed; zij is een waar suikerhart voor lastige, sukkelende dames;
een uitnemende vriendin voor meisjes van haar leeftijd; een raadgeefster voor
menschen die met hun hart overhoop liggen; een ‘snoes’ van 'n speelkameraad
voor kinderen; een ‘zonnetje in huis’ voor oudere menschen; een troosteres voor
droefgeestigen.... kortom, Nita Wendeler is voortreffelijk.
De schrijfster heeft ook een heel goed hart. Zij doet eerst haar lezers wel een
beetje verdriet door Nita, die zoo dol is op haar broertje Wimmy, naar de Oost te
laten gaan, omdat het meisje geen geld en geen diploma heeft, doch alles gebeurt
voor Nita's bestwil. Dat merkt de lezer wel. In de Oost, onder allerlei soort van
menschen vertoevend, laat de ‘snoes’ van een Nita achtereenvolgens af haar goede
hoedanigheden zien. En de lezer denkt: als op dat meisje geen man af komt, dan
wonen er enkel idioten in 't Schoone Insulinde. Nu, er komt een man af op 't snoesje:
een, die het suikerhartje weet te waardeeren en 't gelukkig maken zal. Hij is mooi,
geestig, assistent-resident en schatrijk. Hij wordt, eenmaal getrouwd, nog resident
ook en zijn vrouw krijgt kinderen en juweelen. Wimmy blijft trouw aan zijn zus
schrijven. De jongen wordt adelborst en komt ‘snoes’ verrassen op haar dertigsten
verjaardag.
‘En zoo verlaten wij Nita, op de middaghoogte van het leven, omringd door allen,
die haar het liefst ter wereld zijn, rijk gezegend als vrouw, moeder en zuster.’
Mevrouw Ovink-Soer meent het opperbest met de menschen, doch haar roman
is niet boeiend en in zeer alledaagschen stijl geschreven.

Verborgen bronnen, door Augusta de Wit. Amsterdam, P.N. Van Kampen
en Zoon (zonder jaartal).
Een zestal novellen, van een jonge schrijfster, die begaafd is met een krachtig talent.
In Nellis teekent Augusta de Wit een smokkelaar, mooi diermensch, onbewust
van onze moraal, in Vrijage de overwinning van schuchtere, tot verdwazing leidende
liefde, in De Meester-Glaswerker de al 't gewone verdringende, heiligende kracht
in den kunstenaar, in De Vader laat zij hoog uitbranden passiegloed van liefde tot
den zoon, in Vijandschap voelen wij het verschrikkelijke van oosterschen haat, in
De hoogste wet pleit de schrijfster een oosterlinge vrij, die den moordenaar van
haar kind doodt, na liefde voor hem te hebben gehuicheld, ten einde hem zeker te
treffen.
Het is niet wel mogelijk uit een dezer novellen fragmenten te lichten om den lezer
te doen genieten van het bijna overal mooie proza, dat Augusta de Wit schrijft. Wij
vertrouwen dat dit dan ook niet noodig is. Verborgen bronnen zal gelezen worden
en zeer velen den wensch ontlokken van deze begaafde schrijfster weldra nóg meer
dan uitnemende novellen te mogen ontvangen.
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Woordenschat, verklaringen van woorden en uitdrukkingen, onder
redactie van Taco H. De Beer en Dr. E. Laurillard, met medewerking van
vele mannen van wetenschap. 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandelen Uitgevers-Maatschappij, 1899.
Dit boek is thans compleet. De eerste aflevering verscheen in 1893. Over haar eigen
werk oordeelt de redactie aldus:
‘Dat Woordenschat bestemd is een lange reeks van jaren te bestaan en
verschillende drukken te beleven, daarvoor (?) kunnen geen twee meeningen
bestaan; dat ons boek aanhoudend geplunderd (?) werd, mag bewijzen, dat het in
een behoefte voorzag (verleden tijd?), maar (?) wie den arbeid nagaat, die verricht
werd, vindt daarin het bewijs, dat men niet licht iemand zal vinden, die een tweede
werk van dien aard maakt.....’
‘We leverden ± 20,000 artikelen, waartoe 720 kilo papier werd volgeschreven en
waarvan nog niet de helft is geplaatst.’
Niemand zal nu aan den ijver van de redactie twijfelen. Die 720 kilo papier en die
20,000 artikelen, waarvan de helft in diverse prullenmanden terecht kwam, zullen
indruk maken op den lezer. Wij, voor ons, vinden het jammer dat de zeer ijverige
redactie blijkbaar van A-Z is blijven hinken op twee gedachten. Woordenschat is te
véél of te weinig woordentolk en te weinig volledig als een voor iedereen bruikbare
verzameling van vreemde spreekwijzen enz., enz., met verklaringen.

1898. Inhuldigingspenningen, door Joh. W. Stephanik en W.K.F.
Zwierzina, uitgegeven door het Nederlandsch Genootschap voor Munten Penningkunde ‘Concordia res parvae Crescunt’. Amsterdam, 1899.
Dit zeer fraai uitgegeven boekwerk bevat een beschrijving van de gedenk-, strooi-,
prijs- en draagpenningen, gedenk- en penningplaten, draagteekens enz., vervaardigd
naar aanleiding van de inhuldiging van H.M. Wilhelmina, koningin der Nederlanden.
Het is versierd met een mooi portret van H.M. en vele, zeer duidelijke en uitmuntend
verzorgde afbeeldingen van penningen, platen enz. De tekst is verdeeld in zes
afdeelingen, waarvan de eerste bevat een aaneensluitend verhaal van de feesten,
door H.M. bijgewoond, de tweede een relaas van de festiviteiten, die niet door de
tegenwoordigheid van H.M. werden opgeluisterd.
De hoogst bekwame schrijvers betreuren het dat ‘de vorige inhuldigingen en
vooral onze groote vaderlandsche feesten geene penningbeschrijvers hebben
gehad.’ Wij kunnen ons dit voorstellen. Nu zij hebben aangetoond dat, inderdaad,
het leveren van een zeer waarschijnlijk compleete beschrijving mogelijk is, valt dit
inderdaad te bejammeren, ook al moet worden aangenomen dat heel wat
onbelangrijks in omloop wordt gebracht bij zulke gelegenheden. Dat dit ook ditmaal
weder het geval geweest is, valt - helaas! - niet te ontkennen. Ook al laat men de
kunstwaarde van het geleverde buiten beschouwing, dan heeft men nòg maar al te
veel redenen tot ontevredenheid. Wat men te vergeefs moet zoeken, is één enkele
oorspronkelijke gedachte. Het is toch een zoo bij uitstek eigenaardig feit, dat de
ontwerpers moesten helpen vereeuwigen: H.M. Wilhelmina, laatste nakomelinge
van het roemrijk geslacht der Oranjes, eerste Koningin van Nederland, jongste uit
de gansche rij van regeerende vorsten, de schoone achttienjarige, vergood door
haar volk... Geen der ontwerpers is er in geslaagd iets van deze bij iedereen
opkomende gedachten in beeld te brengen. De ceremonie, het koude feit alleen,
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hebben ze geconstateerd, meer of minder uitvoerig. En ook de penningen, die een
intiemer karakter dragen, zijn zoo munterig en prozaïsch!
Het harde metaal is koel gebleven onder de handen der bewerkers en dat had
juist niet zoo moeten zijn. Al waren de
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ontwerpers wat uit den band gesprongen, al hadden zij den stijl der penningkunst
geweld aangedaan - wat zou dit dan nog hebben gehinderd? Ons volk was dronken
van geestdrift. We hadden dat moeten kunnen zien aan de penningen. En ze zien
er allemaal zoo bangig correct uit, de leelijkerds en de zoo-zoo-ën. Want mooie.....
Maar we spreken hier over het boek. Het zij daarom nóg eens gezegd dat de heeren
Stephanik (hartstochtelijk verzamelaar) en Zwierzina ons een prachtwerk hebben
geschonken, dat ook voor niet-verzamelaars en niet-penningkundigen veel
aantrekkelijks bezit.

Van Dichters en Schrijvers. studiën en schetsen van Nederlandsche
Letterkunde, door Dr. A.S. Kok. Twee deelen bij Blom en Olivierse,
Culemborg (zonder jaartal).
Dit zijn twee boekdeelen met degelijke en opwekkend geschreven opstellen over
de verhouding van onze Letterkunde tot die van het Buitenland. Wel beschouwd,
toch, zijn ze daartoe allemaal te rekenen, ook dat aardige stuk over het Sonnet en
de Bilderdijkiana - ja, wèl allemaal. En dat is geen toeval. Het onderwerp is
aantrekkelijk voor iedereen, die belang stelt in de geschiedenis van onze Litteratuur.
Maar slechts heel weinigen kunnen het behandelen. Daartoe zijn belezenheid en
helderheid van oordeel, daartoe is een combinatievermogen noodig, die niet velen
bezitten. Wij zouden haast gaan orakelen dat men een zekeren leeftijd moet hebben
bereikt om in de aangegeven richting met vrucht werkzaam te kunnen wezen. Want,
wat een gelees! wat een gezoek! wat een voortdurend denken aan hetgeen is
onthouden, wat een altijd zich van pas herinneren hetgeen anderen hebben
geschreven over een zelfde onderwerp is aan het schrijven van één enkel artikel in
dr. Kok's trant voorafgegaan! Men moet oudachtig geboren zijn om dat werk reeds
jong te kunnen doen.
Het bewonderingswaardigste in de boeken van dr. Kok is nog dat bij, inderdaad
niet jong meer, met zoo'n echt jeugdig genoegen zich wijdt aan zijn vergelijkende
studies. Op prettigen toon verhaalt hij van de uitkomsten zijner onderzoekingen,
zooals iemand, blij kijkend, komt vertellen dat hij den weg heeft gevonden door een
dwaaltuin. Al dat naspeuren en nalezen en vergelijken en overwegen maakt dr. Kok
niet humeurig, integendeel. Hij doet dat voor zijn pleizier. Zijn hoofd blijft er helder
bij en zijn hart jong. Het werk lijkt gemakkelijk als het met zooveel opgewektheid
wordt verricht. Maar vergis u niet bij de waardeering der moeilijkheden. Ze zijn vele.
Men vindt niet op een wandeling het oorspronkelijke Latijnsche verhaal van Théophile
de Viau, door Hooft letterlijk vertaald in zijn Larissa. Men mag de mooie dissertatie
van dr. Käthe Schirmacher kennen, het spreekt niet van zelf dat men tot de
ontdekking komt dat de hooggeroemde Morgenzang door Joan van Broekhuizen
niet meer dan een vertaling is van de heerlijke ode Le Matin door dienzelfden
Théopile, die even mooi Fransch als Latijn schreef.
't Lijkt allemaal zoo eenvoudig, zoo gemakkelijk gevonden, als men de vrucht van
zijn onderzoek aanbiedt zonder het minste zweempje van aanstellerij! 't Is héél wat
den beoefenaars onzer Letterkunde groote diensten te bewijzen zonder eenig
vertoon, want men loopt aldus wel een beetje 't gevaar van juist door zijn eenvoud
over het hoofd gezien te worden.
Ook de kleine opstellen uit deze bundels achten wij van beteekenis. We kunnen
ze niet allen hier vermelden, maar slechts met nadruk wijzen op de grootere studies:
die over Hooft, Cats, Bilderdijk en Het Sonnet.
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Met veel zorg en geheel zelfstandig is door den schrijver onderzocht welke
invloeden Hooft op zijn Italiaansche reis heeft moeten ondergaan. Dr. Kok kent het
Italië der zeventiende eeuw, ook de
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beschavingsgeschiedenis van Florence, Venetië, Rome. Die even goed als de
Letterkunde. Hij begrijpt daarom wat Hooft moest aantrekken en wat hem
onverschillig liet. Hij laat ons duidelijk zien wat Hooft beteekende toen hij, zoo jong
nog, Italië doorreisde en hij weet aan te wijzen in hoeverre de groote Nederlander
geestelijk verrijkt is geworden door de reis, die in meer dan ëén opzicht noodlottig
*)
voor den jongen man had kunnen zijn .
Het stuk over Cats is voornamelijk een stuk over de bronnen van Cats, een history
of fiction. Dr. Kok waardeert den rijmenden raadpensionaris meer dan wij. Wellicht
zou hij het oordeel van dr. Abr. Kuyper liever onderschrijven dan de meesten onzer.
Trouwens, prof. Kalff doet in De Gids (September en October) een opstel over Cats
verschijnen, dat óók getuigt van zekere hoogachting. Cats wordt in bescherming
genomen. Intusschen, men behoeft hem niet uitstaanbaar te vinden om met
genoegen het vele wetenswaardige op te snoepen, dat dr. Kok meêdeelt naar
aanleiding van door den rijmer der huwelijksfuik behandelde onderwerpen.
Uit de Bilderdjkiana kiezen wij Portret-bespiegeling, ten bewijze dat dr. Kok niet
nalaten kan zich in zoo wijd mogelijke kringen om zijn onderwerp te bewegen en
dan rijken buit aan te dragen.
In deel II staan de kostelijke studies over het Sonnet, nog aangevuld door de
aanteekeningen, die uit het begin van dit jaar moeten dagteekenen. De schrijver
betitelt zijn opstellen Bijdragen tot de Geschiedenis van het Sonnet en behandelt
de

de

‘het sonnet op het sonnet, het sonnet in Nederland, het sonnet in de 17 en 18
eeuw; eenige vermaarde sonnetten’... zonder mee te deelen waarom de menschen
ongelijk hebben die, zooals prof. ten Brink, willen dat we het woord met een enkele
n schrijven. Nu nog een stukje over de spelling van sonnet, dr. Kok, en ge zult nog
weér eens velen aan u verplichten.
Verder volgen verscheidene aanteekeningen, stukjes in beknopten vorm, zoo
volstrekt eenvoudig ons aangeboden door den schrijver, van wiens belezenheid wij
prettig genieten. Licht en schaduw in dicht en ondicht zet de heer Kok daarboven.
Hij noteert iets over Potgieter, vrouwe Bilderdijk en Michel Angelo, met verwijzing
naar Duitsche, Fransche en Engelsche vertalingen der regels van Strozzi en Michel
Angelo op het beeld van de Nacht; hij deelt wat mede over Echo-gedichten, devies
en kenspreuk, anagram enz. enz.
Niet enkel voor studeerenden zijn deze opstellen belangrijk. Wij durven ze allen
beschaafden lezers aanbevelen.

Max van Heelstra door Jafir, Amsterdam, H.J.W. Becht, 1898.
Deze roman is een vervolg op ‘Loulou’ van denzelfden schrijver. Jafir zegt dat van
de meeste personen uit zijn eerste boek nog wat te vertellen viel en dat heeft hij nu
gedaan, uitvoerig, maar wel een beetje laat.
Max van Heelstra had met meer zorg geschreven kunnen zijn, doch er zijn wel
aardige fragmenten in. De hoofdpersoon heeft buitengewoon veel aantrekkingskracht
voor dames en meisjes. Nu en dan moet de lezer even glimlachen omdat Jafir daar
*)

Het uitmuntende artikel Pieter Cornelisz. Hooft in Venetië en Florence verscheen in ons
Maandschrift dl. VI, bl. 70-104 en wordt aangehaald o.a. door dr. F.A. Stoett in zijn uitgave
van Hooft's gedichten en door prof. dr. Jan ten Brink in zijn groote Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde (pag. 341).
RED.
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zoo erg van opsnijdt. De schrijver is goed bekend met Parijs en wil dat ook wel
weten.
F.L.
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De Romance.
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Alexander Hugo Bakker Korff.
31 Augustus 1824 - 29 Januari 1882.
Door Johan Gram.

Menigen kunstvriend staat het nog voor den geest, welk een eigenaardigen aanblik
de groote zaal van het stations-koffiehuis ‘Zomerzorg’ te Leiden, op 20, 21 en 22
Maart 1882 aanbood. De mise en scène deed evenzeer aan een museum van
zeldzaamheden als aan de verzameling van een antiquaar of de uitstalling van een
voornamen uitdragerswinkel denken. Antieke meubelen, oud koper-, glas-, porseleinen aardewerk, afgewisseld met allerlei soorten van kostbare zijden, satijnen en
fluweelen dames-kleederen, muziekinstrumenten en wapenen, oude gravures en
schilderijen. Dit alles vormde in die nuchtere, koudwitte eetzaal een geheel, om den
hartstochtelijken verzamelaar te doen
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watertanden, en het vrouwelijk hoofd van een stijf Hollandsch huishouden
allerbedenkelijkst het hoofd te doen schudden.
Nam de bezoeker deze bonte en kostbare verzameling wat nauwkeuriger op, dan
bleek hem al spoedig uit het groot aantal paneelen en doeken, studies en schetsen,
schildersezels en teekeningen, dat het de inboedel van een kunstschilder moest
zijn, welke hier in het openbaar verkocht zou worden. Inderdaad, het was de
eigenaardige nalatenschap van den op 29 Januari 1882 overleden kunstenaar
Alexander Hugo Bakker Korff, welke te Leiden aan den meestbiedende zou verkocht
worden. Al die kostbare stoffen, die glanzige zwaar damasten rokken en glimmend
zijden mantilles, die donzen pelerines en rijk gegarneerde japonnen, welke gediend
hadden om Bakker Korff's onvergetelijke heldinnen te tooien, lagen daar uitgespreid,
vol kreukels en plooien. Al die rocaille meubeltjes en fijne snuisterijen, welke de
schilder met zulk een smaak en oordeel in het salon of het pruilkamertje zijner rijpe
broeikas-schoonen gerangschikt had, stonden voor ons. De geheele inventaris was
aanwezig; geen enkel requisiet ontbrak. Doch gelijk het zich daar in het grijze licht
van een rilligen voorjaarsdag voordeed, miste het die bekoring en werking, welke
de kunstenaar daaraan in zijn schilderachtig atelier wist te ontleenen. De betoovering
was geweken. Het waren renpaarden, die men in hun stal zag staan, of
tooneelspelers achter de schermen, zonder het kunstlicht, dat hun op de planken
zulk eene betoovering schenkt.
In Bakker Korff's atelier op de Haarlemmerstraat te Leiden, in het zoogenaamde
Turfdragersgildehuis, waar hij tot zijn dood gewoond heeft, kwamen al die
ouderwetsche meubelen, die fijne bibelots en nuffige étagères eerst terdege uit. In
die omgeving welke hem in de gewenschte stemming bracht, en mét een paar
oudere zusters, die zich gaarne er toe leenden, om voor de heldinnen zijner geestig
bedachte tafereelen te ‘zitten’, was Bakker Korff het scheppen een bron van genot.
Evenals Thomas à Kempis ‘in een hoekje met een boekje’ het gelukkigst was, zoo
ook zocht Bakker Korff, wien van nature zekere schuwheid en terughoudendheid
eigen was, zijne ontspanningen niet in druk gezelschap of in een uitgebreiden kring
van woelige vrienden.
Terecht getuigt Vosmaer: ‘Het eigenaardig karakter dat het leven en de denkwijs
zoowel als het werk van Bakker Korff onderscheidt, ligt in iets fijngevoeligs en innigs,
dat het geruchtwekkende schuwt, in eenen ernst, die alleen in eene verfijnde en
beschaafde kunst voldoening vindt, in een humor, die, vol komische kracht, waakt
om die kracht niet te laten uitspatten’.
***
Bijna eene halve eeuw geleden, in 1850, was Bakker Korff, na eerst eenigen tijd op
het atelier van C. Kruseman te hebben doorgebracht, leerling van den toenmaligen
directeur der Haagsche teeken-academie, den historieschilder J.E.J. van den Berg.
Elken Maandag om 2 uur hadden wij daar compositieles, en bracht ieder leerling
de vrucht zijner fantasie mee, welke in aller bijzijn door den leermeester beoordeeld
werd. Het staat mij levendig voor den
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geest, hoe Bakker Korff, die de oudste was, zijn vindingrijke schetsen en albums
meebracht, en hoe wij, jongeren en onbekwamen, vol geestdrift zijne mooie
omtrekfiguren bewonderden. Van enkele dier albums was ook de fabel zelve, het
verloop der historie, door Bakker Korff bedacht. In navolging van Retsch en Flaxman
waren het eenvoudig met inkt geteekende omtrek-figuurtjes.

Bijbellezing.

In de verzamelingen van De Vos en Fodor en in die van Baron Steengracht vindt
men dergelijke albums.
‘De baas,’ gelijk wij onzen leermeester betitelden, drong bij ons allen op het kiezen
van klassieke onderwerpen aan, en zoo wijdde ook Bakker Korff aanvankelijk al
zijne studie en gaven aan Bijbelsche tafereelen. De bijval dien hij daarmede vond,
ook nadat hij aan de schilderacademie te Antwerpen zijn
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blik wat verruimd had, was echter gering. Zelfs dacht de jonge kunstenaar er toen
ernstig over, der kunst vaarwel te zeggen en bij zijne familie te Oegstgeest zich aan
den landbouw te gaan wijden. Zoowel de weinige aanmoediging, welke zijne kunst
vond, als zijne sterke bijziendheid droegen daartoe bij. En zoo gebeurde het, dat
onze Bakker Korff, wiens fijne en humoristische kunst later zoo welkom geheeten
werd, zich op het aardappelbouwen ging toeleggen.
De schilder van ‘het beleg van Sarragossa’ - een aardappelenboer! Na een paar
verloren jaren kwam hij dan ook weder tot de hem dierbare kunst terug en vestigde
zich in het stille rustige Leiden. Daar vond hij zich zelven en werd het hem duidelijk,
dat zijn fijne geest zich bij voorkeur in paneeltjes van kleinen omvang, welke zijn
bijziend oog kon overzien, zou kunnen vermeien en uitstorten. Wellicht was zijne
naaste omgeving, de dagelijksche omgang met zijne deftige vrouwelijke familieleden,
wel de eerste aanleiding tot Bakker Korff's oorspronkelijke keuze uit 's werelds
schouwtooneel. Tijdgenooten van Bakker Korff, die hem meermalen op zijn atelier
en in gezelschap zijner zusters bezochten, verzekeren althans, dat zij geknipt waren
voor de rollen, welke hij haar opdroeg. In hooge mate beschaafd, met dat
complimenteuse en romantische, hetwelk het Lamartine- en Chateaubriand-tijdperk
kenmerkte, waren zij uit tallooze geroepenen de uitverkorenen, om de cokette,
teerhartige, poezele heldinnen van haar broeder voor te stellen.
In 1856 bracht hij de eerste proeve van het door hem gevonden genre onder de
oogen van het publiek, en - zijn weg was gevonden. Veel honden zijn den haas zijn
dood, eene zieke dame door de zorgen van een aantal vriendinnen meer overstelpt
dan gebaat, openbaarde den kunstvrienden een nieuw talent en den schilder zélf
den weg dien hij te volgen had om roem en voordeel te oogsten. Van dat oogenblik
af begon hij die onbetaalbare typen te penseelen, welke sedert onder den naam
van ‘Bakker Korffjes’ populair zijn en in het buitenland geroemd en met hoogen prijs
betaald worden. Het leven der bedaagde deftige juffers is door hem zóo scherp
waargenomen en zóo humoristisch weergegeven, dat wij allen onze oude tante er
in meenen te herkennen.
Bakker Korff toont zich daarin een fijn satiricus en schildert in zijne verwende,
cokette, zich koesterende saletjuffers de hebbelijkheden en al het eigenaardige,
soms ziekelijk-gevoelige, der oude jongejuffrouw. Daartoe beschikt hij over een
smijdig ragfijn penseel, dat met eene uitvoerigheid, welke den bijval van Meissonnler
verdienen zou, niet alleen al de heldinnen zelve, maar ook al het zinrijk bijwerk
afbeeldt. Aan alles, tot de geringste beuzelarij, is de grootste zorg gewijd. Elk
voorwerp draagt bij tot kenschetsing van het tafereel, maar niets springt te veel naar
voren, en uit alles spreekt de fijne smaak van den geoefenden en gevoeligen artist.
In al hetgeen Bakker Korff schept, ligt eene gedachte, eene wel overwogen
bedoeling; hij geeft niet alleen iets, dat voor het oog schoon is, maar dat ook, vol
van zijn eigen gemoed, hart en verbeelding van den beschouwer
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roert. Toen Bakker Korff's Naaister in 1863 in steendruk in ‘De Kunstkroniek’
verscheen, schreef T. van Westhreene: ‘De voorstelling is zoo uit het leven gegrepen,
dat wij in de verzoeking zijn er eene geschiedenis bij te droomen. Eene geschiedenis,
waarin eene goede, deftige grootmoeder zou voorkomen, wier silhouet aan den
muur hangt; waarin zou verteld worden van eene familie die in verval was geraakt,
van gedwongen handenarbeid, van verloren illusiën, van souvenirs - als die van het
lievelingsplekje in de natuur, waarvan de prent boven het silhouet hangt, - van de
aangeleerde zuinigheid en onvermijdelijk overleg, bij dagelijksche aanraking met
onbezorgde weelde en zondige brooddronkenheid.’

De zieke. (Naar eene teekening.)

Inderdaad, tot dergelijke mijmeringen en bespiegelingen leidt de kunst van dezen
humorist, wiens beeldjes met de hen omgevende stoffage de verbeelding oproepen
en menigmaal een geheel levensverhaal vertellen.
Nu kan men er over twisten, in hoeverre de gedachte, die in een plastisch
kunstwerk wordt gelegd, de waarde of de bekoring daarvan verhoogt. In den
tegenwoordigen tijd versmaden velen het fabeltje of de anecdote, welke in schilderij
of teekening in beeld is gebracht. Dat behoort tot het gebied der letterkunde en niet
tot dat der schilderkunst, houden deze modernen staande. Voor hen is een schaal
met oesters en citroen of een aardappelen-etende boer meer waard dan De Romance
of De Bijbellezing van Bakker Korff, hoe
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geestig gedacht en aanbiddenswaardig getoetst beide meesterstukjes ook mogen
zijn. Ook ik kan dwepen met de schitterende kleurenharmonie van een mooi stilleven,
met de heerlijke stemming, waarin eene etende, snorkende of breiende vrouw
geschilderd is, maar wanneer een kunstenaar bij machte is, een of ander tooneel
uit de menschelijke komedie zóó fijngevoelig en humoristisch en tevens met zulk
eene weergalooze sierlijkheid en distinctie weer te geven, als Bakker Korff in
genoemde kunstwerken, dan stijgt mijn genot toch nóg hooger en wordt het eene
ontspanning van fijneren aard.
En zoude door dat verwerpen van alle gedachte en fabel, dat minachtend
bejegenen van elke schilderij of aquarel, die eene geschiedenis of een voorval in
beeld wil brengen, eene geheele reeks kunstwerken van eeuwen her veroordeeld
zijn? Al die meesterstukken uit verschillende tijdperken, die met meer of minder
duidelijkheid, met meer of minder gevoel en humor, eenvoud of opgeschroefdheid,
een of ander voorval uit de gewijde of profane geschiedenis, of uit het leven om ons
heen afbeelden, zijn derhalve door die moderne uitspraak op den index geplaatst.
Michel Angelo en Leonard da Vinci en Rembrandt en hunne evenknieën zijn door
dat vonnis geboycot!
***
Toen Bakker Korff voor goed zijn eeredienst aan de ongehuwde jonkvrouwe van
goeden huize gewijd had, begon de voorspoed hem toe te lachen. Grif en vlug
deden zich de koopers voor, en op de tentoonstelling te Amsterdam in 1862 vereerde
men hem eene gouden medaille voor de door hem ingezonden bijdrage.
De bentgenooten te Amsterdam vierden die onderscheiding welke hem en zijn
mede-bekroonden ten deel viel, met een feestmaal. Bij die gelegenheid wijdde een
der gasten het volgende vermakelijke gedicht, dat Vosmaer in zijne
levensbeschrijving aanhaalt, aan onzen Bakker Korff:
Op Krusemans zolder - zeg, zijt gij 't vergeten Daar zaten wij vaak van benauwdheid te zweeten.
Tot dat ge mismoedig van 't aardappelveld
Weer optradt als meester! ja! meester en held.
Want heldenmoed is het, de ploeg en 't houweel
Te ruilen eensklaps voor palet en penseel.

Maar ook de turfdragers van Leiden, in wier gildehuis hij zijn kunst uitoefende, waren
zoo gestreeld met de groote onderscheiding die hun bewoner ten deel was gevallen,
dat zij hem een fraai beschreven blad met een vers van den hoofdman der turfdragers
Van der Hengst kwamen aanbieden.
‘Gedachte bij de beschouwing der gouden medaille, geschonken aan den WelEd.
Heer A.H. Bakker Korff, ter belooning voor de vervaardiging van ZWEd. kunststuk:
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U vlug pinseel doet het paneel
De groote kunst beschouwen
Zoo klimt u eer steeds meer en meer
Door liefde en vertrouwen.
U kunst is groot want na den dood
Hoort men den schilder prijzen
En 't stuk weleer, van duizend, weer
Tot duizenden herrijzen.
Het nageslacht dat kunst verwacht
Zal u in liefde eeren,
Zoo zullen wij aan Rembrandts zij
A. Bakker Korff vereeren.’

La prise de Saragosse.

Toen Bakker Korff eenmaal zijn arbeidsveld bepaald had, vonden zijne
opmerkingsgave en fantasie daar een onuitputtelijk aantal motieven. In het stille
e

e

deftige Leiden met zijne nog gave patricische huizen uit de 17 en 18 eeuw, werd
onzen schilder daarbij eene ruime keuze voor den achtergrond zijner humoristische
tafereelen geboden. Statige salons en cokette kamers te over voor zijn doel. Hij had
nu zijn type van de bejaarde deftige dame, die, bij voorkeur, in het milieu van het
begin dezer eeuw geplaatst werd. Dát was de romantieke periode, de tijd van
Lamartine en Feith, waartoe
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Bakker Korff's sentimenteele, zich koesterende en mijmerende jonkvrouwen zoo
geheel behoorden. Vandaar, dat de schilder met wellust beslag legde op alles wat
tot dat tijdperk behoorde. Op alles wat hij slechts uit dien tijd kon machtig worden,
aasde hij begeerig, en daar van lieverlede zijne verzamelwoede bekend werd, zond
men hem menige bijdrage voor de garderobe of het salet zijner sentimenteele
heldinnen.
Niet altijd zijn zij echter sentimenteel. Bakker Korff, die de ongehuwde jonkvrouw
scherp gadeslagen heeft, neemt herhaaldelijk een loopje met haar overdreven
fijngevoeligheid, met hare dwaze ingenomenheid met een poes, een ouden zieken
hond, een nijdige papegaai of een roman, maar hij toont ons ook haar hooger
gemoedsleven als hij in Bijbellezing, Hooglied XI vs. 1, het drietal figuren voordraagt.
In het werk van onzen nauwgezetten kunstenaar is laatstgenoemde compositie,
van 1880 dagteekenende en door het Haagsch Museum van moderne kunst
aangekocht, misschien wel het volledigst en schitterendst. In het midden van een
weelderig gemeubeld vertrek met een marmeren schoorsteen, gesneden houtwerk
e

en kristallen kroon uit de 18 eeuw, zijn drie deftige dames aan de ontbijttafel
gezeten, omringd door allerlei verfijningen, welke voor zulke donzen zieltjes en
porselein-teedere wezentjes uitgedacht zijn. Een zacht licht verspreidt zich door het
vertrek, raakt hier en daar een of ander voorwerp aan, zonder de harmonische rust
eenigszins te verstoren. Blank en helder, vol relief doet zich de schilderij aan het
oog voor. De bejaarde dame in het midden leest uit den Bijbel voor, terwijl de beide
anderen aandachtig luisteren.
Uit het Hooglied, het lied der liefde, leest zij voor:

Ik ben een Roose van Saron, een Lelie der dalen.
Dat was zij ook eenmaal, en de bejaarde dame aan hare rechterzijde prevelt
zuchtend bij zich zelve, dat zij het óók eenmaal was. De derde, behagelijk en met
zekere gratie in haar armstoel gedoken, met al die smaakvolle nietigheden op den
guéridon naast haar, denkt, terwijl de fijne vingers harer blanke, nog mooie hand
op de tafel trommelen: dat ze nog wel veroveringen zou kunnen maken.
Dit trio bedaagde jonkvrouwen in hare patricische omgeving is geestiger en
fijn-humoristischer dan ooit, en de duizenden details zijn met zulk eene keurige
uitvoerigheid getoetst, dat het oog zich in het aanschouwen van al dat rijke huisraad,
dat mollige Smirna's tapijt, die duizenderlei overtollige nietigheden met het grootste
welbehagen vermeit. Doch hoe meesterlijk en con amore ook behandeld, toch leiden
al die artistiek aangebrachte voorwerpen geen oogenblik af van de hoofdzaak: de
lezende en mijmerende jonkvrouwen, wier houding, gelaatsuitdrukking en zieleleven
zoo waar zijn weergegeven.
Welk een hartstochtelijk verzamelaar Bakker Korff geworden was, en welk eene
waarde hij aan het uitvoerig en smaakvol weergeven van een of ander detail hechtte,
blijkt uit het volgende voorval, mij door een bekend kunsthandelaar verteld.
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Op zekeren dag klopte hij aan Bakker Korff's atelier aan en werd door den
schichtigen, eenzelvigen artist vriendelijk ontvangen. Op den schildersezel stond
een klein, bijna geheel voltooid paneeltje, dat - hetgeen eene groote zeldzaamheid
mocht heeten - niet door een doek of draperie voor het oog van den bezoeker
verborgen was.
Natuurlijk stond de bezoeker, na de begroeting, onmiddellijk voor het paneeltje.
In verrukking over de fijne harmonie, welke de artist in dit kunststukje in bijzondere
mate bereikt had, prees hij den mooien toon van 't juweeltje. Die lof scheen
onopgemerkt voorbij te gaan. Na eene herhaalde

De Jaardag.

bewondering verzekert de bezoeker op nieuw, dat het schilderijtje hem zoo
buitengewoon bevalt om den bijzonder mooien toon.
Wederom schijnt het alsof de lofspraak niet tot den artist doordringt; althans deze
geeft er geenerlei blijk van. En nu vraagt de bezoeker, wien die koele achteloosheid
intrigeert: ‘Ben-je 't er niet mee eens? Vindt-ge 't zelf niet goed?’
‘Och ja!’ luidt het antwoord. ‘Ik ben er natuurlijk door gestreeld; maar 't hindert
me, dat juist het interessante op dit paneeltje: de mooie, uiterst zeldzame Saksisch
porseleinen soepterrine, die ik pas gekocht heb, zelfs niet door je opgemerkt wordt.
Om die terrine heb ik 't figuurtje bedacht, dat de soep opschept. Maar zóó'n
soepterrine! hoe fijn en delikaat! Wat een vond!’
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En de vurige verzamelaar hield eene lofrede over - eene Saksisch porse leinen
soepterrine!
Bakker Korff's soepopschepster heb ik niet ontmoet, maar de soepterrine zelve,
de zeldzame Saksisch porseleinen terrine, vervult op meer dan één stilleven van
den buitengemeen productieven kunstenaar eene gastrol. Bakker Korff vermeide
zich namelijk nu en dan, als hij vermoedelijk op zijn atelier, dat op zich zelf een
museum van kostbare en schilderachtige dingen was, door 't een of ander getroffen
werd, in het schilderen van lilliputsche stillevens, heerlijke, fijn en keurig gepenseelde
brokjes realiteit. Zulk een stilleven, met de fameuse soepterrine als hoofdschotel,
bezit Dr. Van der Sluijs te Leiden. Doch nog rijker, artistieker en sierlijker getoetst
zijn de drie weergalooze stillevens in het bezit van notaris Mr. J.A.F. Coebergh te
Leiden. Op twee daarvan zingt wederom de bewuste soepterrine de solo, terwijl al
het omringende, biscuit-beeldjes en bibelots, de obligaat zacht begeleidt. De kroon
van dit alles spant echter het derde: een spiegel, waarin kristallen karaffen en ander
fonkelend geslepen glaswerk en porselein op een verguld trumeau op kunstige wijze
weerkaatst worden. Het is alsof de artist hier voor de familie, in wier gastvrije woning
hij zoo gaarne en zoo dikwerf vertoefde, zijne kunst in het keurigste gala-gewaad
heeft willen steken.
De fijngevoelige, schuchtere artist, die alle openbaarheid ontvlood, was hier, in
den gezelligen familiekring, in zijn element, en toonde zijne hartelijke vriendschap
door allerlei oplettendheden. Voor het eene familiefeest graveerde hij op een ouden
roemer een engeltje met arabesken en bloemen benevens eene opdracht; voor het
feestmaal op een jaardag stelde hij een menu te samen, dat in zijne artistieke hand
eene verrukkelijke aquarel werd, waarop pasteien, gevogelte, porselein, vruchten
en bloemen een rijk en afwisselend motief voor den geestigen teekenaar waren.
Door Bakker Korff's vlijt en groote kunstvaardigheid is het aantal zijner werken,
of werkjes, zoo men wil, zeer groot geworden. In het rustige Leiden vond onze
schilder weinig afleiding en zijn stille, contemplatieve aard en zekere
teruggetrokkenheid deden hem het gezellig verkeer niet zoeken. Waar hij zich echter
vertoonde, werd het gezelschap van den fijngevoeligen, uiterst beschaafden en
vormelijken man bijzonder op prijs gesteld en wist hij de gasten door de voordracht
van chansons comiques te toonen, dat een schilder menigmaal verscheidene koorden
op zijn boog heeft.
Een zijner uitvoerigste en meest bekende schilderijen is voorzeker De Romance
(1869), in het bezit van den baron Von Langenau. In een salon uit den rococo-tijd
zitten twee bejaarde dames aan de fijn gedekte koffietafel, terwijl de jongste van
het trio met haar rug naar de zusjes, aan de piano gezeten, eene sentimenteele
romance kweelt. De zangeres zelve gaat geheel en al op in de teedere ontboezeming
die zij voordraagt, en de twee oudere dames, voor wie bij het hooren vertolken dier
liefdesmart het verledene opdoemt, luisteren stil geroerd naar die smeltende
accoorden. Uitdrukking en houding dezer drie figuurtjes zijn bewonderenswaardig.
Ook de mise en
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scène heeft in dit tooneeltje eene volkomenheid en keurige uitvoerigheid bereikt,
welke het almede tot het allerbeste doet behooren, dat door den uiterst nauwgezetten
artist voltooid is.
Eene soortgelijke compositie, doch met meer personages en veelvuldiger bijwerk
biedt ons La prise de Saragosse aan. Op de verkooping van de kunstverzameling
van mevrouw Van Vloten op 7 Maart jl., werd deze schitterende proeve van Bakker
Korff's kunst het eigendom van Jhr. A. Boreel te 's Gravenhage. Onmiddellijk is men
ook hier onder de bekoring van de allergeestigste ordonnantie, waarin de
onverbeterlijke ‘précieuses ridicules’ van 1830 ieder in haar eigenaardig karakter
zoo typisch en sterk sprekend zijn uitgebeeld.

Morgenbezigheden.

Hoe smullen wij aan die keurige details, die in zulk een overvloed en met zulk
een uitgelezen smaak over dit kostbare paneel gestrooid zijn. Een waar festijn voor
ons oog. Zie die dame aan de piano, geheel hare ziel in de vertolking der romance
uitstortende, en toch vertoont zij ons slechts haar rug! Bewonder de verscheidenheid
van waardeering in de vijf luisteraarsters en juich met mij dit allervermakelijkst sextet
toe. Bakker Korff is een menschenkenner, die de vrouwelijke personages zijner
tafereeltjes à la Marivaux met tintelenden humor en geest ten tooneele brengt. Zoo
in de Inneming van Saragossa als in De Jaardag, eveneens het eigendom van Jhr.
A. Boreel, is Bakker Korff in zijne kracht en in den vollen zomer zijner kunst. Is de
gelukwenschende dame, die met een gemaakt gebaar de hand
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der jarige in de hare drukt, niet het volkomen type der overgevoelige, geaffecteerde
ongehuwde dame op leeftijd?
Een paar bijzonder mooie en con amore voltooide kabinetstukjes zijn in het bezit
van Dr. A.W. Kroon Jr. te Leiden. Het eene stelt eene ‘Naaister’ voor, die met al de
oplettendheid en zorg, welke zulk werk vereischt, een wit gebloemd kleed naait. Het
in haar arbeid verdiepte figuurtje is uit het leven gegrepen.
In het andere, Morgenbezigheden, zit eene dame, in een fijn wit ochtendgewaad,
verdiept in de lezing van haar ‘Opregte Haarlemmer,’ nadat zij

De tantes gaan op reis.

eerst haar kapittel in den Bijbel genoten heeft. Het is een tooneeltje uit Hildebrand's
Camera, door het penseel van Bakker Korff verteld. De uitvoering er van is
Meissonnier waardig. Bovenal het witte toilet der lezeres, het glimmend satijn van
den leunstoel en het stilleven op tafel.
Soms wordt ons de tragedie van het leven vertoond, en komt de weduwe ten
tooneele. Dit is het onderwerp van het derde schilderijtje, dat Dr. A.W. Kroon Jr. uit
Bakker Korff's cyclus bezit. Eene Weduwe ontvangt het condoleantie-bezoek eener
vriendin en is geheel onder den indruk harer smart. Zoo bezit de heer A.W. Sijthoff
te Leiden, behalve vier studies of schetsen
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vol verdienste, van Bakker Korff's hand eene dame in den zwaren rouw, vermoedelijk
eene weduwe, de treurige gebeurtenis aan eene vriendin vertellende, die met de
warmste deelneming naar het relaas luistert. Houding en gelaatsuitdrukking treffen
door de pregnante waarheid.
Koddig en vermakelijk in hooge mate is de voorstelling van De tantes gaan op
reis. Terwijl de eene op den grond geknield ligt om de rieten doos vol te pakken,
komt eene zorgzame helpster met een paar flesschen aan, die misschien als fijne
versnapering voor neef of oom zullen dienen, en zit de andere beladen met een
volgepropte kabas, welke zij met beide handen op

Couranten-lezing.

den schoot houdt. Elk tooneeltje is bij Bakker Korff steeds áf, er ontbreekt geen
enkel attribuut aan, dat tot verduidelijking van het onderwerp strekken kan.
Eene andere ‘courantenlezing’ brengt ons in een meer burgerlijken kring dan de
schilder gemeenlijk te aanschouwen geeft. Ontegenzeggelijk bestaat het viertal dat
om de ontbijttafel zit, uit deftige tantes, zoowel van Hildebrand als Jonathan, maar
ze zijn iets bedaagder en van minder patricische afkomst, dan de fijnere en meer
dichterlijk gestemde précieuses ridicules uit Le siège de Saragosse en andere
voorstellingen. Maar terwijl men het geestige typeeren van deze babbelende en
gewichtig doende koffie-lepsters bewondert, komt
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onwillekeurig de verzuchting bij u op: ‘Hoe jammer dat Bakker Korff met zijn smijdige,
humoristische teekenpen nimmer beproefd heeft Beets' Camera Obscura te
illustreeren. Daarvoor zou hij de uitverkorene geweest zijn!’
Niet minder grappig en juist waargenomen is Le compliment d'Azor (evenals het
ie

vorige in de Galerie Photographique van Goupil et C opgenomen).

Onder de palmen.

De jarige dame, die reeds vroeg bezoek op haar feestdag ontvangen heeft, wordt
verrast door haar vertroetelden Azor, die met een rol papier, sierlijk om zijn vetten
hals gebonden, binnentrippelt. De oude meid, die het hondje binnengebracht heeft,
blijft achter het tochtscherm staan, om te zien hoe het veelgeliefde diertje het er af
zal brengen. De drie dames zijn in hare ongemeene verrassing en ingenomenheid
met het ‘snoes van een hondje’ weerga-
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loos afgebeeld; alleen de oude dienstbode met hare te lange armen is te veel
karrikatuur geworden.
Natuurlijk heeft Bakker Korff menig onderwerp, zij het dan ook met allerlei
wijzigingen, meer dan eenmaal behandeld. Doch ééne groep: dwepende oude
jonkvrouwen, die, onder de palmen of onder een groote fuchsia gezeten, opzien
naar omhoog, is herhaaldelijk met blijkbare ingenomenheid door hem behandeld.
Het Rijksmuseum bezit van zijne hand een zijner fijnst en keurigst voltooide Onder
de palmen (1881), een kunstwerk, dat, evenals de ‘Bijbellezing’ in het Museum te
's Gravenhage, als de quintessens van zijn kunnen en willen mag beschouwd
worden.

Le compliment d'Azor.

Onder zijne met de pen geteekende schetsen en ontwerpen die in tal van
verzamelingen aanwezig zijn, komen deze twee of drie mijmerende dames
menigmaal voor. Uit die talrijke schetsen en krabbels blijkt Bakker Korff's
buitengewone vindingrijkheid. Al scheen de kring van zijn waarnemingsveld beperkt,
onze opmerker en denker, wijsgeer en menschenkenner, vond daar eene
onuitputtelijke bron, die hem telkens nieuwe tafereelen, frissche onderwerpen, nooit
geziene beeldjes suggereerde.
Zoo is hij blijven voortwerken, steeds hooger stijgende, zich voortdurend herziende,
totdat de dood hem te middden van zijn arbeid kwam verrassen.
***
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In de Lakenhal te Leiden heeft men in een klein hoekvertrekje, welks schoorsteen
en beschilderd behangsel aan het tijdperk van Bakker Korff's heldinnen herinneren,
een soort van huldeblijk opgericht aan de nagedachtenis van den begaafden
kunstenaar, die in de Sleutelstad zoo vele jaren geleefd en zijne kunst beoefend
heeft.

De Naaister.

Op Bakker Korff's schildersezel in het midden van het kamertje staan een paar
onvoltooide paneeltjes: eene variatie op zijne Bijbellezing, en een aanleg, de
melancholieke getiteld. Daarnaast: zijn schilderkist met palet, penseelen en verf
benevens het eenvoudig stoeltje dat hem tot zetel diende. Het levensgroot portret
(buste) van den kunstenaar, door mejuffrouw Tonnet naar de welbekende
photographische beeltenis geteekend, met een immortellenkrans gekroond, rust
tegen den schildersezel. Achter den ezel: eene groote schets, La fête au Chateau,
waarop de vrouwelijke gasten in de groote meerderheid zijn en men alleen den
buigenden gastheer en bedienenden lakei als vertegenwoordigers van het mannelijk
geslacht bespeurt. Wat een prachtig onderwerp voor Bakker Korff, als hij dat in al
zijn schittering en verscheidenheid van typen had kunnen uitwerken en voltooien.
Elders in dat zelfde Leidsche museum zijn in eene portefeuille eenige compositiën
bewaard, uit Bakker Korff's leerlingentijd dagteekenende, toen hij nog een gedwee
volgeling van Professor van den Berg's opgedrongen klassieke richting was. Daar
aanschouwt men in potloodschetsen: Christus
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onder het volk leerarende; tafereelen uit de Romeinsche en Grieksche geschiedenis.
In die portefeuille vindt men ook den afdruk eener lithographie, door J.H.
Weissenbruch naar een van Bakker Korff's schilderijen. Het stelt een kastelein of
burgerheer uit het begin dezer eeuw voor, die eene flesch ontkurkt. Een
Meissonniertje, zou men zeggen, wat het natuurlijke van den stand, het levende in
de beweging en de bijzondere uitvoerigheid betreft. Doch het zeldzame van het
geval is, dunkt me, hierin gelegen, dat Bakker Korff daarbij het mannelijk geslacht
ten tooneele voert, terwijl men hem uitsluitend de comédie humaine door vrouwen
heeft zien vertoonen. Zou er wel een tweede schilder aan te wijzen zijn, die zoo bij
uitzondering aan de vrouw, de fijn beschaafde, in weelde levende, ongehuwde dame
uit het begin dezer eeuw, zijn gansche kunst gewijd heeft?
Naast de nieuwe richting en opvatting, die iets geheel anders beoogt dan waarnaar
Bakker Korf streefde, heeft de weldoordachte en karakteristieke kunst van onzen
keurigen meester niettemin recht van bestaan. Vele wegen leiden naar Rome. Ook
Bakker Korff kan met den dichter getuigen: Mijn glas is niet groot, maar - ik drink
uit mijn eigen glas. Met het door hem bedachte genre heeft hij ten slotte zulk eene
populariteit bereikt, dat wanneer het toeval ons een paar ‘ouderwetsche tantes’ doet
ontmoeten, gelijk hij ze wist te vinden, te ontleden en weer te geven, ons onmiddellijk
op de lippen komt: ‘Wat een echt Bakker Korffje!’
's Gravenhage, 25 Sept. 1899.
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Hereenigd.
Door Louis Verhaege.
Sedert een paar weken met verlof in Nederland teruggekeerd, hield ik me onledig
met verkenningstochten door verschillende steden, ten deele om een hoofdkwartier
te kiezen, ten deele om mijne opwachting te maken bij ooms en tantes en oude
kennissen. Zoo bevond ik me op een donkerwolkigen, regengietenden Zondag in
Mei op het Plein in den Haag, dicht bij de Witte, en holde achter een omnibus aan,
die me zooeven voorbijgerateld was.
Ellendige dingen, die omnibussen! Als men er in zit en haast heeft kruipen ze
langs den weg en stoppen om de vijf seconden voor een oude burgerjuffrouw met
een hondje op den arm of voor een modegekje met omgeslagen broekspijpen, maar
als men zich buiten adem loopt om hen in te halen nemen ze een vaart als moesten
ze Buffalo Bill de loef afsteken. En de conducteur stond natuurlijk met zijn rug naar
mij toe, terwijl de reizigers op 't achterbalkon met zeer groote belangstelling mijn
‘spurt’ gadesloegen, zich echter niet de moeite gaven het rijtuig even te doen
ophouden. Het schouwspel vermaakte hen klaarblijkelijk en ze genoten het immers
kosteloos. Een heertje met gladgeschoren smal gezicht scheen zelfs een sarcastïsch
glimlachje niet te kunnen onderdrukken. Dat maakte me duivelsch. ‘Wacht maar,
lummel’ prevelde ik ‘je zult dadelijk eens een ander masker opzetten!’ en mijn
snelheid verdubbelend had ik de omnibus weldra ingehaald, de stang van 't
achterbalkon gegrepen en mijn sprong genomen, krachtiger dan bepaald vereischt
werd om het plat te bereiken.
Mijn wraakzuchtige toeleg gelukte, zelfs was de uitwerking erger dan ik bedoelde,
want niet alleen slaagde ik er in den man met den spotglimlach behoorlijk op de
eksteroogen te trappen, maar ik viel tegen een dikken, deftigen heer aan, die slechts
met groote moeite zijn evenwicht bewaren kon.
‘Neem me niet kwalijk’ hijgde ik, met half verontschuldigenden, half snaakschen
blik naar links en naar rechts; op mijn beurt genoot ik nu van de verandering op 't
gladgeschoren gelaat.
De welgedane, gedistingeerde heer evenwel nam mij van 't hoofd tot de voeten
op en scheen iets te willen zeggen, een terechtwijzing zonder twijfel, die ik me al
gereed maakte strijdlustig te beantwoorden, toen ik hem op eens de handen uitsteken
zag, mijn eigen rechter in forschen druk omklemd voelde en een stem met bekende
klanken hoorde zeggen! ‘Wel alle duivels, ben jij het Louis? Ik meende je hoog en
droog in Indië, aan 't vechten met de Pedireezen.’
Prettig verwonderd keek ik hem in de oogen, snel peilde ik mijn geheugen,
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zeker, dien man had ik meer gezien, vooral zijn stem meer gehoord, maar de naam
wilde me niet te binnen schieten. Dat hinderde me, hem scheen 't ook teleur te
stellen, zijn handdruk werd losser, hij begon misschien al te betreuren uit de plooi
gekomen te zijn... Weer keek ik hem aan en ja, daar vond ik een spoor... zijn naam
wel is waar niet, maar zijn...
‘De Markies?’ wierp ik op, met eenigszins gedempte stem.
En de ander, hartelijk, jolig: ‘Je hebt 'm, hoor! De Markies in hoogst eigen persoon.
Wel, wel, dat doet me almachtig veel genoegen.’ Hij legde de hand op mijn schouder
en vervolgde dringend: Ik ben op weg naar huis, ga je mee? Je blijft natuurlijk bij
me eten. Jawel, jawel, geen uitvluchten. Wat drommel een oude vriend die je in
geen twaalf jaar gezien hebt mag je nìet weigeren... Naar een oom, zeg je?... Nu,
laat die brave man maar wachten. Ik laat je nu niet los.... Dus, afgesproken niet
waar? Ja gaat mee.
Ik beloofde; waarom zou ik geweigerd hebben? Ook mij was 't een aangename
verrassing den Markies te hebben weergevonden. Zijn hartelijkheid, wel wat
luidruchtig maar zoo oprecht gemeend, deed mij, zwerver, goed. De band van
tesamen doorleefde jeugd deed zich weer gevoelen; ik had ze zoo hecht nooit
gedacht!
George Metman - zoo heette de Markies eigenlijk - was op de academie een van
mijn beste vrienden geweest. Veel scheidde ons ook toen reeds; omstandigheden,
vooral geldelijke, voor hem oneindig milder dan voor mij, maakten hem meer vrij in
zijn bewegingen, ook overdrachtelijk, maar hadden hem ook weinig kans gegeven
zich in zelfbeheersching te bekwamen. Dat gebrek aan wilskracht, die toegeeflijkheid
tegenover zijn hartstochten vormde het slechte element in zijn karakter, dat overigens
bijzonder sympathiek was. George had nooit geleerd zich in te houden, hij behoefde
zich nimmer iets te weigeren en miste het begrip ten eenenmale, dat het goed kan
zijn zich iets te weigeren zonder dat 't behoeft. Door zijn aantrekkelijke persoonlijkheid
- geestig, ontwikkeld, opgewekt - werd hij overal graag ontvangen en kwam daardoor
nog zooveel te meer in verleiding. Om George te waardeeren moest men hem òf
heel oppervlakkig, òf heel grondig willen kennen, de eersten mochten hem gaarne
omdat hij hen meesleepte in gulle vroolijkheid, de anderen echter hielden van hem
omdat hij zooveel goeds in zich omdroeg en bijwijlen ook uitte... haast ondanks
zichzelf. Hij toonde zich zeer lichtzinnig voor dengeen, die slechts even beneden
de oppervlakte zoeken wou - en dat doen de meesten! - in waarheid was hij goed,
voelde hij zeer fijn, dacht hij onbaatzuchtig en nobel.
Maar dat wist hij zelf niet, hij had zich toen nog niet gevonden en ik hield me er
van overtuigd, dat hij uit eigen kracht zichzelf nooit vinden zou. Ik hoopte dat de
omstandigheden hem een steun zouden verschaffen, iemand die hem innerlijk
begreep en dus veel van hem houden moest, maar die tevens zichzelf genoegzaam
meester zijn zou om de leiding te nemen, een steun te blijven. Dit kon alleen een
vrouw - zijn moeder had 't kunnen zijn, doch geleek hem te veel in zwakheid. Haar
liefde kende alleen opoffering, toewij-
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ding, dikwijls zich vernederend tot slaafschheid - en daarmee had ze in hem juist
den dwingeland gekweekt; een goeden, beminnelijk-zelfzuchtigen dwingeland
misschien, maar toch een heerscher. En wat is jammerlijker dan een, die regeeren
wil en niet vooraf geleerd heeft de eigen neigingen te onderwerpen!
George hield veel van zijn moeder en daarin lag voor mij niet het minst innemende
en vertrouwenwekkende van zijn persoonlijkheid, maar dacht nooit na of zijn
handelingen haar smart veroorzaken konden. Zij had zich altoos uitgesloofd die
smart voor hem te verbergen, ze deed hem nooit verwijten, zij schikte zich, zij duldde
met een liefde, die, hoe onverstandig men haar ook noemen moest, iets onbeschrijflijk
aandoenlijks had. Ik geloof dat haar duldzaamheid een deel was van haar natuur,
hoewel ik soms den indruk kreeg dat zij berustte uit onmacht, maar ook wel
nagedacht had en nu oogsten wilde wat zij eens zaaide in onverstand. Neen, zij
was volkomen ongeschikt om steun te geven, een andere vrouw, een sterkere had
George noodig, en als hij deze vinden mocht: heil hem, maar ook gelukkig de
omgeving die zou gekoesterd worden door zijn, dan zichzelf bewust geworden
innerlijke schoonheid.
Onze bestemmingen voerden ons na enkele jaren uiteen. George bleef bij de
artillerie te Amsterdam en voor 't laatst zagen wij elkaar op de boot waarmede ik
naar Indie vertrok, door hem uitgeleid tot IJmuiden. Wij hadden plechtige beloften
afgelegd van schrijven, veel en lang, en we deden in den eersten tijd ook trouw ons
best. Maar langzamerhand begon de briefwisseling te verslappen; mijn talrijke
garnizoensveranderingen en eenige expeditie-tijdperken brachten uitstel en
verwarring mee, terwijl in George de traagheid begon te werken. Hij was nooit vlug
geweest met de pen! Toen ik drie jaar van hem gescheiden was scheen hij reeds
niet meer te kunnen bearbeiden dan gelegenheidsepistels en ten slotte gaf ook mijn
verjaardag geen aanleiding tot schrijven meer. De schuld lag waarlijk niet aan mij,
ik had genoeg mijn best gedaan de briefwisseling aan te houden, maar begreep het
wel en mokte niet. - Evenals zoovelen, die in den persoonlijken omgang overvloeien
van hartelijkheid, scheen hij daarin op te gaan en wat verder van hem afstond te
vergeten; zijn genegenheid was bijziende.
De laatste maal dat ik iets van hem ontving bleek het de aankondiging van zijn
verloving, kort daarop van zijn huwelijk met een mij onbekende dame. Ik wenschte
hem van harte geluk en hoopte dat hij nu mocht gevonden hebben wat hem tot
dusver ontbroken had. Of die hoop vervuld werd zou ik van hem zeker niet vernemen,
doch nu en dan vroeg ik tijding aan ‘uitkomende’ kameraden, aan wederzijdsche
kennissen, hier en daar ontmoet. Evenwel ook dit bracht mij weinig belangrijks op.
Zij kenden Georg slechts terloops en leverden mij dus alleen de gemengde berichtjes
waarmede zij zelf bevredigd waren. Zoo hoorde ik, dat George door zijn huwelijk
van geldelijken ondergang gered werd, zijn schoonvader, een schatrijk bankier had
hem de voorwaarde gesteld den militairen dienst te verlaten en op 't kantoor te
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komen. De oude heer scheen den markies niet erg te vertrouwen en met reden
voorwaar! Ook vertelde men dat de ouders zich hevig verzet hadden tegen den
wensch van hun eenig kind, maar ten slotte gedwongen waren toe te geven uit
vrees voor de Akte van Eerbied. Dat meisje beminde George dus wel! En
omgekeerd? vroeg ik. Dan haalden mijn zegslieden de schouders op en lachten
ironisch, hetgeen mij ergerde, zoodat ik het gesprek liever afbrak. Overigens konden
zij weinig anders dan oud nieuws vertellen, want sedert hij zijn eervol ontslag
genomen had vertoonde George zich zelden in officierskringen.
Al deze herinneringen rezen bij me op terwijl we de eerste woorden wisselden.
George praatte veel, met zenuwachtige gebaren zijn zinnen verduidelijkend en ik
luisterde gaarne om hem des te beter te kunnen bestudeeren. Bij tusschenpoozen
wierp ik een vraag op, of antwoordde werktuigelijk en dan redeneerde hij weer een
tijdje en kon ik weer beschouwen, vergelijken, gevolgtrekkingen maken.
Ik vond hem veel veranderd, niet zoozeer in gestalte, want die was altoos breed
en zwaar geweest, als wel in gelaatsuitdrukking en wijze van zich bewegen. Het
verschil dat mij trof bij vergelijking met mijn herinneringen was het verschil dat men
meer gevoelen moet dan zien. In die twaalf jaar, gedurende welke ik hem niet
gesproken had, scheen George den afstand te hebben afgelegd, die bestaat tusschen
den joligen, zorgeloozen cadet en den even dertigjarigen man, oud voor zijn leeftijd,
onvoldaan en dit willende verbergen onder een vertoon van minzaamheid en
bonhomie, zooals hij zijn kalen schedel te verbergen tracht onder lange, zorhvuldig
naar boven gelegde zijharen, een vertoon waarmede hij geen enkelen opmerkzamen
toeschouwer bedriegen kon, behalve misschien zichzelf.
En dan dat spottende in klank en woorden als hij sprak van zijn werk! Ook dat
bedroefde mij, want al moge men ontevreden zijn met zijn dagelijkschen arbeid en
in stilte een roeping betreuren die men buiten schuld gemist heeft, toch moet men
zich al zeer rampzalig voelen om daarmee den spot te kunnen drijven.
Gewichtigdoenerij is ook dwaas, doch maakt toch minder pijnlijken indruk op den
vriend die waarneemt.
‘Je weet, ik ben er uit, al een paar jaar!’ zei hij. En sinds de oude heer Van den
Berg dood is, ben ik chef van de firma.
‘Bevalt je dat kantoorleven beter dan je dienst als luitenant?’
Hij stootlachte en streek zenuwachtig met de hand langs snor en baard...
‘Och, plus ça change, plus c'est la même chose. De boel marcheert hier even
netjes met een stuk of wat goed afgerichte bedienden, als vroeger de
recrutenopleiding op rolletjes liep met hulp van een paar flinke onderofficieren. Ik
blijf belast met de leiding van het toezicht... Ik kan 't hun gerust overlaten, de oude
heer heeft zijn luidjes behoorlijk onder appèl gebracht.’
Ik hield me opzettelijk wat traag van begrip.
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‘Je moet zeker veel op reis?’ vroeg ik, ‘en daarom aan de bedienden de gewone
dingen overlaten.’
Nu boog hij zich naar mij over - zijn oogen richtten zich onderzoekend op de mijne
- zijn heele houding sprak van wantrouwen en gejaagdheid.
‘Wie heeft je gezegd dat ik veel op reis ben?’
Ik maakte een vaag handgebaar.
‘Wel, geen sterveling! Ik leidde 't eenvoudig af uit je woorden van daareven.’
Hij stond weer recht en zweeg een poosje; toen:
‘Nu ja, ik ben dikwijls op reis, voor zaken natuurlijk... en dan breng ik mijn vrouw
naar Wiesbaden of de Riviera, of ik ga haar eens opzoeken in die buurt...’
‘Is haar gezondheid niet sterk?’ wilde ik vragen, maar hield me in; hij leek me zoo
vreemd!
‘Op 't oogenblik zijn we allen thuis’ hernam hij, kalmer. ‘Je zult dadelijk met haar
kennis maken en ook mijn jongen zien, mijn kleine Gerard.’
Dààr hoorde ik den ouden George, wat een warmte in zijn stem! Zóó kon hij
vroeger spreken over zijn moeder. Plotseling bemerkte ik nog niet naar deze
gevraagd te hebben en ik haastte me die fout te herstellen.
‘O! Mijn goede oudje!’ vervolgde hij, ‘je moet straks meegaan met me, ze woont
ook hier en zal 't heel aardig van je vinden als je haar opzoekt... en mij zal je ook
veel genoegen er mee doen.’
Natuurlijk beloofde ik - George's moeder, bij wie ik als cadet wel eens gelogeerd
had, behoorde tot de menschen, die mijn volle sympathie bezaten. En in verband
met mijn zielkundige studie van den zoon verlangde ik nog meer de moeder terug
te zien.
Hij deed me stilstaan voor 't hek van een fraaie villa, die, opgetrokken van
Limburgschen steen en met veel glas van serres en ramen zich bevallig nestelde
tusschen allerlei tinten van jong groen. Hij ging me voor op 't kiezelpad en zocht in
zijn zak naar den huissleutel, terwijl hij met de andere hand in breed gebaar langs
den gevel wees.
‘Hier woon ik nu,’ sprak hij met zeker welbehagen.
Ik bevestigde uit beleefdheid met een hoofdknikje en volgde George in de
wit-marmeren vestibule, waar wij onze regenschermen aan de zorgen van een
knecht, die ijlings toeschoten was, overlieten en de eerste deur rechts intraden.
‘Mijn werkkamer’ beduidde George. ‘Ga nu eens op die sofa zitten en maak 't je
gemakkelijk. We zullen hier een poosje blijven boomen, als je 't goed vindt en als 't
weer opklaart naar mijn oudje gaan. Onder de bedrijven door laat ik je dan wel wat
van 't huis zien.’
Hij wees me een plaats, ging ook zitten doch stond dadelijk weer op om een
sigarenkistje en lucifers te zoeken.
‘Nu nog wat snaps’ zei hij, aan een schellekoord trekkend en den binnenkomenden
knecht gelastend port en madera te brengen. Voor de leus liet hij zich ook een glas
inschenken, stootte met me aan en ledigde het in één
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teug om, toen de bediende verdwenen was op te staan en een kast te openen
waaruit hij een kruik van bekenden vorm te voorschijn haalde.
‘Ik houd me nog altijd bij voorkeur aan de klare jandoedel schertste hij, toch ietwat
verlegen en schonk zich in.
Mij bevreemdde het hem zoo geheimzinnig te zien handelen. Zou hij drinken? Gelaat en hals, paarsrood en opgezet verriedden aanleg tot beroerte en wettigden
't vermoeden wel dat George meer gebruikte dan voor zijn gezondheid dienstig zijn
kon. Ook vroeger had hij tot de sterke drinkers behoord, doch zonder aan den alcohol
verslaafd te zijn. Hij dronk toen veel tot pretverhooging en misschien ook wel uit
kranigheid-vertoon. Nu moest de reden wel een andere zijn, dacht mij. En ik
vreesde...
Intusschen praatte hij verder over den ouden tijd, vermeidde zich in zijn goed
geheugen en verbaasde mij door zijn kennis van persoonlijke kleinigheden over
menschen met wie we vroeger hadden omgegaan. Hij wist me met juistheid mede
te deelen met wie A getrouwd, hoe lang B reeds verloofd, hoe oud C's jongste kind
al was, hij berekende tot in twintig decimalen nauwkeurig hoeveel bruidschat de
aanstaande schoonvader van D ‘afschuiven’ zou en over de familieomstandigheden
van Indische menschen toonde hij zich beter ingelicht dan ik, die toch jarenlang met
hen verkeerd had. Ik moest wel op de gedachte komen, dat George zich heel weinig
met eigen zaken bemoeide, daar hij zooveel tijd scheen te kunnen besteden aan
studie van anderman's verhoudingen.
‘Vertel me nu liever eens wat van je zelf’ zei ik, een beetje ongeduldig. Je begrijpt
toch wel, dat ik daarin meer belang stel dan in 't aantal kinderen van C of 't inkomen
van D.’
‘Van mezelf? Van mezelf?’ - zijn stem werd hoog, zijn bewegingen werden
zenuwachtig. Hij nam zijn glas op, dronk het bijzonder langzaam uit, schonk zich
nog eens in en wachtte een poosje, terwijl hij me onder de oogleden door aankeek.
- Toen, gedwongen lachend.
‘Ik ben je erkentelijk voor die belangstelling, mijn waarde... Als ik minder ijdel was
zou 'k geneigd zijn te veronderstellen dat je me tracht in 't zonnetje te zetten.... Van
mezelf... Maar heusch, 't onderwerp is niets aantrekkelijk, voor vreemden tenminste.
Ik kon je natuurlijk wel wat doorzagen over mijn wijze van leven enzoovoort, maar
zie, ik ben 't eens met Talleyrand: Spreek nooit kwaad van jezelf, dat zullen je
vrienden wel voor je doen.’
Hij begon me waarlijk aan te steken met zenuwachtigheid. Ik trommelde met de
vingers een marsch op tafel en zocht zwijgend naar een middel om van onderwerp
te veranderen. Daar had ik een gelukkigen inval:
‘Nu dan’, opperde ik, ‘vertel me dan van je vrouw en den kleinen jongen’.
‘Daartegen zal Talleyrand geen bezwaar hebben, hoop ik’.
Goddank, zijn gelaat helderde op.
‘Van mijn jongen’, zei hij, innig aangedaan. Mijn kleine Gerard. Je brengt me op
een goed denkbeeld. Ik had immers belooft je hem te laten zien. Komaan’.
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Hij stond op en schelde.
‘Is mevrouw thuis?’ vroeg hij den knecht.
‘Mevrouw is naar de kerk, Meneer’.
George stampte even met de voet.
‘En mijn zoontje?’
‘De jongeheer is boven bij de oude mevrouw’.
Weer een paar driftige stampjes van George's voet, dan:
‘'t Is goed Hendrik... Neen, wacht eens even. Vraag eens aan mevrouw of ze mij
en mijnheer Verhaege een oogenblikje kan ontvangen, boven’.
De knecht boog en verwijderde zich om even later terug te komen met gunstig
antwoord.
George keek op zijn uurwerk en stelde voor dadelijk naar boven te gaan, want
we moesten vóór het eten nog zijn moeder opzoeken en die woonde nog al ver van
hem of. Hij ledigde zijn glas, opende de deur en toen we in de vestibule stonden
zag ik hem den sleutel in 't slot omdraaien en bij zich steken. Voelde hij dat ik hem
aankeek? Hij bloosde en verontschuldigde zich.
‘Voorzorgsmaatregel tegen de nieuwsgierigheid’, zei hij in 't Engelsch.
Ik zweeg en volgde hem de trap op; hij bracht me in een breed, laagzolderig
vertrek, dat een uiterst droefgeestigen indruk maakte. Een driedubbel stel gordijnen
bedekte de spiegelruiten, een zwaar, donker tapijt smoorde de voetstappen en de
meubels van zwart mahoniehout met bekleeding van dof roode kleur schenen
daarmede in angstige overeenstemming. Aan de wanden hingen enkele grove,
smaaklooze houtsneegravuren, - voorstellingen uit de Bijbelsche geschiedenis weinig geschikt om den schoonheidszin van den kleinen bewoner te ontwikkelen.
Toch vormden zij nog de eenige lichtpunten op het sombere behangsel, misschien
ook in 't gemoed van den drie-jarigen knaap, die bij het raam op den grond zat en
speelde met een aantal houten soldaten.
Het kind keek even om toen wij binnen traden, maar stond niet op en speelde
verder, terwijl ook George zich in 't eerst niet met zijn zoontje bemoeide. Mijn
aandacht werd afgeleid door het oprijzen van een oude dame, die met haar lange
gestalte nog een deel van 't weinige licht dat in de kamer dringen kon onderschepte.
Zij neeg even, doch sprak geen woord toen George mij had voorgesteld. Naar hem
keek ze nu en dan met stekend-vijandigen blik en soms leek 't mij of alleen de
tegenwoordigheid van den vreemde haar binnen de perken der koele beleefdheid
hield en haar belette zich tusschen George en zijn kind te plaatsen. Ik wijdde meer
oplettendheid aan deze merkwaardige figuur die zich nu schijnbaar weer boog over
het boek - een stichtelijk zonder twijfel - waarin ze had zitten lezen. Haar beenig
gelaat en vooral de smalle, eenigzins gebogen neus getuigden van onverzettelijken
wil en strengheid, die zoo noodig in hardvochtigheid kon overgaan. Twee stijve witte
krullen (of het surrogaat daarvan) waren aan weerszijden tegen haar hoofd gespeld;
van achter den stijven wrong, waarin 't haar op 't achter hoofd was samengerold,
keken de tanden van een schildpadden kam nijdig uit; verdere
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versiering werd zeker uit den booze beschouwd, want mutsje of kapseltje ontbraken.
Een gladde, donkerbruine japon, die souvereine verachting voor modes bewees,
deed haar nog magerder voorkomen dan ze werkelijk zijn moest, en 't eenige sieraad
aan haar toilet was een boezelaar van dezelfde stof als de japon, even lang
afhangend en even ruim plooiend als deze. Over de rugleuning van haar stoel hing
een zwart fluweelen réticule, waaruit de tip van een zakdoek witvlakte, aan de slanke,
rimpelige handen slechts éen ring, glad en dun, en onder den hals, een puntig
gevouwen zwartzijden dasje, bevestigd door een broche van gitten, kantig en scherp,
zooals alles aan deze vrouw.
George bleef dicht bij de deur en scheen gejaagd, hij voelde zich blijkbaar niet
thuis in dit vertrek en vergat zelfs mij een stoel aan te bieden, hoewel er een drietal
in zijn bereik stonden, vlak naast elkaar tegen den muur, als soldaten in 't gelid.
Trouwens de oude dame noodigde mij evenmin tot plaatsnemen uit, waarschijnlijk
was ik haar antipathiek als vriend van den schomcoon.
Gelukkig vormde het kind een afleiding in deze pijnlijk stroeve verhouding. Gerard
was nu opgestaan en ik voelde dat een magnetische kracht werkzaam was tusschen
dit mooie, ietwat bleeke en tengere kind en den vader, die het verlangend, smeekend
bijna aankeek. - Na eenig weifelen wenkte George het jongentje bij zich, ging op
een stoel zitten en nam kleinen Gerard tusschen zijn knieën, het matgouden haar
streelend, terwijl hij soms met trots tot mij opzag. - De oude vrouw doorboorde ons
met haar grijze oogen, doch sprak geen woord.
‘Kom!’ zei George met wonderlijke buiging in zijn stem, aandoening, angst en
moed-verzamelen, mengden zich in dit geluid.
‘Nu zullen we maar naar beneden gaan’.
Hij stond op, hief den knaap in zijn armen omhoog een deed een stap naar de
deur, die gedeeltelijk verborgen werd door een tochtscherm, dat vader en zoon nu
ook aan de waarneming der oude dame onttrok.
En nu zag ik hoe George bijna woest den kleinen Gerard tegen zijn borst drukte
en hem kuste op oogen en haren en wangen als zou hij hem nimmer terugzien. Ik
ontroerde, want nu lag de fel-snijdende tragedie van George's leven voor mij open,
nu begreep ik zijn gejaagdheid, zijn zonderlinge wijze van doen. God! wat een
rampzalig innerlijk bestaan moest deze man lijden!
George liet mij evenwel op dat oogenblik geen tijd voor nadenken; hij zette zijn
kind op den grond, boog voor zijn schoonmoeder, die weer even oprees en mijn
zwijgenden groet op dezelfde wijze beantwoordde en voerde mij uit de kamer. Ik
dacht, dat we naar zijn studeervertrek teruggaan zouden, maar hij leidde me eerst
naar een salon, vervolgens door een eetzaal en verder door alle deelen van het
huis, zelfs de slaapkamer van hem en zijn echtgenoote, de badkamer, de keuken
moest ik zien en overal wees hij me met stil gebaar of korte woorden iets bijzonder
fraais, iets merkwaardigs Hij bracht me eerst in zijn eigen kamer terug toen ik alles
aanschouwd en bewonderd had, hoewel hij toch aan mijn gelaat moest opgemerkt
hebben,
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dat deze overvloed van schatten, die smaaktergende overlading met
kunstvoorwerpen mij onmogelijk de sombere voorkamer konden doen vergeten,
waarin zijn kind speelde aan de voeten van die strakke oude vrouw. Integendeel,
hoe meer hij me toonde zijn rijkdom, des te dieper voelde ik zijn ellende. Waarom
dwong hij me toch dit alles te zien? Wilde hij me door den aanblik van die weelde
een indruk geven, die hij zichzelf niet bijbrengen kon? Verlangde George mij - of
zichzelf te imponeeren?
Gevoelde George dat ik de droefheid van zijn dagelijksch leven doorgrondde?
Misschien, en dan was 't zekerlijk besef van onvermogen tegen dezen indruk die
hem afzien deed van verdere pogingen om me te overbluffen. Hij staarde zwijgend
naar buiten, waar de regen opgehouden had en zonnestralen schel flitsten in trillende
telegraafdraden. Ik wachtte mij wel hem te storen, niet alleen uit medelijden maar
ook omdat ik behoefte had mijn opmerkingen te schiften, te vergelijken en om te
werken.
Jammer dat George's vrouw niet thuis was, gaarne zou ik onder invloed van eene
persoonlijke kennismaking met haar mijn indruk van 't geheel hebben herzien.
Mogelijk zou haar verschijning een nog heller licht geworpen hebben op dit beeld
van in uiterlijke pracht zoo scherp gesneden zielsellende. George had me in
verschillende kamers portretten van haar gewezen, doch deze toonden mij slechts
een regelmatig gelijnd, haast kinderlijk gezichtje, waarin niets eigenaardigs schuilde
dan misschien de oogen, waarvan de pupil onder het bovenste lid scheen te willen
wegkruipen, hetgeen haar een uitdrukking van vrome aandacht schonk. Nu
herinnerde ik mij ook van wederzijdsche kennissen vernomen te hebben, dat men
haar overdreven godsdienstig vond, zou dit George hinderen? Waarom anders dat
ongeduldig stampen met de voet toen Hendrik hem zeide dat mevrouw naar de kerk
was? George, voor zoover ik wist, had zich nooit om de godsdienst bekommerd,
hoewel in hem ook nimmer daarmee had hooren spotten. Hij was alleen maar
onverschillig voor zijn persoon, doch wat prikkelde hem dan in de kerkschheid van
zijn vrouw?
Wellicht schreef hij die vroomheid toe aan de opvoeding en den nog sterken
invloed zijner schoonmoeder. Dat er tusschen deze en hem een onverwoestbaren
tegenzin, om niet te zeggen haat bestond, daarvan was ik overtuigd sinds het
tooneeltje in de kamer, boven. Tusschen hen werd gestreden een hardnekkige,
verwoede strijd, een strijd zonder woorden, zonder daden bijna en toch onverpoosd
gevoerd. George was mijn vriend en trouwens zonder deze oorzaak van partijdigheid
zou de oude dame wel moeilijk mijn sympathie gewonnen hebben, maar toch kon
ik haar wel begrijpen. Zij moest een van die uiterlijk koele vrouwen zijn, die haar
genegenheid met ijverzucht en hartstocht op één of zeer weinige wezens
samendringen, ongetwijfeld had zij haar dochter tot voorwerp daarvan gemaakt en
daarom kon zij George nimmer vergeven, dat hij de aanleiding geweest was tot een
kortstondige verwijdering tusschen haar en dat kind. Om hem had Anna zich voor
de eerste maal tegen de ouderlijke
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macht verzet en getoond in wilskracht voor de moeder niet onder te doen. Om hem
had de oude vrouw zich genoodzaakt gezien, wilde zij haar kind bij zich houden,
voor een andere macht te bukken. Zij, die tot dusver niet van toegeven geweten
had. Ik vermoedde dat zij haar macht misschien nog meer liefhad dan haar dochter,
en die macht was gebroken door zijn invloed. Nooit zou zij hem dit vergeven. En in
haar behoefte om wraak te nemen had zij, opzettelijk of instinctmatig, het middel
gekozen waarmede zij hem 't diepst treffen kon. Hij had haar gewond in haar
moederliefde, zij zou hem wonden in zijn vaderliefde.
't Is waar, die gevoelens staan lang niet even hoog, maar al mocht George niet
zóó hartstochtelijk en eenzijdig gehecht zijn aan zijn kind als zij zich gehecht had
aan 't hare... de omstandigheden stelden George meer aan haar slagen bloot. De
scherpzinnige oude vrouw moest wel begrepen hebben dat ze hem in niets harder
treffen kon dan in zijn kind, want kleine Gerard was niet alleen zijn eenige, maar
ook het eenige wat hij - zij 't dan ook gedeeltelijk - als het zijne beschouwen mocht.
Toen hij trouwde, stak George zóó diep in de schuld, dat de familie Van den Berg
bijpassen moest. Hij nam zijn intrek bij de schoonouders, alles wat hij me nu had
doen bewonderen behoorde aan zijn vrouw of aan haar moeder. Niets, letterlijk
niets was zijn eigendom, alleen kleine Gerard was van hem. En nu trachtte men het
jongentje van hem te verwijderen!
Zeker, George leed niet geheel onschuldig; hij had zijn jeugd lichtzinnig
doorgebracht en de ouders van zijn tegenwoordige echtgenoote moesten hem wel
met wantrouwen en afkeer hebben ontvangen. Zij konden moeilijk aan de echtheid
van zijn liefde gelooven, zochten daarachter hebzucht en vreesden dus bedrog.
Waarschijnlijk wilden zij daarom blind zijn voor George's goede eigenschappen. Het
verzet van hun kind, hun nederlaag had hen verbitterd, de verzoening moest slechts
in schijn hebben plaats gehad en George onmiddellijk gevoeld hebben dat men hem
als een indringer beschouwde.
Ik verlangde steeds meer naar kennismaking met de jonge vrouw, die toch zeker
ook gebukt gaan moest onder den strijd, dien ze voeren zag in haar omgeving,
tusschen menschen, die haar 't liefst waren op aarde. Hoe kon 't zijn, dat zij niet bij
machte was verzoenend te werken? Wat zocht zij in den godsdienst: Berusting?
Troost? Sterking?
Terwijl ik dit alles overpeinsde, drentelde George de kamer rond en tuurde telkens
verlangend, ongeduldig uit een der beide vensters naar rechts.
‘Misschien heb ik loopen suffen’, prevelde hij, ‘en een tram laten voorbijgaan.
Men kan ook zoo moeilijk zien, met dat groen... We zullen Hendrik eens op post
zetten bij 't hek.’
Aldus geschiedde en spoedig kwam de knecht melden dat een tram naderde uit
de Halstraat, in de goede richting dus.
‘Laat 'm stilhouden’ riep George en terwijl de knecht terug holde, ledigde George
zijn glas - zijn vierde of vijfde misschien wel - en keek naar de kruik alsof hij erover
dacht zich nogmaals in te schenken. Doch bespeurende,
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dat ik hem aanzag klopte hij haastig de kurk er op en liet alles verder onaangeroerd.
‘Nu gauw naar mama’ hernam hij wat opgewekter. ‘Je zult eens zien hoe flink zij
zich gehouden heeft, mijn goede oudje.’
Er vloeide nu langzaam aan meer kalmte in zijn gebaren, er kwam meer tint in
zijn stem. Eindelijk vond hij de vertroosting die noch drank, noch bewustzijn van
rijkdom, hem geven konden.
De oude mevrouw Metman woonde nog al ver van George's villa in een der
buitenwijken, eenvoudige en stille buurt. Haar huisje vormde een der afdeelingen
van de kazerne-achtig opgetrokken straat en maakte een armelijken indruk, wanneer
men daar binnen trad zoo kort na 't bezichtigen van George's paleis-woning. Toch
viel bij nauwkeurige beschouwing de vergelijking niet ten nadeele van deze stulp
uit. Hier tintelde licht, de zon mocht binnenschijnen en flitsen in de kristallen van
gaskroon en piano-kandelabres, in garnituren van boeken en in glaswerk. 't Was er
bekrompen en toch zoo heerlijk ruim, 't zag er bijna armoedig uit naast de weelde
van George's woning, maar hier gloeide warmte en gezelligheid. Verkleurde
cretonnen gordijnen wendden - doch te vergeefs - pogingen aan om 't zonlicht wat
te temperen; een karpet, waarvan de franje hier en daar niet meer aan de
bestemming beantwoordde, bedekte gedeeltelijk den bruingeverfden houten vloer;
tafel en tafelkleed getuigden van veeljarigen dienst evenals de groote leunstoel bij
het venster, met zijn versleten trijpen bedekking. Een klein tafeltje, misschien het
eenige moderne meubelstuk in deze ouderwetsche omgeving, stond bij dien stoel
op schildwacht en droeg de brilledoos en de breikous der nu afwezige. Tegenover
dit hoekje, boven een massief eikenhouten buffet, waarop eenige stukken oud
Boheemsch en Italiaansch glaswerk prijkten, vond ik de geel geworden portretten
van echtgenoot en zoon, in zeer eenvoudige lijsten. Onder den schoorsteenmantel
stond een petroleum-kacheltje, geflankeerd dóor een oer-oude sufferige poes rechts,
en den mij nog bekenden hond Bruno links, een lobbes, maar wien men met den
besten wil ter wereld geen ras had kunnen toeschrijven. Zij pasten zoo uitstekend
in het kader - ze maakten dat men zich dadelijk thuis voelde.
George, die mij een oogenblik allen gelaten had om zijn moeder te waarschuwen,
keerde nu met haar terug en de verwelkoming was allerliefst, zoo natuurlijk, zoo
genoegelijk rustig. Hoewel zij zich ten volle bewust zijn moest dat haar japon reeds
herhaalde malen een waterproef had ondergaan, die telkens iets van de
oorspronkelijke verfstof er aan onttrokken had, hoewel zij vermoeden kon, dat zelfs
een leek in toiletwetenschap den ouderdom van snit en weefsel zou vermogen te
benaderen, zij voelde zich daarom niet minder kalm van stemming en bewegingen.
Trouwens hetgeen nog te verhelpen viel werd meesterlijk verholpen. Een zwarte
shawl, waarmede zij zich losjes drapeerde bedekte waarschijnlijk de meest
gehavende plekken der kleeding aan hals en mouwen - een smaakvol geplooid
mutsje, een beetje gegarneerd
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met zwart fluweelen strikjes, rustte op de zilvergrijze haren - en daaronder glimlachte
een heel sympathiek gelaat, de oogen glinsterend van goedheid en onverwoestbaren
levensmoed.
Ze praatte levendig en onderhoudend, ze was ontwikkeld en niet van humor
ontbloot en zoo leden wij geen gebrek aan stof voor ons tweegesprek. George
slenterde intusschen de kamer op en neer, nam hier een portret, dáár een boek in
handen om verstrooid daarmee te spelen en het dan ergens anders neer te zetten
dan waar hij 't gevonden had. Zijn hoed hield hij op, en schoof hem alleen wat meer
in den nek. Soms wierp hij een paar lettergrepen tusschen onze woorden, maar
meestentijds scheen hij niet eens naar ons te luisteren. Dat rondslenteren en die
onverschillige houding kwamen mij voor half bewust, half werktuigelijk te geschieden.
Het scheen mij toe dat George ook nu weer optrad tegenover zichzelf, dat hij een
genoegen er in schepte dingen te doen die niet bepaald vormelijk waren, dingen,
welke hij in zijn mooie villa niet zou gedaan hebben, doch die hem hie geoorloofd
waren - hier, bij zijn moeder was alles van hem, of mocht hij tenminste alles als zijn
eigendom beschouwen. Hij scheen mij te willen doen zien: Hier mag ik alles, hier
ben ik de baas... de arme kerel! Begreep hij niet dat de tegenstelling daardoor nog
des te schrijnender trof?
‘En hoe vindt je kleinen Gerard?’ vroeg de oude dame, steelsgewijze naar George
kijkend en met een glimlach die me meer voor den zoon dan voor den kleinzoon
bestemd leek.
‘Een lief ventje’ zei ik. ‘Hij is heel flink voor zijn leeftijd.’
‘Vindt je heusch?’ riep George verheugd. ‘Maar hij ziet wel bleek niet waar? Erg
bleek!’ vervolgde hij, met dadelijk weer zakkende stem.
Welk een angst in die woorden en in het gebaar dat ze vergezelde! Ik had niet
den moed oprecht te zijn en te bevestigen, maar antwoordde ontwijkend:
‘Ik zag hem immers maar even, en in die kamer was 't zoo verbazend donker!’
‘Zeg maar gerust somber,’ viel George grimmig in de rede. ‘'t Is er als in een
gevangenis, dat zeg ik honderdmaal per dag, maar... och!’
Hij haalde de schouders op en wendde zich om, bruusk en ontevreden daar hij
zich betrapte op teveel zeggen. Zonder een woord er aan toe te voegen liep hij
langzaam de suite in; ik hoorde hem daar een onzichtbare deur openen, door de
gang slenteren en verder door 't huis, doelloos...
‘En wat zeg je van George?’ vroeg mevrouw Metman, terwijl haar oogen met
weemoedig-vochtigen blik gehecht bleven aan de richting waarin ze hem 't laatst
gezien had.
Wat moest ik zeggen aan deze moeder, zonder haar leed te veroorzaken en
tevens zonder onwaar te zijn. Ik zocht mijn toevlucht in de gelukkig uitgebreide
verzameling gemeenplaatsen, die in dergelijke benauwde omstandigheden redding
brengen kunnen - schijnbaar althans.
Hij is nog altoos even hartelijk,’ vervolgde ik na een poos van pijnlijke
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stilte, die mij voelen deed hoe nutteloos mijn banaliteiteiten geweest waren, en mij
nu de behoefte opdrongen de moeder, die zich niet misleiden liet tenminste iets liefs
te zeggen, tot verdooving van haar verdriet. - O, waarom houden ons vormen en
plichtplegingen in zulke oogenblikken zoo wanhopig ver van elkaar! Waarom mochten
wij niet vergeten dat we slechts toevallige kennissen waren en dat dezen slechts
een stijfvriendelijke omgang toegemeten is? Waarom zijn we dan zelfs nog bevreesd
te veel ons gevoel bloot te geven, en daarom veroordeeld steeds te weinig te doen!
Nu kon ik niets dan woorden schenken, en wat beteekenen woorden tegenover
zoo'n diep-innerlijke smart!
‘Ja, hij is hartelijk!’ herhaalde zij, om iets te zeggen - doch met haar gedachten
ver, ver wegToen kwam een vreemde onzichtbare macht onze handen, die op tafel rustten,
doortintelen met onweerstaanbare aantrekkingskracht. Wij wisselden een snellen
handdruk, terwijl ik vermeed haar aan te zien, bevreesd als ik was, dat ze in mijn
oogen lezen zou hoe duidelijk de ellende van haar lieveling mij in 't geheugen gegrift
stond...
Er werd gescheld, door de gang slofte het dienstmeisje, opende de voordeur, ik
hoorde een frissche, jonge vrouwestem vragen: ‘Mevrouw thuis?’ en zag tegelijk
een lachje van prettige verrassing om de lippen der oude dame plooien.
‘Dat is Anna,’ verklaarde ze. ‘Ik meen, mijn schoondochter,’ en ik richtte in
gespannen aandacht mijn blik op de kamerdeur, waardoor nu een slanke jonge
vrouw in eenvoudig beige complet met wit front binnentrad. Op de volle donkerbruine
haren een hoedje met zwarte struisveeren, in de hand een kerkboek. Ze scheen
mij niet dadelijk te bespeuren, liep op de oude dame toe, dwong haar, met zachten
druk op de schouders, te blijven zitten en kuste haar op 't voorhoofd.
‘Ik heb bezoek, Anna!’ zei mevrouw Metman, op mij wijzende. ‘Een vriend van
George... nog uit zijn Academietijd.’
Eerst beantwoordde zij mijn buiging met een ernstig, toch bevallig hoofdknikje,
toen, op eens kwam ze een schrede nader en stak mij haar hand toe, die ik even
drukte.
Mevrouw Metman keek ons aan en glimlachte goedkeurend, en, om het onderhoud
op gang te houden beschreef ze, nog al vermakelijk de wijze waarop George en ik
elkaar teruggevonden hadden - zij wist dit door George met een enkel woord.
‘Dus u hebt hem al gesproken? Is hij dan niet meegekomen, hierheen?’ vroeg
Anna.
‘Hij heeft me hier juist gebracht, mevrouw.’
‘Is hij dan nog hier?’
‘Ja, boven,’ wees Mevrouw Metman met 't hoofd, en opstaande. ‘Ik zal hem gaan
vertellen dat je er bent.’
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‘Wel neen moedertje, dat kan ik best zelf doen.’
Ze wilde haar voorkomen, doch de oude dame was al bij de deur en wenkte
vriendelijk afwijzend, maar toch met eenige beslistheid.
De jonge vrouw nam dadelijk weer plaats bij 't raam; ik stelde voor mezelf vast,
dat ze fijngevoelig en tactvol zijn moest. Mevrouw Metman, dit herinnerde ik me nu,
beschouwde haar huis als een heiligdom, zij gevoelde natuurlijk dat het anderen
een armoedig tempeltje schijnen moest en daarom trachtte ze zoovool mogelijk
vreemde oogen eruit te weren. Dat verhinderde haar volstrekt niet veel van de
menschen te houden, hulpvaardig te zijn en gastvrij. 't Was een zekere preutschheid,
die eerbiediging afdwong, al noemde men ze nog zoo overdreven. Ik zag dat Anna
dit begrepen had en 't nam me voor haar in.
Intusschen praatten wij wat over boeken en tijdschriftartikels; het bleek, dat onze
opvattingen veel overeenkomst hadden en een nieuwe band vormde onze beider
voorliefde tot karakterontleding.
‘Ik ben niet bepaald modern, dat zult u wel dadelijk bemerkt hebben,’ zei ze
glimlachend. ‘Door de tijdschriften blijf ik wat op de hoogte, maar met de romans
ben ik erg in de nachttschuit!’
‘Ik wilde wel, dat ik wat meer in die nachtschuit gezeten had,’ zei ik, eveneens
glimlachend. Wilt u wel gelooven dat ik me schaam u te hooren spreken van zooveel
beroemde boeken en schrijvers, die mij nagenoeg of geheel onbekend zijn?’
‘Daarvoor kent u de jongeren des te beter’ troostte zij.
‘Maar ik heb leeren inzien dat u het beste deel gekozen hebt?’ hield ik vol.
‘Misschien ben ik meer up to date en dus beter gewapend voor salongesprekken,
maar u hebt meer wijsheid opgedaan voor 't leven zelf.
‘Misschien...’ hernam ze peinzend. Als men klassieken leest houdt men zich
gewoonlijk alleen op met boeken van waarde, anderen hebben al voor ons geschift,
daarentegen moet men zelf schiften wanneer men modernen leest’,
‘Ik tracht tegenwoordig mijn schade in te halen,’ zei ik.
‘Ja?’ vroeg ze levendig, en toen opeens, moedeloos: ‘U sprak zoo even van
wijsheid opdoen uit de oude boeken,.. ik hoop, dat u evenveel vinden moogt als ik,
maar nog meer hoop ik, dat u de kracht bezit om al die wijsheid op 't leven toe te
passen.’
Ik keek haar onderzoekend aan, ze bemerkte het en boog 't hoofd.
‘Ik zal tevreden zijn, wanneer ik evenveel geestkracht bezitten mag als u’ zei ik,
met bedoeling.
‘Maar er zijn omstandigheden te machtig voor ons...’ hernam ze toonloos.
Toen besloot ik het erop te wagen, dat zij gevoelen zou hoeveel ik had geraden.
Misschien kon ik haar op weg helpen; zij die steun geven moest en handelen, mocht
vooral niet wanhopen gaan aan eigen kracht.
‘Hebt u wel eens wat gelezen van Louis Veuillot?’ vroeg ik en wachtte even.
Ze scheen verrast en luisterde, 't hoofd een beetje naar links overhellend,
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de oogen droomerig. En de zon, door 't venster invallend, omrandde haar gelaat
met gouden lichtkrans. Ze bleef zwijgen.
‘J'aime les hommes qui aiment et honorent, n'imparte quoi. Ils peuvent se tromper,
mais il y a de la ressource’ haalde ik aan, niet geheel zeker of mijn geheugen de
woorden even goed bewaard had als de geest ervan.
Zou ze boos zijn omdat ik wist en dit gevoelen deed? Haar gelaat verried mij niets
daarvan, haar houding bleef dezelfde, de oogen stonden even peinzend. Een korte
stilte volgde.
‘George heeft u zeker Gerard al laten zien?’ zei ze opeens; de stem klonk anders
dan zooeven, maar toch niet boos. Ik wist nu wel dat ze begrepen had.
‘Hij heeft me veel laten zien’, antwoordde ik, en, voetstappen hoorend op de trap
wilde ik de laatste oogenblikken van alleen zijn, met haar benutten. ‘Daarom had ik
me u een beetje anders voorgesteld’ vervolgde ik schielijk en schijnbaar zonder
bedoeling. ‘Ik zag tamelijk veel portretten van u’, maar geen van allen lijkt bijzonder’.
‘Pas op, ik houd niet van complimentjes’ zei ze vroolijk. - Maar haar oogen
vertelden dat ze ook deze maal begrepen had. - En ik voelde me tevreden gesproken
te hebben zonder veel te zeggen.
George kwam binnen, gearmd met zijn moeder. Hij scheen ietwat verlegen, terwijl
hij Anna begroette, zij hield zich natuurlijker, maar toch kwam er iets van stijfheid
over ons allen en 't gesprek stokte. Ik wendde me af om Bruno aan de lange ooren
te trekken en de poes even 't hof te maken, totdat George's stem bewees dat men
zich hersteld had.
‘Ik heb Verhaege ten eten gevraagd, Anna’, zei hij. ‘Dat zal je wel goedvinden, is
't niet?’
‘Wel zeker’ antwoordde ze. ‘Dat vind ik héél gezellig’.
Toen volgde weer een stilte en ik ried waaraan beiden dachten zonder 't aan
elkaar te willen bekennen. De oude mevrouw echter kwam nu tusschenbeide en
stelde voor dat George en Anna naar huis terug zouden keeren, terwijl ik haar nog
een poosje gezelschap hield om te verhalen van mijn ouders, mijn leven in Indië
enz.
‘'t Is wel wat zelfzuchtig’ zei ze ‘dat ik daarvan alleen wil genieten, maar dergelijke
gesprekken kan men niet met z'n vieren voeren, ik tenminste kan 't niet. En nu
moeten jelui zich eens opofferen voor een oude vrouw, wil je?’
Een goede oplossing! Nadat ik beloofd had niet te laat te zullen komen vertrokken
George en Anna, door mevrouw Metman in het raamspiegeltje nageoogd.
‘Zij is óók liet, vindt je niet Louis?’ sprak ze, tegenover mij plaatsnemend. Een
behoefte aan vertrouwelijkheid overmeesterde ons en ik uitte mijn gedachten nu
zonder terughouding.
‘Zeker mevrouw’ antwoordde ik. ‘Zij heeft dunkt me alles om George gelukkig te
maken...’
De oude vrouw zuchtte.
‘En toch is hij 't niet, wil je zeggen. Neen, ontken maar niet dat je alles
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begrepen hebt... Toch vermoedde ik weinig dat men 't zoo gauw peilen kon, in een
paar uren!’
‘Misschien heb ik 't eerder gevoeld, omdat ik veel van hem houd’.
Ze keek me dankbaar aan.
‘Daarom wou ik juist eens met je praten’ zei ze. ‘Ik lijd er onder, geloof dat maar!
Zij zouden zoo gelukkig kunnen zijn, immers niets ontbreekt hun van de dingen die
men meestal de hoeksteenen van geluk acht... en toch!’
‘Haar ontbreekt alleen wat zelfvertrouwen’ troostte ik. ‘En dat zal ze wel krijgen,
spoedig hoop ik’.
‘Er is nog meer’ hernam ze.
‘Beiden willen ze niet gelooven hoeveel ze van elkaar houden. George vreest dat
Anna spijt heeft om hem haar ouders getrotseerd te hebben. En dan... ze is zoo rijk!
Anna van haar kant zal wel niet al het kwaad geloofd hebben, dat men haar omtrent
George verteld heeft, maar zulke dingen zijn nooit geheel zonder invloed. Licht blijft
er iets hangen... en ik mag, eerlijk gezegd, niet ontkennen dat op George veel aan
te merken viel. Ik geloof niet, dat Anna hem ooit verdacht heeft van leelijke
bijoogmerken, maar er zijn andere dingen - je begrijpt me - die men niet zoo
gemakkelijk vergeet, wanneer men in strenge deugdzaamheid is opgegroeid, zooals
zij’.
‘U bent misschien in verkeerde richting aan 't zoeken’ merkte ik op. ‘Als ik goed
begrepen heb is de hoofdzaak de verhouding tot haar moeder... en die is moeilijk.
Ze houdt van George, maar ze houdt ook van haar moeder. Ik vind haar zeker niet
minder te beklagen dan hem’.
Zoover kon mevrouw Metman mij niet volgen op het pad der onpartijdige
beoordeeling.
‘Als Anna wil kan ze toch een eind eraan maken. - Zij is zoo godsdienstig. - Nu,
de vrouw is verplicht haar man te volgen, ze moet hem dus kiezen boven haar
ouders’.
‘Dat zegt u, die zelf geen dochter te verliezen hebt...’ kon ik niet laten halfluid op
te merken. En opstaande, haar handen in de mijne nemend, zei ik hartelijk: ‘Ik ben
ervan overtuigd, dat zij de juiste weg kiezen zal. Zij heeft veel tact en ze houdt heel
veel van hem’.
‘Geloof je dat heusch?’
Ik bevestigde en dat scheen haar op te wekken. Het werd mijn tijd om heen te
gaan en ze betuigde haar spijt daarover, vragend of ik niet kwalijk nam dat ze
uitsluitend had gesproken over haar eigen aangelegenheden, en of ik nog eens
terug komen zou.
Goed moedertje, 't was immers zoo verklaarbaar dat ze opging in de smartelijke
levensomstandigheden van haar zoon. Daar straks had ik George een rampzalig
man geoordeeld, nu twijfelde ik aan de gegrondheid van dit oordeel.
En onder 't naar huis loopen trachtte ik tot een besluit te komen over de vraag of
George nu meer of minder ongelukkig geacht moest worden, omdat hij zóó bemind
werd. Vóor 't oogenblik meer, dacht ik, want krachtlooze
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liefde brengt niet door de rampen heen. Doch van de toekomst kon men veel
verwachten.
De gewichtig-doende Hendrik opende en verzocht me zoolang in 't salon te willen
gaan. Mijnheer en mevrouw zouden dadelijk komen. Ik zette me bij 't raam en
bladerde een paar plaatwerken door tot George en Anna binnentraden, zich
verontschuldigend voor 't laten wachten.
‘Laat ons beneden gaan,’ stelde George voor. ‘'t Is hier zoo donker; in mijn kamer
kunnen we tenminste fatsoenlijk zien.’
Hij scheen in genoeglijke stemming en ging ons voor, de trappen af. Na hem
volgde Anna, zeer bevallig in een eng sluitende japon van donkerblauw met witte
stipjes, de kraag vooral zeer hoog. Ook zij zag er opgewekter uit dan een paar uur
geleden. Zouden zij gesproken hebben onderweg en tot elkaar gekomen zijn?
George wierp de deur van zijn kamer wijd open en trad terug om zijn vrouw te
laten voorgaan. Anna, in gesprek met mij, ging langs hem heen en wij stonden in
de kamer zonder gelet te hebben op de dingen die zich daarin bevonden.
Plotseling brak Anna haar antwoord aan mij, midden in een zin af, zoodat ik ervan
opschrikte en haar verwonderd gade sloeg.
Ze keek met groote, bedroefde oogen naar de tafel en dan naar George, die ook
hevig ontsteld scheen. Op tafel stonden nog de kruik en 't glas, dit hij in zijn haast
om de tram te bereiken vergeten had.
‘O, George!’ zei ze halfluid, met sidderende stem. ‘Je hadt me zoo plechtig
beloofd...!’
Ze sprak niet verder, misschien hopend, dat ik niet alles begrijpen zou. Ze trad
naar 't raam en bleef daar staan, onbeweeglijk, alsof ze naar buiten keek.
Onwillekeurig richtte ik mijn blik op George; hij stond nog op dezelfde plaats, 't
hoofd gebogen, blijkbaar onder den indruk... Even kwam 't mij voor, dat hij spreken
wilde, zijn lippen bewogen zich, maar geen woord werd geuit. En dit verheugde mij
zeer; zwijgen was nog 't beste wat hij doen kon, het behoedde hem voor een
leugenachtig uitvluchtje, dat valsche schaamte hem zeker ingegeven had. Ik voelde
me verlegen en zocht een voorwendsel om hen alleen te laten; mijn tegenwoordigheid
moest hen den toestand nog moeilijker maken.
‘Mag Hendrik even een boodschap voor mij doen?’ vroeg ik, ontevreden dat mijn
stem zoo vreemd klonk in de benauwende stilte. Ik liep naar de deur zonder antwoord
te wachten, doch George trad me in den weg en snel de kamer verlatend bromde
hij:
‘Blijf maar, ik zal Hendrik wel bij je sturen.’
Ik ergerde me over zoo'n onhandigheid doch moest nu wel blijven. Anna stond
nog in dezelfde houding voor 't raam, ik zocht in wanhoop naar een hond, een kat,
een vogel om mee te spelen en afleiding te verschaffen, doch in de kamer bevonden
zich geen andere levende wezens dan Anna en ik.
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Toen dacht ik even over een leugen om bestwil: te doen alsof ik de jenever
gedronken had - maar voelde hoe nutteloos en onhandig dit zijn zou. Neen, ik kon
niets aan de zaak verhelpen, er bleef mij niets over dan de gravure te bewonderen
die recht tegenover mij hing, naast George's schrijftafel. Het was een militair stuk,
een Meissonnier geloof ik en dus de de bezichtiging overwaard, doch ik voelde mij
volkomen ongeschikt de kunst te waardeeren. Nog slechts éénmaal in mijn leven,
herinnerde ik me plotseling, had een schilderij zóólang mijn aandacht geboeid; dat
was 't portret van Generaal Michiels in de Amusementzaal der Academie, toen ik
op een examen zat te rijden in de Stereometrie. Dwaas dat zulke herinneringen
altijd opdoemen in hoogst-ernstige oogenblikken!
Beweging bij 't raam, ik wendde me naar die zijde en zag dat Anna zich eindelijk
aan haar teleurstelling ontworsteld had. Haar oogen waren vochtig, haar handen
omklemden de leuning van een stoel, maar de gelaatsuitdrukking bewees, dat zij
zichzelf gevonden had en een beslissing genomen.
George's lichtzinnigheid had haar diep geschokt maar niet verpletterd. Ik had mij
niet in haar vergist, ze beschikte over veel, veel geestkracht! Nu begreep ze het
gevaar, nu overzag zij de gevolgen van dien voortdurenden, stom gevoerden strijd.
Nu gevoelde ze, dat daaraan een einde komen moest. En de lijn der gesloten lippen
getuigde, dat het einde komen zou, spoedig.
‘'t Zal dadelijk wel tijd zijn voor 't eten’ zei ze, vrij rustig. ‘Wil u nog iets drinken?’
Niet? Dan maar opruimen’.
Nu zag ik haar kruik en glas wegsluiten in de kast, die George had laten openstaan.
Daarna schelde zij Hendrik om de madeira weg te nemen. En ik bewonderde opnieuw
haar inzicht, haar hooghartigheid. Misschien gevoelde zij dit, tenminste ze keek me
aan, flink, vastberaden.
‘Mag ik u nu even alleen laten?’ vroeg ze.
Haar kleed ruischte langs me heen terwijl ik boog, in werkelijkheid voor antwoord,
in mijn geest als hulde aan 't verheven karakter dat zich hier aan mij geopenbaard
had.
Toen ik hen beiden in de eetzaal vond, zij met kleine Gerard op haar schoot, hij,
nog een beetje zenuwachtig, maar dicht bij haar in vertrouwelijk gesprek, begreep
ik onmiddellijk dat een verklaring tuschen hen had plaats gegrepen, dat vergiffenis
geschonken was en nu verzoening heerschte.
En, als wilde ze mij laten deelen in hun blijde gevoelens, Anna ontving mij met
de aankondiging van een zooeven ontworpen plan.
‘Verbeeld je’ zei ze, in haar vreugde het vormelijke u verwaarloozend ‘we gaan
op reis, over veertien dagen al. George heeft zich door mij laten overhalen om eens
een poosje verlof te nemen... We gaan met ons drietjes... Heerlijk, is 't niet, ventje?’
Deze laatste woorden tot kleine Gerard in een plotselinge omhelzing.
‘'t Is wel een heel besluit om mama zoo alleen te laten’ vervolgde ze,
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niet zonder eenige trilling van zelfverwijt in haar stem. ‘Maar het is...’ de rest werd
ingefluisterd aan het jongentje, over wie zij zich koesterend heenboog.
‘Het is nóódig’, bedoelde ze maar dorst ze niet zeggen. Ze moest dus in dien
korten tijd, sedert ze mij in George's studeerkamer alleen gelaten had, niet alleen
met hem tot een opheldering gekomen zijn, maar ook het beslissende gesprek met
haar moeder gevoerd hebben. Hoe zou deze zich daaronder houden? Hoe zou dit
onbuigzaam karakter de tweede nederlaag doorstaan hebben? Ik verbeeldde mij
een tooneel met heftige verwijten van ondankbaarheid en gebrek aan kinderliefde
eenerzijds, met tranen maar onwrikbare beginselvastheid aan den anderen kant,
Anna moest overwinnen, ze streed voor haar toekomst, terwijl de oude vrouw alleen
het verleden poogde vast te houden. Voor de laatste bleef geen uitweg dan berusting.
Ze moest zich leeren schikken, wilde zij niet alles verliezen. Maar hoe? Onwillekeurig
telde ik het aantal borden op tafel, 't bedroeg vijf. Mevrouw Van den Berg scheen
dus voornemens den maaltijd met ons te deelen, ondanks alles!
Inderdaad; juist twee minuten nadat de soep door Hendrik werd binnen gebracht
- wij zaten reeds op onze plaatsen - vertoonde zich in de deur haar hooge, sombere
gestalte. 't Gelaat was stroef, doch niet onvriendelijker dan straks in de kinderkamer,
zij neeg even en zette zich tusschen mij en kleinen Gerard, zonder een woord te
spreken.
‘Welk een vrouw!’ dacht ik met een mengeling van tegenzin en verbazing en
eerbied. ‘Verslagen kan ze worden, maar overwonnen nooit! Jammer voor haar dat
ze niet als man geboren is. Wat zou ze 't ver gebracht hebben!’
Natuurlijk bleef de stemming aan tafel gedrukt, zelfs kleine Gerard babbelde
weinig, en ik was den gewichtigen Hendrik dankbaar voor zijn aanvullende,
decoratieve persoonlijkheid. Ik begon iets de voelen voor de nuttigheid van zoo'n
bediende achter tafel, hoewel ik ronduit gezegd aan een Fox-Terrier de voorkeur
geef. Uitgezonderd over de gerechten sprak de oude mevrouw niet met haar dochter,
George werd met geen blik verwaardigd, alleen tegenover mij gaf zij zich de moeite
eenige woorden te uiten, onbeleefd wilde zij denkelijk niet schijnen en in haar oogen
zal ik ongeveer de waarde vertegenwoordigd hebben waarop ik zelf, den goeden
Hendrik schatte. Best mogelijk dat ook zij een Fox-Terrier de voorkeur zou gegeven
hebben.
Toen 't laatste gerecht rondgediend was stond mevrouw Van den Berg op en
verklaarde, dat zij nooit aan 't dessert deelnam. Ze boog voor mij, een buiging, die
een ietsje naar de anderen uitvloeide en waarvan George en Anna zooveel voor
zich nemen mochten als zij verkozen, ze tikte kleinen Gerard even op de wang en
stapte recht op de deur toe, waarbij ze, zonder om te zien tot den knecht sprak:
‘Hendrik wil mij de koffie wel op mijn kamer brengen’.
De deur sloot zich en wij allen haalden ruimer adem.
‘Mama houdt niet van lang tafelen’ meende Anna te moeten opmerken. Ik deed
alsof ik van de waarheid dezer woorden overtuigd was, en Anna bloosde.
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Maar George minder lang aan indrukken onderhevig dan wij, begon levendig te
praten, gekheid makend met zijn zoontje, flauwe grappen vertellend, zich opwindend
tot zenuwachtige vroolijkheid, Er lag toch iets kinderachtigs in hem! Anna vond dit
niet aangenaam, dat was duidelijk zichtbaar.
‘Zou je niet eens met Verhaege naar de Witte gaan, of een straatje omwandelen?’
vroeg ze, op de klok kijkend. ‘Dan breng ik Gerard in zijn mandje en wacht jelui
straks met de thee.’
Wij stonden op en liepen een eindje om. George heel druk pratend en mij, zonder
dat ik er naar vroeg, verhalend wat zich tusschen hem en Anna afgespeeld had.
‘Ik ben zoo gelukkig,’ zei hij met warmte, ‘we hebben elkaar nu eindelijk begrepen
en alles, alles gezegd. Ik heb beloofd, hm, me in veel opzichten te verbeteren, en
zij zal minder naar de kerk gaan... Neen, lach nu niet, dat heb ik haar in ernst
gevraagd. Ik was jaloersch van al die dominees! En in vertrouwen wil ik je nog iets
zeggen Louis. Als we van de reis terugkomen gaan we afzonderlijk wonen - ik meen,
niet meer bij mijn schoonmoeder in huis. Dat heeft Anna haar duidelijk gemaakt...
gelukkig zonder tot een breuk met haar te komen.
‘Je hebt een dapper vrouwtje,’ zei ik, uit den grond van mijn hart en, denkend aan
mijn overpeinzingen van dien middag, ging ik voort: ‘Je bent een gelukkige kerel,
George, met zoo'n vrouw en zoo'n moeder.
Hij hield me staande:
‘Drommels!’ riep hij, ‘daar breng je me op een aardig denkbeeld. We zullen mijn
oudje gaan vertellen van de groote gebeurtenissen die op til zijn.
Een tram, een tram - een koninkrijk voor 'n tram!’
‘Maar Anna wacht ons op de thee?’ waarschuwde ik.
‘Nog lang niet, zij heeft nog zooveel te stellen met kleine Gerard.’
We lieten ons rijden naar de woning der oude mevrouw Metman, die zich zeer
verheugd toonde over George's verhaal. Ze had niet durven hopen op een zóó
snelle oplossing.
‘Zeg moeder,’ zei George met opwellende hartelijkheid, ‘ga mee met ons dan
drinken we samen thee. Is dat niet goed bedacht? Dan heb ik mijn vrouw en mijn
moeder en mijn besten vriend bij me.’
‘Ik kan onmogelijk, George,’ antwoordde zij na een oogenblik van nadenken. ‘Ik
had beloofd aan mevrouw Van Dijk bij haar thee te drinken.’
Ik keek haar aan en ze sloeg de oogen neer. Ik geloofde niets van deze afspraak,
‘Dan zegt u haar af,’ drong George aan. ‘Uw zoon gaat toch voor zou 'k meenen.’
‘Neen, heusch niet. Het gaat niet.’
‘O, wilt u niet?’ pruilde hij, ‘dan is 't natuurlijk een ander geval, maar lief vind ik
het niet.’
Mevrouw Metman glimlachte; met oneindige toegevendheid en onuitputtelijk
geduld hernam ze:
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‘Denk eens even na, beste jongen. Ben jij de eenige thuis, die graag moeder en
echtgenoot in vrede bij elkaar zoudt willen hebben? Ik zou graag bij je komen, maar
't is hard voor Anna.’
Toen schoot opeens de oude George te voorschijn, ik bestond met meer voor
hem. Hij nam de oude vrouw in zijn armen, en waarlijk ik geloof dat hij snikte.
Wat mij betreft, ik hield een toespraak tot Bruno, die nog altijd ronkte naast het
petroleum-kacheltje. Ik schold hem uit van wege zijn onverschilligheid, die ik hem
benijdde.
Mijn theebezoek heb ik maar niet te lang gerekt. Ik weet,, dat er ook omstandigheden
zijn, waarin de aanwezigheid van Fox-terriers, honden zonder ras en hun benijders
zeer weinig op prijs gesteld wordt.
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De groote Aloen-Aloen bij maanlicht.

Een paar dagen te Jogjakarta.
Door Dr. J. Groneman.

Jogjakarta is van de beide Vorstenlanden in Java het kleinste, maar in meer dan
een opzicht belangrijker, ten minste voor bezoekers uit den vreemde, dan het
grootere Soerakarta of Sala (niet Solo).
Maar deze bezoekers blijven er meestal te kort om alles, wat er in en om de
hoofdplaats te zien is, goed te zien, en 't is zeker jammer dat onder hen onze
landgenooten betrekkelijk nog zoo schaars zijn, al wordt dit ook in den laatsten tijd
iets beter. Er zijn wel eens reizigers uit andere landen overgekomen, alleen om den
Baraboedoer te zien, en er is nog zooveel meer dan dat onvergelijkelijke kunstwerk
uit den Hindoetijd van meer dan tien eeuwen geleden.
Wie echter heel Java, zij 't ook vluchtig, doorreizen wil, en misschien ook nog een
deel van Soematra of van den oostelijken Archipel, heeft niet altijd zooveel tijdsruimte,
dat hij meer dan een paar dagen te Jogjakarta blijven en aan de Sultansstad en
haar omgeving wijden kan.
In deze schets wensch ik alleen te spreken van dat wat een vreemdeling in die
weinige dagen zien kan en bezoeken moet.
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Voor de stad zelf is één dag ruim voldoende, tenzij toevallig een der jaarlijks
wederkeerende Kratonfeesten, zooals een garĕbĕg, een kroon- of een verjaardag
van den Vorst of den Kroonprins, of ook een zeldzamer gebeurtenis, zooals een
Kratonhuwelijk of een wajang orang (tooneelspel door personen in de plaats van
poppen) gelegenheid geeft een halven dag of zelfs meerdere dagen in den Kraton
door te brengen. Maar dat gebeurt soms in ettelijke jaren niet, en dan kan men op
één dag alles zien wat de stad zelf merkwaardigs te zien geeft. Veel is dat niet. De
hoofdplaats is ruim gebouwd en bezit enkele fraaie, breede, gedeeltelijk goed
belommerde wegen of straten, een lang verouderd fort, een prachtige
rezidentiewoning in een

Het Fort te Jogjakarta.

ruimen en heerlijken tuin; een goed gelegen, vrij groot societeits-gebouw, een der
gezelligste en prettigste en best bezochte van geheel Java, alles in 't midden der
stad, en dicht daarbij den ommuurden Kraton, die alleen ongeveer 15000 inwoners
bevat en tusschen verschillende pleinen en voorhoven den voor Europeanen
gewoonlijk niet toegankelijken kĕḍaton, de eigenlijke woning van den sultan en zijn
gezinnen en zijn hofhouding, omsloten houdt.
Veel schoons is ook dáár niet te zien, behalve alleen de rijke troonzaal, de bangsal
kĕntjana of gouden zaal met haar buitengewoon prachtig plafond, evenals de zware
stijlen die dat kunstwerk en 't gansche dak dragen uit keurig besneden en rijk met
stemmige kleuren en goud versierd houtwerk gebouwd.

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

429
De troonzaal in den Kraton te Soerakarta is veel minder fraai.
De beide aloen-aloen's of voorpleinen, waarvan de noordelijke de grootste is, zijn
met breede wĕringin-boomen omplant, die echter door besnoeiing in den vorm van
pajoeng's of zonneschermen ontsierd worden, evenals de beide omheinde boomen
(wĕringin koeroeng) op 't midden van elk dezer pleinen, en die de grenspalen
vertegenwoordigen, waarbinnen ook de hoogste ambtenaren van den sultan hun
pajoeng's niet meer geopend mogen voeren.
De wĕringin-boom is voor den Javaan min of meer heilig, in navolging van de
wijding, die deze boom eenmaal voor de Boeddhisten moet gehad hebben, evenals
nu nog op Seilon en in Vóór- en Achter-Indië, als vertegenwoordiger van den
Bodi-boom, waaronder voor 25 eeuwen Boeddha de Boeddhawaardigheid bereikte.
Maar daarvan weten de tegenwoordige mohamedaansche

De kleine Aloen-Aloen te Jogjakarta.

Javanen niets meer, en 't volk eerbiedigt den boom alleen als de woonplaats van
geesten, die men te vriend moet houden, omdat ze ons kwaad kunnen doen.
Binnen de muren van den nu ongeveer anderhalve eeuw ouden kraton liggen
ook nog de bouwvallen van 't even oude zoogenaamde waterkasteel, Tamai Sari,
die gewoonlijk nog wel bezocht worden, maar behalve enkele schilderachtige plekjes
niets bizonder merkwaardigs te zien geven. Een groot huis met een verdieping,
midden in een vijver, omgeven door een aantal omrasterde tuinen en baden; een
gril van den eersten Sultan van Jogjakarta, zonder stijl of kunstwaarde, en zoo slecht
gebouwd dat het verval reeds moest beginnen met de voltooiing, en behalve enkele
stukken muur en eenige kleinere gebouwen van ondergeschikt belang, niets meer
er van overgebleven is. De vijvers en tuinen zijn sedert lang door kampoeng's,
vervangen.
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Een andere voor iedereen toegankelijke bezienswaardigheid zal 't kleine pas
voltooide museum voor Hindoebeelden zijn, waarin de bestaande oudheden

In het Waterkasteel te Jogjakarta.

uit de stad en haar omgeving bijeen gebracht en wetenschappelijk gerangschikt
zullen worden. 't Staat tusschen de Protestantsche kerk en 't logeerhuis op 't
rezidentie-erf, en is onder toezicht gesteld van de Archaeologische Vereeniging.
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Ruïnes van het Waterkasteel te Jogjakarta.

In de nabijheid er van, benoorden 't fort, geeft de groote pasar of marktplaats den
wetenschappelijken reiziger overvloedig gelegenheid om bekend te worden met
veel wat den Vorstenlandschen Javaan en zijn handel en industrie aangaat. Men
kan daar belangrijke ethnografische voorwerpen verzamelen, van den eenvoudigen,
niet meer dan een halven duit kostenden spaarpot van aardewerk tot de kostbaarste
weefsels en baṭikan's (met figuren bemaalde doeken) en andere kleedingstukken
en lijfsieraden, of wapens en werktuigen. Men koopt daar bovendien alles wat de
inlander en Europeaan voor voeding en huishoudelijk gebruik behoeft. Vleesch,
gevogelte, groenten, vruchten, bloemen, toespijzen, visch en veel meer.

Steenen trappen in het Waterkasteel.

Ruime houten loodsen beschermen koopers en verkoopers tegen zon en regen,
en als zoodanig is deze pasar een model voor andere plaatsen geworden.
Wanneer men met den eersten morgentrein, die oostwaarts, naar Soerakarta en
Semarang vertrekt, medereist en aan de tweede halte (verkeerdelijk Brambanan
genoemd) afstapt, heeft men slechts een klein kwartier te loopen om de bouwvallen
van Parambanan te bereiken, die men in een paar uren vluchtig bezichtigen kan,
maar toch goed genoeg om, voorgelicht door het
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boekje, dat de Archaeologische Vereeniging daar bij den opzichter verkrijgbaar
*)
heeft gesteld, een algemeen begrip van de beteekenis dezer bouwwerken en van
hun beelden en beeldenreeksen te verkrijgen en een leerrijken en machtigen indruk
van de overweldigende schoonheid daarvan te erlangen en mede te nemen.
Een weinig verder liggen de veel meer vervallen overblijfselen van de duizend
tempels, tjanḍi Séwoe en daar omheen op nog verderen afstand vele andere tjanḍi's,
waarvan nog minder overgebleven is.
Bezoekt men alleen de tjanḍi's Parambanan en Séwoe, dan kan men met den
middagtrein van Sala nog vóór de rijsttafel in zijn hôtel of logies te Jogjakarta terug
zijn.
Een beschouwing van de beide tempelgroepen zou in de beperkte ruimte

De rivier Opak in de Merapi, gezien van den top van een van de tempels van Brambanan.

van een tijdschrift-artikel niet passen, en de europeesche opzichter, die door de
Archaeologische Vereeniging te Parambanan geplaatst is, is genoeg op de hoogte
om gewone toeristen den weg te wijzen en in te lichten omtrent alles wat zij er zien.
Slechts dit zij den lezer van dit opstel genoeg. Elke tempel is een mausoleum
boven een graf, dat vermoedelijk de lijkasch van een Hindoevorst of van een van
zijn vrouwen of bloedverwanten, rijksgrooten of monniken bevatte. Fraaie beelden
van Boeddha of van Hindoegoden en godinnen praalden of prijken nog boven de
putten, waarin die asch besloten was. De binnenkamers of zijkapellen, en
buitenmuren zijn met reeksen van hoogverheven beeldwerken bedekt, die door een
grooten rijkdom van voorstelling en
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J. Groneman. De bouwvallen van Parambanan. Firma H. Buning, 1897.
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hooge kunstwaarde uitmunten, alles gehouwen uit lavablokken, afkomstig van den
Mĕrapi of andere omliggende vulkanen.
Van de twee 't best bewaarde beeldenreeksen om den grootsten der zes
hoofdtempels van Parambanan zal de ééne, die een voorstelling geeft van de
Indische Râma-legende vooral den genoegen zoekenden toerist voldoening geven;
de andere, die verschillende Hindoegoden in de houding van toekomstige Boeddha's
te zien geeft, den wetenschappelijken reiziger belang inboezemen en bovendien
door de voortreffelijke bewerking van vele beelden de aandacht trekken.
Grooter en grootscher dan de genoemde tempels is de ontzaglijke bouwval van den
Baraboedoer, die op ± 25 palen afstands (3½ uur rijdens) van Jogjakarta in de
residentie Kedoe gelegen is, op een heuvel aan den voet van 't Mĕnorèh-gebergte,
in een landschap dat door verheven schoonheid van bergen en valleien, aller oogen
treft en boeit.
Wie meer van dezen, even als de pasgenoemde tempels ongeveer 11 eeuwen
ouden bouwval weten wil, dan de aanschouwing alleen hem leeren kan, leze 't
boekje dat ook hier bij den kastelein van den pasanggrahan door de Archaeologische
*)
Vereeniging te koop is gelegd . In dien pasanggrahan vindt men een goede tafel
en een aangenaam logis, en de verlichting is volkomen voldoende om den bezoeker
in de gelegenheid te stellen zich in den naavond door lezing van genoemden gids
op een herhaald bezoek van den bouwval op den volgenden morgen voor te
bereiden.
Te recht wordt deze tempel trouwens een der belangrijkste en schoonste ter
wereld geacht, en met den Angkor in Siamsch Kambodja 't heerlijkste kunstgewrocht
dat door Boeddhisten gedacht en uitgevoerd werd.
Maar vooral ook 't uitzicht van de hoogste terrassen en van den top van den
grooten midden-dagob (den bouw waarin eenmaal de lijkasch misschien van
Boeddha zelf of van een boeddhistischen heilige besloten was, en dus 't hoofddoel
van den ganschen tempel), is verrukkelijk schoon. Westwaarts ligt het veeltoppige,
naakte, diep gekloofde neptunische Mĕnorèh-gebergte, een woeste zuidwaarts
loopende keten. Meer noordelijk de ruim 10,000 voet hooge uitgestorven vulkaan
Soembing, een ontzaglijke, lang ontwoude, door tallooze diepe lavaribben en
uitspoelings-ravijnen gekenmerkt, en aan zijn wijd uitloopenden voet een chaos van
woeste voorgebergten. Oostwaarts de nog altijd sterkdampende Mĕrapi en zijn
andere tweelingbroeder, de Mĕrbaboe; verrukkelijk schoone berggevaarten, haast
onmerkbaar zacht uitloopend in de onbegrensde vlakte, en noordelijker de Telewaja
en in 't verre verschiet, de Oengaran de vulkaan van Semarang, wel minder scherp
door den afstand, soms, ten minste in den drogen oostmoeson, nauwelijks zichtbaar
door de sterk verhitte lucht.

*)

Groneman, De Baraboedoer op Midden-Java, G.C.F. van Dorp & Co., Samarang.
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En tusschen en aan den voet dezer bergkolossen de onafzienbare vlakten van
Kĕdoe en van Jogjakarta, in honderden tinten van groen en bruin en geel of van
wijkend kwijnend blauw, zich uitstrekkend tot aan de verre kim.
Dáár in die valleien en vlakten heerscht het leven in al zijn volheid en kracht. Dáár
wonen en werken millioenen menschen lijdend en genietend, in

Het Menorèh-gebergte van den top van den Baraboedoer gezien.

de weelderige omgeving van een tropische planten- en dierenwereld. Hier op die
hemelhooge kraterkruinen en uit die dampende kraterafgronden dreigt de dood. En
de bouwvallen onder onzen voet spreken van een menschenwereld, die vergaan,
van een hooge beschaving, die verloren gegaan is, maar die, eeuwen geleden door
de aanschouwing van diezelfde natuurwereld opgevoerd
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werd tot aanbidding van 't oneindige; van de eeuwigheid die al 't aardsche en
menschelijke beheerscht en omvat.
Wie een nacht in den pasangghahan doorbrengt, verzuime niet den zonsondergang
en opgang van den bouwval te aanschouwen en.... te genieten.
Een zeer vervallen klein tempeltje, de tjanḍi Pawon, aan den weg van Baraboedoer
naar Mĕndaet, is nog altijd der bezichtiging waard, al ware 't alleen maar om de
schilderachtige ligging tusschen de wortels van een prachtigen hoogen
randoealas-boom, die eenmaal uit een in een der voegen tusschen de tempelsteenen
verdwaald zaadje ontsproten moet zijn, en later, al voortgroeiend, de tempelmuren
uiteenrukte en de brokstukken in machtige omstrengeling omsloten houdt.
Een paar palen verder ligt de tjanḍi Mĕndaet, merkwaardig vooral om de
onovertroffen schoone reusachtige beelden van Boeddha en van een
Boeddhistischen en een Brahmaanschen vorst, binnen in den tempel. De
Boedhistische Koning van Siam zag in 't eene beeld den vorstelijken bouwheer van
den Baraboedoer, en in 't andere diens Brahmaanschen vader en voorganger, en
in dit geval zal de tempel wel 't graf van den eerste bevatten. Europeesche geleerden
zien in 't eerste beeld een Badhisatwa of kandidaat-Boeddha, maar geven geen
*)
uitsluitsel omtrent 't andere .
Met het bezoek dezer oudheden zijn minstens twee dagen gemoeid geweest. Een
enkele morgen is voldoende om de vorstelijke begraafplaats te Pasar gĕdé te zien,
ongeveer 4 palen ten Zuidoosten van Jogjakarta. Dáár rusten de eerste vorsten van
Mataram en de ouders van den stichter van dit eenmaal machtige doch ten slotte
toch ondergegane Mohamedaansche rijk, in de onmiddellijke nabijheid van de plek
waar eens de eerste Kraton stond en nu nog slechts enkele stukken muur en een
steenen dampar of troon van lang verdwenen grootheid getuigen.
Veel schoons is daar niet te zien, maar wie uit historische belangstelling de oude
graven bezoeken wil, moet daartoe de toestemming van den rijksbestuurder vragen,
anders blijven de toegangen tot de binnenhoven en de voornaamste graven
onverbiddelijk gesloten.
Niet echter de voorhoven en de vijvers met de van Bandoeng overgebrachte
goudvisschen en den z.g. heiligen schildpad, Kjaï Doeda.
Wie een wensch denkt, wanneer dit groote witte dier welwillend een door den
wenscher hem toegeworpen stuk vleesch of andere spijs opvischt en inslikt, mag
hopen dien wensch vervuld te zien, zoo meenen de inlanders en vele aan hen
verwante Europeanen.
Toen in November 1887 Prins Henri de Bourbon, Graaf de Bardy, met
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Zie hierover mijn opstel in ‘Eigen Haard’ van 't vorige jaar, nos. 42 en 43.
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zijne gemalin Maria Adalgonda de Braganza deze plaats bezocht, en de schildpad
alleen eenmaal voor den Prins en eenmaal voor de Prinses uit de diepte opdook,
maar niet voor den rezident van Bank en zijn dochters of voor mij of een der andere
leden van 't gezelschap, die de beide koninklijke hoogheden begeleiden, zeiden de
Javanen dat het heilige dier blijkbaar geweten had welke hooge personen hem de
eer van een bezoek gegund hadden.

Poort in Passer Gede.

Teekenachtig zijn zeker de vier-eeuwen oude poortjes met fraai besneden houten
deuren, die toegang geven tot de verschillende hoven en merkwaardig de fraaie
oude wĕringin-boomen met hun ontelbare uit luchtwortels samengevlochten
stammen.
De andere vorstelijke begraafplaats Imagiri aan den voet van 't Zuider-
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gebergte, is verder afgelegen. Dáár worden de Vorsten van Soerakarta en Jogjakarta
en hun verwanten thans nog begraven. Zij ligt op een heuvel, waarvan men een
schoon uitzicht heeft naar 't Zuiden en Westen en meer in de verte op den Indischen
Oceaan.
Voor een tocht naar deze plaats en verder naar 't Zuiderstrand en de rotsen met
hun loodrechte wanden, hun druipsteengrotten en vogelnestholen is echter veel
meer tijd noodig dan den gewonen toerist overblijft.
Wat hij volgens deze schets in enkele dagen heeft kunnen zien is echter voor
een deel zoo belangrijk en schoon, dat hij 't genot niet licht vergeten zal dat hij daar
heeft mogen vinden.

Jogjakarta, 28 Maart 1898.

Grobak wordt door 2 karbouwen getrokken.
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Rust.
Door Marie Ramondt.
Hoe is het, dat al wat mijn ziel weet, een oude, lieve wijs lijkt, in verten verloren en dan weer klingend met scherp-helderen toon, of week deinend, als vloed, die
opkomt, dichtbij is?
't Kan zijn de vage herinnering van vorige levens, zooals de Boedha er overzag,
vijfduizend. - 't Kan zijn, omdat ver weg in het begin der tijden begon te bewegen,
wat nu leeft in emotievolle zielen, alles lijkt een weg, waar lang geleden gewandeld
werd en waarvan weer teruggevonden zijn de boomen en 't slingerend grijs van 't
zand.
't Kan zijn, dat het is, het bewust leven door den mensch, van wat door 't kind
onbewust geleefd werd. Het kind weet niet - het heeft afschuw, het heeft lief, het
voelt teerheid en weemoed en heimwee, het verlangt, het begeert, het voelt alle de
dingen, die als rustelooze wonderen telkens weerkomen in jonge harten; de oude
wonderen, die we namen geven met oude, oude woorden. Die woorden zijn ons
frisch en jong als pasgevonden bloemen, ze glanzen nog van gezondheid en de
stof van den weg en 't bruin verderf verre.
Het kind heeft nog geen woorden als enkele, druipnat uit-z'n ziel gekomen. Over
al de scherp geteekende gevoelens ligt een nevel van onbewustheid, die verzacht
als lichten mist, wit van verborgen zonneschijn. Of vermooit als afstand muziek,
wanneer het geluid van hout en koper achterblijft en alleen maar komt een reine
geest van geluid.... Het weet niet - Zie een kind! Schouw het lange aan, daar 't zit
in den leunstoel, de beentjes gebogen, nog rustend op de groote zitting van rood
fluweel, dat draagt het witte kleedje. 't Haar gestrompeld tegen den hoogen rugsteun
op, de armen wijd van 't lichaam naar de leuningen grijpend met jonge, met fijne
bandekens.
't Gezichtje kijkt ernstig, het kleine mondje nattig rood, de lippen gescheiden en
neerwaarts getrokken, de wangen veel bleeker, het voorhoofd dooraderd van blauw
en beneden gestreept met gelijke, bruinblonde bogen, blond als 't haar op de mollige
tengere schoudertjes.
De oogen, de onbewuste, de kinderoogen!
Ze zeggen van pijn en weelde en droomen - ze weten niet, dat ze vertellen. Ze
zeggen van afschuw voor school met plompe, vuilbruine banken, vieze inkt, koude
muren en onnoozele kaarten, terwijl de geest zich voedt met droomen van mooie
vormen en warmte; van onwillig gevoel bij 't hooren van laarzen op een armnaakten
vloer vol stof, wanneer het denkt aan 't geluid van regen op platte blaren, groote op
rooden steel. Van benauwdheid bij een zwart bord met cijfers, als gedachten zweven
met vlinders over bloemen, met bijen over de paarsche heide, met wolken over de
aarde, met
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zonnestralen over de werelden. Van kamerbeklemming als 't gras koel is, de aarde
moederlijk en de wind vol zangs. Van goed-zijn bij hyacinten met zwaren adem
hijgend uit een tros van rose kelken, bij roomkleurige kamperfoelie, slank buigend
uit veel groen, bij anemonen bleek van droefheid, bij droomen-brengende,
warm-levende papavers, zeeruischende dennen, peinzende sparren, zwart en wit
gevlekte berkenstammen, rustige beuken, de bonte liederen van den leeuwerik, de
onrustig fluitende vinken, de elegante zwaluwen, de statig glanzende meeuwen.
Van heimwee bij 't gespeel met anderen. Van schreien, omdat het niet mooi kan
vinden wat allen mooi vinden.
En 't vraagt nog hulpeloos aan menschen, omdat het nog niet weet, dat niemand
helpen kan dan het eigen zelf en niemand leeren kan dan het eigen zelf. Het weet
niet; ordeloos vlammen op de gedachten, ordeloos ook nog als het begint te zien.
De verwarring, voordat de rust zal komen met den glans van korenaren in avondzon,
met de koelte van den lenteregen, met de stem als van rietgeruisch, met den rythmus
van een koraal....
Rust. - De leeuwerik, als teerbelichaamde vrijheid gaat opwaarts, opwaarts, alles
tintelend de vleugels, de stem van goddelijke vrijheid. Tot de tinteling dooft en moe
hij zakt, waar rust is tusschen haverpluimen.
De vlinders dwarrelen op in de glorie van den dag, tot een witte een roode bloem
zoekt en daar onbewegelijk blijft voor langen tijd en een rouwvlinder moe geleefd
neervalt, waar een doornstruik is, blijft liggen, om te sterven in een bleeke
bramebloesem, nog zoo jong, maar zoo smartenbleek; zoo jong, zoo bleek en de
rouwvlinder donker en dood.
De zwaluw heeft in 't water zijn beeltenis gezien en het rietruischen gehoord, heeft
af en aan gevlogen den geheelen dag. Tot hij 's avonds z'n diep nest zoekt en daar
inslaapt.
De bloemen hebben geglanst vele dagen, tot de bladen zuiver nog, trage zinken
naar den grond in droeven gang, met zachte geuren, weemoedig bewegend gaan
naar haar rust.
De werker op 't land ligt neer tot geen begeerte meer in staat, als een blok; zijn
slaap is log en grof, geen fijn vriendelijk gedroom.
Een kind, blond op een wit kussen, 't slapend hoofdje gebogen in den opgeslagen
arm.
De trotsche storm heeft de stille boomen wanhoopsbeelden gemaakt en 't water
doen snellen als een waanzinnige - dan gaat het gebiedend eischen liggen als een
moegebruld dier. Wat wolken dreigen nog na in machteloosheid maar hun donker
is vol zonnelicht en achter en om hen dringt blauw aan: de rust van den hemel, van
de boomen, van 't water, van 't licht na de onrust van 't boosaardig donker.
De rust van den gezond-moede.
Van een lustige ziel, die blij leefde in den dag.
Van den onverschillig gewordene, den rouwdragende, die verlamd is.
Van den werker, den taaien volharder.
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De weemoedige rust van een die 't hoofd buigt.
De zinnelijke rust.
De onbewuste rust.
De rust van de ziel, de wereldomvattende, bewegelijke ziel; de glanzende,
koele, fluisterende, even roerende rust, de schoonste van allen.

De glanzende - o, het licht, het licht, aarde en hemel één wijde hal van licht in den
zomeravond. Licht over den hemel van enkel blauw, die is in 't Westen als een stuk
massief licht zonder kleur. Licht over de aarde in ademlooze aanbidding; over de
velden, die oploopen naar de luchtbuiging, soms stuiten tegen een rij boomen, of
er onder door kruipend, toch vinden het teere; het matgouden koren op een ver
veld; de glanzende stekelstoppels dichtbij; een witten molen met wieken er achter
als een draaiend kruis in de lucht; het gras met zijn gelige, pluimige bloemen en zijn
groene, kortfladderende linten; het riet, dat z'n zusje is; de boomen in wijze berusting;
den weg, waar in 't grijs violet dwaalt; een zwerm vogels, die niet grauw meer zijn;
de regenboogkleuren van een libel - alles tintelt van het licht, het glanzende, dat
geen verblinding kent. Zelfs het water, het onuitstaanbaar tevreeë zieltje in de niet
eigen gevonden bedding, trilt van emotie.
De koele - het zonbeschenen water.
De zomernacht, aan wiens sterke borst gezonken is de moede, heete dag en
uitrust aan de door smartdonkerte begrijpende, zacht flonkerende ziel van den
sterklaren, innigen nacht.
Het kristal als tot vorm gestold water.
De herfstdag, de eerlijke, rechtuitziende, waar 't leven in opspringt, als water in
fonteinen, dat neervalt op de koude steenen.
De waterleliebladen, die in de schaduw van boschboomen altijd drinken de koelte
van het zonneklare water.
De Westenwind, die z'n armen om ons heen slaat.
Het neervallen van een witten schuimboog op 't gezicht.
De fluisterende, even roerende. - De eeuwige wijzen der boomen, waarvan niemand
weet, wie ze leerde en hoe lang 't wel geleden is en wanneer de melodieën sterven
zullen.
Het antwoord van het riet aan de boomen.
De stem van den naar de aarde neigenden regen, die zoo zachtmoedig en
meelijdend is.
De versuizing van een rustdag, als de velden onbetreden blijven van bruine
werkers, ongerept van ploegen, de halmen niet bang zijn voor nijdige sikkels en de
grond niet ineenkrimpt onder zware wagens en paardehoeven, maar alleen het
onhoorbaar werken van de zon is.
O die glanzende, koele, fluisterende, even bewegende rust!
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De Rust woont in de eenzaamheid als een wijze vrouw in de stille Germaansche
bosschen. En als de ziel twist met het leven of met de menschen en uitdagend
rondkijkt, of weent, omdat niet begrepen wordt wat ze wil, of stampvoet van ergernis
om het toedichten van motieven, die de hare niet zijn, een spuwing op de blanke
motieven-bloemen der hoogwillende, dan komt de reine, de sterke vrouw uit haar
stille overpeinzingen getreden met zachte ademhaling, oogen waarvan de schittering
tot glans verstild is, de vergeestelijkte beweging der handen en de witte wijde
wadeplooien en de klankstem met weinig verheffing. Met den weemoedslach van
een die veel overwon, luistert ze naar den toornige en bedroefde, naar een mensch
in opstand, daar in de eenzaamheid komend tot haar, de sterke. Ze spreekt
bemoedigend als de ziel huivert. ‘Waarom bang voor 't mysterie?’
Ben je bang van een blauwen vlinder, een windekelk, zachtkleurige duiven, donker
zeewier, van de zilveren vischen, van een spons in zee, van - den mensch zelf?
Niemand is er bang van en toch begrijpt geen, waarom zoo'n vlinder vliegt, waarom
in de plant der blanke kelk het sap opstijgt, dat voedt, waarom haar cellletjes gevormd
worden, waarom 's avonds de bloem zich sluit tot een zijig wit bundeltje, waarom
een duif door de lucht wuift, waarom 't zeewier in zee groeit en de visschen daar
leven, en een spons woning van een dier is, waarom de ontzaggelijke rij van
oorzaken zóó is, dat je zelf, een mensch, hier staat onder de rijzende boomen,
heelemaal zooals je bent, niet één ding anders.Waarom zijn menschen bang voor den dood en niet voor 't leven? Is het leven
minder geheimzinnig?
Verzin geen antwoorden. Wat beantwoord kan worden zult ge wel vinden langzaam
aan, maar doe niet als een schoolmeester, die zelfs op wat hij niet weet,
redeneeringen verzint, om z'n figuur te redden tegenover de kinderen. Er is al zooveel
verzonnen, - vooral over den dood, van hemels met eeuwigen zang en hellen met
pek- en vuurpoelen en eeuwige wervelwinden; van mooie hellen met vergiftigde
vruchten en hemels met eenzaam arbeidenden als de hoogst zaligen. Sommige
verzinsels zijn mooi als gelukssprookjes, vol verlangende hoop, blijen glans in bijna
verdoofde oogen: een rust in den oorsprong, de absolute rust. Verzinsels houden
zoet voor een oogenblik en dan toch weer de vraag, de eeuwenoude altijd jonge
vraag. De sterke vrouw spreekt krachtig als de ziel duizelt.
‘Duizelen voor den sinaasappelvorm, die daar zweeft ergens in wijdten, duizelen
voor de werelden in 't heelal, duizelen voor 't begin en 't einde!
Arm zwak zieltje, dat wegkruipt, tobberig hoofdje, dat bukt, terwijl het recht en
koel moest staan voor de werelden, werelden, hoort ge, de werelden, werelden! En
de mensch zelf als een vogelstip in de luchten en toch iets, toch een zijn, dat niet
verloren gaat. Neem dat iets weg en de oorzakenloop is anders. We gaan dagelijks
over de aarde en bedenken niet meer, dat we, bijna bij iederen stap, treden op iets,
dat eens een mensch was, een klein overblijfseltje soms, maar toch deel van een
wezen als wij, sterk en
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lachend en blij en ernstig en weenend. We treden op het reusachtig kerkhof de
aarde niet een onbezorgdheid als van een kind, we vergeten weer al de vergane
wezens, zoo onmisbaar allen in den wereldgang en nu zoo niets, niets, aan het stof
gelijk. We dansen erop, we springen erop, we liggen erop en toch vergeten we
telkens al die dooden en dat we eens zullen zijn als zij. - En als 't ons heel sterk
aangrijpt, plotseling het weten van de eeuwen doorgaande, altijd bezige vernietiging,
dan zouden we wel in eens willen sterven in groot doelloos vinden van 't leven, in
een duizeling voor de diepten der eeuwen in de moedeloosheid van een die zich
nuttig dacht te maken en wien gezegd wordt dat zijn hulp niet helpt. Tot weer de
vrije ziel, ootmoedig neerknielend in 't heelal, voelt de noodwendigheid van z'n zijn.
Kom, maak de oogen helder en zie naar 't gewemel van 't begin en naar de lijn
van 't einde, welke als die tusschen zee en lucht, voor ons begrenst en toch niet
afsluit als we naderen.Soms deint de ziel op de Natuur-mystiek, als dat, wat hetzelfde is in zware boomen
en luchtige vlinders, in beglansd witte, innig roode en rustig blauwe bloemen, in
dunpootige, slankbevleugelde vogels, in het werelden bedekkend gras, in de
zomerluchten, de hooge, lichte en de wolkenluchten, samenvloeit tot één gouden
glorie, mysterieusen van menschen miskenden stroom.
Maar opwaarts, opwaarts die stroom! Waarheen? De Rust fluistert: ‘Naar
Harmonie, ver af als een ideaal.’ De reine vrouw der bosschen spreekt koel een
zuiveren boog van woorden over 't drukke gebabbel der dagen; kalm tegen een
oproerig gemoed.
‘Uitdagen, stampvoeten, ergeren? Wie uitdagen? Degenen, die zoo lang tot in
millioensten nauwkeurig hebben gerekend over stand, dat ze kindsch geworden
zijn en al maar onnoodig rekenen met denkbeeldige stokjes, die ze als werkelijkheid
zien. 't Zij verre te willen strijden met kindschen, of te willen redeneeren met een,
behept met ziekelijke fantaisieën. Voor die zwijg je de beleedigingen dood en heb
geduld met hen, kalm meelijdend geduld. Degenen, die schelden en lasteren, omdat
ze geen waarheidsinstinct hebben, waarmee ze den oorspronkelijken, fijnen vorm
kunnen herkennen van het met vodden omhangen motief der eerlijk-willenden. Ze
zijn gebrekkig, en 't is niet nobel gebrekkigen te bestrijden. En zij, die de vodden
rapen, ook zij missen iets: de kracht voor zelfkritiek; zoo niet, dan zouden ze huiveren
voor zichzelf als een met booze zweren bedekte, die onverwacht ziet zijn arm
lichaam.
Ergeren? Om den leugen in zoo menig bestaan, om dat geestelijk boven z'n stand
leven. Ze lijden fatsoenlijke armoede, gevolg van een van de vele valsche begrippen
van eer. In plaats van 't grijze werkpak aan te trekken, dat ze bekostigen kunnen,
nemen ze afleggertjes en knappen die soms wat op, gebruiken te weinig voedsel,
om ‘fatsoenlijk’ voor den dag te kunnen komen en zitten altijd in een vermoeienden
angst en in dwaze opgeschroefdheid.
Voel je geen meelij met die menschen, die zich zoo onnoodig moe maken?
Ze scharrelen en plooien met het weinigje, dat ze bezitten, om het groot te doen
schijnen.
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Ze liegen om de grootheid van hun ernst, om de hoeveelheid van hun genot voor
kunst, waar ze totaal niet van begrijpen, dat zij het leven hoog maakt en wijd met
stroomen lichts; ze liegen van de doorluchtigheid van hun geslacht, omdat een verre
neef artiest was, alsof dat feit hunzelf een mooi schijntje gaf.
Wat tob je nog om kindschen, gebrekkigen en zichzelf-vermoeienden? Ze doen
niets af tot het eeuwig heil. De vrije ziel als een leeuwerik in 't hooge kunnen ze niet
vatten en dooden. Ze vinden een naar de aarde gedwaald veertje, en denken dat
het alles is en pluizen 't uit - en daarboven het vrijheidslied als zonneschitterende
droppels druipend in 't heelal.
Maar dat hooren ze niet.
En de ziel juicht, vergeet, dat daar beneden menschen een arm klein veertje
vonden. - Wat haspel je toch met menschen? Er is niets dan 't Zelf, dat alleen zichzelf
leeren en helpen kan. Ga uit de eenzaamheid terug in 't leven en luister wat het Zelf
zegt. Er is niets noodig dan te luisteren en dadelijk te doen. Het Zelf glijdt door de
menschen, die het liefheeft al is het hard kritiesch, maar die het liefheeft, omdat het
is een deel van de massa en meegolft met haar bewegingen. Het Zelf beweegt in
de bewegingen der menschheid; het ziet en hoort en voelt half buiten z'n wil. De
daden, de karakters, ze maken blij of bedroefd zonder iets dat tegenhouden kan.
Maar wees geen oproerige popel, waar altijd roezemoes is in de takken, doch
beweeg als een lindeboom met zwaarder deiningen, altijd meegaand met de winden,
de stroomen om haar.
Het Zelf is licht aan 't golven: het ontroert bij den kommervollen deun der donkere
olmen bij de luchtige even gebogen geluidslijn der wilgen, bij de brokkelige sneeuwen
berg-wolken tegen blauw; het heeft vreemden lief, snel herkennend een gelijk
bewogene; het voelt afschuw voor onbekenden, vattend den ziele-afstand; het knielt
neer in een groote behoefte om zich klein te maken en vouwt vroom de handen in
de heilige wouden der Kunst; van de lichte daden der menschen vangt het de stralen
op, van de donkere voelt het de grauwte over zich komen; een dierlijke lach striemt
het; al het leelijke geeft heimwee, dat ineenkrimpen doet; al het mooi beeft eeuwig
door; daar gaat geen glinsterende kever, geen windstroom, geen licht, geen
wolkenschaduw, geen mensch voorbij, die niet iets beweegt in het Zelf, het
allesbevattende Zelf, voor zich genoeg.
‘Ga nu en luister, luister alleen.’
Dan trekt de wijze vrouw terug in haar stille overpeinzingen, waar de oude bosschen
zijn.
Goes, Augustus 1899.
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De Tijgersgracht te Batavia.
Door S. Kalff.
Thans moet men ze zoeken, de voornaamste, de deftigste gracht van het oude
Batavia, maar in de dagen van de loffelijke Compagnie was zij een slagader van
het verkeer, de wijk der notabelen bij uitnemendheid, door dichters bezongen en
door schilders, althans door teekenaars ‘affgeconterfeit.’
't Was geenszins toeval dat de hoofdgrachten der stad meerendeels gedoopt
waren met namen, aan de tropische dierwereld ontleend. Er was een Kaaimans-,
een Leeuwinne-, een Rhinocer-, een Tijgersgracht, met nog een Buffelsrivier,

Plattegrond van Batavia met het kasteel.

verbonden door ettelijke dwarsgrachten. Batavia was eene stad naar vaderlandsch
model aangelegd en de rivier waaraan zij gelegen was, de Groote Rivier, maakte
zelve, tusschen gemetselde beschoeiingen ingeklemd, de voornaamste gracht uit.
Uit deze van de Blauwe Bergen afstroomende Tjiliwong had de waterverdeeling
plaats in het net van zestien grachten, waarmede het college van heemraden de
hoofdstad in den loop der jaren begiftigd had. In later dagen zou Batavia, wat den
plattegrond en de bouworde harer huizen betreft, wel eens een tweede uitgaaf van
Amsterdam genoemd worden, doch de slingerende
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stroomlijn der Amsterdamsche grachten werd hier gemist. De Bataviaasche, met
uitzondering van de Ringgracht om het Kasteel, sneden elkander rechthoekig en
verdeelden over 't geheel de stad in paralellogrammen, die waarlijk wel den tooi der
boomenreien langs hunne zoomen behoefden om het oog eenigszins tevreden te
stellen. De stad was gebouwd op een alluviaal en moerassig terrein, en, eenmaal
die plaats gekozen, was het natuurlijk dat men door een samenstel van grachten
en vaarten den weeken grond trachtte te draineeren en tevens in het verkeer te
water te voorzien. Maar zoo handelsbelangen hier al den doorslag gegeven hadden,
uit een sanitair oogpunt was dit emplacement gewis slecht gekozen en 't zou nog
twee eeuwen duren alvorens het machtwoord van den IJzeren Maarschalk de oude
of benedenstad zou doen ontruimen, en hooger op een nieuw Batavia verrijzen.
Evenals in de Kaapkolonie eene talrijke dierwereld de gereede aanleiding was
tot tal van Hollandsche plaatsnamen, welke er ten deele nog bestaan, zoo deed
ook de tropische fauna voor ettelijke der Bataviaasche grachten den doopnaam aan
de hand. De oude kronieken staven overvloedig het feit, dat er in den omtrek der
hoofdstad genoeg kaaimans, rhinocerossen, buffels en tijgers waren, om meer dan
een stedelijk kanaal naar dit grove wild te benoemen. De eersten, de kaaimans b.v.,
hielden zich niet enkel om, maar ook in de stad op. Toen de gouv.-generaal
Carpentier eens van de jacht naar het fort terugkeerde, en reeds bij de stad gekomen
zijne paarden liet drenken, werd een daarvan door een krokodil gegrepen en
meegetrokken naar de diepte. De ‘lijfschut’, die er op was blijven zitten, had
nauwelijks den tijd zich van den rug van het dier te laten afglijden en uit de voeten
te maken. De verscheurende hagedissen bewoonden zelfs de Kasteelsgracht,
zooals blijkt uit de aanteekening:
*)
‘Op 10 Aug. 1641 is in de buytengracht, tusschen de punct Amsterdam ende het
casteel, een groote met ettelycke cleyne jonge caymans gevangen; oock had een
soldaet in de moerassige ruychte een nest met eyeren gevonden ende binnen
gebracht; d' eyeren waeren van groote weynich minder als een gansen ey, 't was
wonder om te sien deselve aan stucken geclopt quamen levendige caymans voor
den dach, happende om ende weeder, dat men daer een verslindende nature in
conde bemercken’.
Die ‘nature’ leverde dan ook dikwijls lijfsgevaar voor de menschen op. In 1692
werden drie kortelings uit het vaderland aangekomen mîlitairen door een kaaiman
vinnig vervolgd en moesten zich bergen op het dwarshout van een galg, die zich
op hun weg bevond. Het monster, steunende op de achterpooten en den sterken
staart, hief zich nog tegen den paal op. ‘Dit’, voegt de olijke kroniekschrijver er bij,
‘is het eerste voorbeeld dat ik ontmoete van luiden, die door de galg behouden zijn,
daar zij anders voor zooveelen doodelijk is, en noit andre die dezelve beklimmen
dan alleen de Scherpregter levend weder beneden daalen’.

*)

Bolwerk.
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Dat er een Buffelsrivier was kon in een stad met ettelijke inlandsche landbouwers,
voor welke de buffel het onmisbaar trek- en ploegdier was, geenszins bevreemden,
maar ook een enkele rhinoceros verdwaalde er wel eens. In 1661 werd door eenige
inlanders binnen de muren van het Kasteel gebracht een ‘levendige renocers wyfken,’
dat zij in een naburig riviertje in de modder gevangen hadden. Leeuwinnen waren
op dezen grond wel is waar niet inheemsch, maar de kleine diergaarde in 't Kasteel
bevatte toch af en toe een exemplaar van deze diersoort, waarschijnlijk afkomstíg
van de Kaap. Een daarvan ontsnapte uit zijn kooi, dreef de schildwachten op de
vlucht (‘alzoo zij niet gewoon waren zulken vijand af te wagten’) en werd, misschien
niet ver van de Leeuwinnegracht, door zekeren kapitein Winkeler neergeschoten.
't Veelvuldigst echter zijn de aanteekeningen omtrent tijgers. De minst gevaarlijke
waren zeker van die soort gelijk Valentijn er een zag, een gekooide nl., welke naar
hij schrijft ‘van een ongemeene hoogte en grootte, en van een schoone tekening
was, gewoon zijnde met een kleen hondje, dat door een gat in zijn kot kroop, te
aazen en te spelen.’ Het Dagh-register van het Kasteel Batavia maakt echter
herhaaldelijk melding van tijgers, die in het geheel niet met zich lieten spelen. Nog
een halve eeuw na de stichting der stad waren zij in de omstreken daarvan zoo
talrijk, dat er een premie op hun vangst was gesteld en de inlanders ook gedurig dit
grove wild voor de pui van de generaalswoning neerlegden. Gemeenlijk werden zij
in kuilen gevangen en dan afgemaakt. De aanteekeningen betreffen meest groote,
d.i. konings' tijgers, maken een enkele maal ook gewag van ‘een seer grooten
luypert, zijnde heel zwart geschyft’ (de z.g. zwarte panter.) In 1659 kwam een
maleische houthakker verhalen ‘hoe den woedenden tyger in den tyd van twee
maenden al veertien van syn volck uyt de houthackery hadde gehaelt ende
verscheurt, sulcx syn volck haer daer in 't bosch niet langer dorsten vertrouwen.’ 't
Gebeurde dat een tijger, niet verder van de stad dan Antjol, uit een kring van slaven,
die 's nachts om het vuur zaten, er een besprong en wegvoerde. De Chineezen
brachten wel eens een levend exemplaar in 't Kasteel, nadat zij het de klauwen
hadden afgenepen, en ontvingen dan een dozijn realen als premie.
Eerst tegen het jaar 1762 waren, door de toenemende bebouwing van Batavia's
omstreken, deze roofdieren genoegzaam verdwenen. Althans het Ned. Ind.
Plakaatboek vermeldt onder dat jaar een besluit van den gouverneur generaal Van
der Parra, ‘dat de noodzakelykheid zo groot niet is, als in vorige tyden, om de Comp.
langer te belasten met het betalen der premie van 10 rijksd. voor het doden van
een tyger in de bovenlanden, 't welk in het gepasseerde boekjaar nog 275 rijksd.
bedragen heeft, en dat men derhalven dit gebruyk soude konnen intrecken, evenals
zulks reeds ten reguarde van de renosters is gearresteert.’
Maar een eeuw vroeger was men nog zoo ver niet. En 't laat zich hooren dat de
Tygersgracht, die behalve een der langste ook een der oudste van de stad was,
aan het geslacht felis tigris haren onheilspellenden naam dankte.
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Zij was gegraven evenwijdig aan de Groote Rivier, d.i. aan de gekanaliseerde
Tjiliwong en liep van de Amsterdamsche Gracht langs het Stadhuis naar de
Binnengracht, maar verlengde zich aan gene zijde nog onder den naam van Buiten
Tygergracht en mondde uit in de kronkelende Groote Rivier. Hier was 't, in een tijd
waarin het absenteïsme onder de europeanen nog niet zoo algemeen was als in
later dagen, dat de notabelen onder de burgerij bij voorkeur domicilie kozen, en die
door bloeiende erven omgeven landhuizen bewoonden welke men, huis en erf te
samen, ‘thuynen’ noemde. 't Is waar, niet alleen op de Tygersgracht waren die
grootscheeps opgezette huizen te vinden Ook buiten de vijf poorten der stad, aan
den weg van Antjol, van Jacatra en elders stonden ze. Vooral ook op de
Amanusgracht, een kanaal dat omstreeks het jaar 1647 gegraven was door den
procureur J. Amanus, die bij besluit van gouverneur-generaal en rade gemachtigd
werd zich voor zijne uitschotten te verhalen door twintig jaren lang tol te heffen.
Die gracht liep van de stads buitenwal tot in de rivier Angké en diende om den
aanvoer van balken, bamboe, enz. ten allen tijde veilig te doen plaats hebben. Later,
toen de europeesche bevolking toenam, begonnen de fortuinlijke Comp. dienaren
en burgerij ook hier hunne ruime indische woningen te bouwen. Valentijn echter gaf
blijkbaar de voorkeur aan de Tygersgracht. In zijne Beschryvinge van Batavia weidt
hij daarover uit:
‘De vierde is de Tygersgragt, die van eenparige schoone gebouwen, en de
heerlijkste is die ik in deze stad kenne. Over dezelve heeft men vier steene bruggen
met overwelfde bogen, en eene van hout. Het schoon gezicht van deze lynregte en
zoo cierlyk beplante gragt overtreft alles, wat ik oit in Holland gezien heb; want
schoon men te Amsterdam op de Heeregragt en elders schooner paleizen en breeder
gragten dan hier heeft, geven zij nogtans dat genoegen en dat voldoende aangenaam
gezicht niet dat deze gragt en andre hier geven, behalven dat de gewoonte van
Indiën medebrengt, dat de meeste lieden van fatzoen hier tegen 4 of 5 uuren, of in
hunne stoepen, of aan de waterkant onder de boomen op zekere banken, die zij
daar vast hebben of wel brengen laten, zich verlustigen, gaande daar met hun goede
vrienden zitten om een pijpje te rooken en een glas wyn te drinken; daar men in
Holland alle die paleizen meest doorgaans gesloten ziet, en ook die lommer van de
boomen zoo groot niet, en 't gansch jaar door zoo groen niet als hier heeft.’
Inderdaad, aan ‘groen’ mangelde het deze omgeving niet. De kanarieboomen,
waarmee de boorden der gracht beplant waren, behoorden tot de hoogste indische
boomsoorten en gaven meer schaduw dan de gevinde bladeren der tamarinden,
die al mede hier en daar het ijle loover over 't water lieten hangen. Ofschoon men
hier geen vaderlandsche herfsttinten behoefde te zoeken, zoo teekende dit groen
zich nochtans bevallig af tegen de witte, in 't zonlicht badende huizen, die nergens
zoo ‘eenparig schoon’ waren als in deze wijk. Nog warmer en woordenrijker liet Jan
de Marre zich uit, waar hij zijn denkbeeldigen tocht door het oude Batavia aanving
bij deze ‘graft’, en zong van:
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De Tygersgracht, waar op Batavië mag roemen,
En zich om dit sieraad de pronk van 't Oosten noemen,
Werd van ons eerst beschouwt, daar zij, zo rijk bevrucht,
Een reeks Paleizen trots doet stijgen in de lucht,
En prijkt, ten einde toe, met schoone Bouwjuweelen,
Wier witte muuren en doorwrochte kapiteelen,
Verrijkt en opgesierd met lijstwerk en festoen,
Beschaduwd door een dreef van eeuwig lentegroen,
Den geest des vreemdelings verbaazen door dien luister.

Ook Joan Nieuhof kende in zijn Zee- en Lantreize aan dit gedeelte van Batavia den
palm der schoonheid toe. Hij vermeldt dat de gracht was ‘aen wederzijde dicht
betimmert en met veelerhande boomen beplant, die hun groen gewai wyd en breet
uitbreiden. D'oever is met gehouwe steenen ten water uitgetrokken, die meestendeel
anderhalve voet breet zijn.’
Aan de versiering der huizen was vaak geen geld gespaard door menschen,
welke door een lange ambtelijke loopbaan en de geneuchten van het indische leven
tot verstokte oudgasten waren geworden, welke schroomden om hun wichtigen
geldtrommel en hun kostbaren persoon te wagen aan een ‘periculeuse schipvaert’
naar 't vaderland, die tot twaalf maanden toe kon duren, of wier verbintenis met
inlandsche vrouwen, wier vaderschap over kleine kleurlingen hen aan dezen grond
verbonden hield. Er waren huizen
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Daar 't Ambonsch Sakkerdaan elk tot verwondring wekt,
Het gloeiende vernis en balk en wand bedekt,
Het goud en zilver straalt door ruime gallerijen.

En behalve dit sakkerdaan, (eene welriekende houtsoort van de Molukken, bruin
met zwarte aderen) stonden er meubels van ijzer-, van satijn- en ebbenhout, die
door de hand van den Chineeschen schrijnwerker of van den europeeschen werkman
uit het Ambachtskwartier (maar alsdan veelal clandestien) treffelijk waren
vervaardigd. Enkele dier oude meubels zijn nog bewaard gebleven. Aldus het met
verguld snij- en beeldwerk versierde schutsel, het wapen van Batavia dragende te
midden der zes blazoenen van Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn
en Enkhuizen, waar de verschillende Kamers der O.I. Comp. hun zetel hadden.
Voorts de kolossale glazenkast met overvloedig lofwerk en beelden op de hoeken,
afkomstig van de vergaderzaal van den Raad van Indië op het Kasteel, thans in de
bibliotheek van het Bat. Museum zich bevindende; en de ingelegde stoelen, tafels,
ledikanten en divans, welke ten vorigen jare in het Koloniaal Museum te Haarlem
waren tentoongesteld.
De omslachtige en kostbare huishouding in deze perceelen op de Tijgersgracht
hield verband met de ruime afmetingen van huis en erf. De latere gouverneur van
Ternate dr. Paulus Valckenaer had, tijdens hij nog tweede stadsdoctor te Batavia
met den rang van opperkoopman was, een huis op de Tijgersgracht gekocht voor
5800 rijksd. Maar aan de inrichting daarvan werden niet minder dan 10.000 rijksd.
besteed, aan zilverwerk 4000 gld. en aan den bruiloftsmaaltijd, bij gelegenheid dat
hij een veertienjarig weesmeisje trouwde, 2100 gld. Hij had hier slechts vijf paarden,
maar daarentegen 27 slaven, waaronder 2 violisten. Het huis van den landheer
(later raad van Indië) Jacobús Martinus Baljee had een voorplein, tusschen de
uitspringende vleugels van het hoofdgebouw, dat geheel met marmer was geplaveid
en van den weg afgescheiden door eene fraai bewerkte balustrade, met groote
standbeelden versierd. Zijn meubilair met paarden en rijtuigen werd bij zijn overlijden
geschat op eene waarde van f23.000, zijn slavenpersoneel op f10.000. In 't geheel
liet deze voormalige Leeuwarder weesjongen een vermogen van vier ton gouds na.
Langs de voorzijde dier vorstelijke woningen liep een soort van trottoir, bestaande
uit gladgelegde blauwe of roode steenen; hier mochten enkel vrije lieden den voet
zetten. Voor de slaven was de verharde rijweg daar buiten, ongeveer dertig voet
breed. De Tijgersgracht was, behalve een der oudste, ook een der langste grachten,
en die verreweg de meeste europeesche huizen telde, nl. 151; met nog 82 kleinere.
Zooveel had de volkrijkste wijk der stad, de Kali Besaar, er niet eens aan te wijzen.
't Mocht veilig gezegd worden dat de plutokratie (van aristokratie kon in het oude
Batavia kwalijk sprake zijn) hier haren zetel had.
Als verkeersmiddel vervulde de bataviaasche gracht een voorname rol. De gezeten
burger had veelal zijn eigen vaartuig voor zijn woning gemeerd, gelijk
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ergens in het Canal Grande de gondel voor het palazzo van den venetiaanschen
edelman; en wie 't niet had kon zich door den chineeschen schuitevoerder voor
twee stuivers laten brengen waar hij wezen moest. Maar de gracht diende den
burger nog tot iets meer dan om er des avonds aan den waterkant zijn pijpje te
rooken, en er een glas kaapsche wijn of een kroes vaderlandsche mom te drinken.
Vooral het jongere geslacht legde gaarne beslag op het speelvaartuig en de daarbij
behoorende huisslaven als roeiers, verzot als het was op het z.g. ‘orembaaien’. 't
*)
Woord was afgeleid van het jav. rombaja ; het beteekende een spelevaren met
versierde sloepen in den maneschijn, terwijl de ‘speeljongens’ met hunne
instrumenten voor de ‘aangename vois’ zorgden. En een van de aldus het meest
bezochte grachten was de Tijgersgracht.
Valentijn, wiens indische voorliefden hem wel eens parten speelden, schrijft over
dit genot:
‘Gelijk men hier tegen den avond een ongemeen vermaak en een groote
verquikking bij 't zitten en 't wandelen in de lichte Maan heeft, alzoo is het een van
de grootste uitspanningen hier dat men tegen 9, 10 en 11 uuren nu en dan bij hoog
water eenige vaartuigen met allerlei speeltuigen, en vooral van blaas-tuigen en
musicyns heeft, die zeer stil door de gragten komen aan scheppen, en een ongemeen
fraei muzycq (dat een heerlijke weergalm tegen de huizen geeft, en waarbij zich
ook wel stemmen voegen) aanregten, werdende van een ander vaartuig met
jonggezelschap kort er agter gevolgt. Ik heb wel halve nagten daarna, zonder
verzadigd te konnen werden, leggen luisteren, en heb zoo volmaakte concerten,
die van enkele slaven op de hand-viool, viool di gamba, harp, cither of guitaire en
wat dies meer zij, meesterlijk uitgevoerd wierden, daar gehoord, dat zij van geen
concert in 't Vaderland verbeterd konden werden’.
En ook de Marre, de ‘brave letterheld’, vergat niet in zijn dichterlijk tafreel Batavia
deze uitspanning te herdenken, Waar hij de geneugten bezingt van den in deze
gewesten overgeplanten Batavier, klinkt het:
Dan ziet hij, daar zijn oog op 't vlak der waatren dwaalt,
Waar in 't verkoelend licht de Stad op 't heerlijkst maalt,
De luchtige Orembaais door al de Grachten zwemmen,
Den Burger juichen bij den orgelklank der stemmen,
Gepaard aan 't snaargeluid; de blijdschap in haar kracht,
En gantsch Batavië te water in zijn pracht.

Er was echter een tijd van den dag waarop de bewoner der Tijgersgracht den
belommerden waterkant schuwde en zich ijlings in zijn huis borg, of in den ruimen
hof daarachter, die zich veelal tot de Kaaimansgracht uitstrekte. Dat was wanneer
de slaven des huizes kwamen aandragen met de kuipen met faeces (want gegraven
latrines bestonden niet) ten einde die in chineesche drekschuiten of in de gracht
zelve van hun inhoud te ontlasten. Zóó welriekend konden alsdan de bloesems aan
de boomen niet zijn, of hun geur werd
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Soort van vaartuig.
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verdrongen door de ammoniakale dampen, uit deze vaten der oneere oprijzende.
Foela novi horas of ‘negen uuren blommen’ werd deze corvee genoemd in eene
samenleving, waar het portugeesch minstens zooveel in zwang was als het maleisch.
En weinig beter was 't wanneer de Tijgersgracht uitgebaggerd werd en de modder
op den kant opgetast, ten einde later met schuiten te worden afgehaald. Onder de
stralen der tropische zon moesten deze slijkheuvels wel spoedig aanvangen te
gisten en te... rieken, terwijl daarboven des avonds zwermen van bloedgierige
muskieten hun gegons lieten hooren. De reiziger James Cook, die in het jaar 1770
Batavia bezocht, vermeldt dat bij droog weer en laag water de grachten naar niets
zoozeer riekten als naar eigen lof, dat er zich in de gansche stad geen privaten
bevonden, zoodat de ‘graft’ steeds dienst deed als riool, en dat het stroomend water,
b.v. dat van de Groote Rivier, somtijds nog nadeeliger was dan het stilstaande,
dewijl vele doode dieren, uit de bovenlanden afdrijvende, op ondiepe plaatsen
vastraakten en daar de lucht vergiftigden
Vóór het jaar 1699 steeg of daalde het niveau in de grachten merkbaar met dat
in de Groote Rivier, en had ook, door de snelle strooming aan de meeste Javasche
kustrivieren eigen, een natuurlijke spuiing plaats. De uitbarsting van de Salak echter,
en de aardbeving die er mee gepaard ging, brachten in de monding der rivier een
bank teweeg, welke de vrije uitstrooming, en daarmee de waterverdeeling in de
grachten, niet weinig belemmerde. Aan niemand bracht die bank voordeel; tenzij
dan aan den opperkoopman Jacob Faas, welke op het denkbeeld kwam dit beletsel
voor de scheepvaart met een moddermolen weg te ruimen, en daarvoor tot
extraordinair raad van Indië benoemd werd. Maar de bank groeide weer aan, en
was spoedig grooter dan ooit geworden. De moddermolen kon 't tegen de elementen
niet harden. Maar voor Jacob Faas had hij zijn dienst gedaan.
De bewoner van de Tijgersgracht evenwel, wanneer hem door baggerspecie of
door ‘negen uuren blommen’ het klimaatschieten vóór zijn huis ondoenlijk werd
gemaakt, kon daar achter terecht. Nl. in den hof, die gemeenlijk welbeplant was met
schaduwrijke boomen en siergewassen, terwijl zich aan het einde daarvan stallen
en koetshuis bevonden welke op de Kaaimansgracht uitkwamen. Er stonden hier
huizen, die zelfs een gouverneur generaal of een oud-gouverneur generaal tot
bewoner gehad hadden. Mr. Willem van Outhoorn b.v. woonde nog zestien jaren
lang, d.i. tot aan zijn dood, op de Tijgersgracht, nadat Heeren Meesters hem een
wenk hadden gegeven om af te treden dewijl zijne dochter gehuwd was met den
directeur generaal Joan van Hoorn, en zij ‘geen consanguiniteit nog affiniteit’ wilden
dulden tusschen den eersten en den tweeden persoon in de kolonie. Echter was
de pil verguld; hij bleef landvoogdstraktement trekken en rang nemen terstond na
den regeerenden landvoogd, terwijl een wacht van veertien man onder een vaandrig
voor zijn huis geplaatst werd.
Het was van de Tijgersgracht dat Joan van Hoorn, gouverneur generaal geworden,
zijn tweede vrouw naar 't altaar voerde, nl. Joanna Maria van
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Riebeek, een kleindochter van den stichter der Kaapkolonie. Dirk van Cloon en
Reinier de Klerk hadden hunne landhuizen op Molenvliet (het officieele domicilie
was de generaalswoning in het Kasteel) maar Jeremias van Riemsdijk had, behalve
zijn twee ‘thuynen’ aan den Antjolschen weg, Schoonsigt en Vijvervreugt genaamd,
een fraai huis op de Tijgersgracht. Uit een brief, dien hij aan zijn zoon Isebrandus
te Haarlem schreef, blijkt iets omtrent de inrichting van eene deftige huizinge op de
voornaamste gracht van Batavia, en omtrent den staat dien een indisch landvoogd
daar voerde. Na de beschrijving van de beide buitenplaatsen bij de stad, en van de
landgoederen Buitenzorg, Pondok Gedeh en Tjiseroa, die hem allen in eigendom
toebehoorden, leest men in dien brief:
‘Wat nu myn woonhuys op de tygersgragt betreft, hetselve staat op de beste
plaats van de gragt, die aan weerskanten met canarieboomen, die seer digt en hoog
groeyen, beplant is en jaarlijks even als de lindenboomen in de palamasiebaan
gesnoeyt werden, voor het huys agter de canarieboomen staat een groot speelhuys,
van boven met blauw geverfde cherappen of plankjes even eens als de lyen in 't
vaderland gedekt, en op palen over de tygersgragt, alwaar de menschen die myn
spreken moeten haar verblijf nemen.
Het huys is heel breed, de zijkamer voor aan den weg is soo groot dat daarin wel
veertig Mejuffrouwen konnen geplaast werden, met Engelsche schuyframen, en de
vloer van swarte en witte marmere steenen; een breede gang naast de kamer,
meede met een schuyfraam, die syn ligt ontvangt van een groote plaats met twee
deuren en vyf schuyfraamen, de vloer van blauwe arduyne steenen, die honderden
jaaren goed blyven, voorts een kelderkamer met vyf trappen opgaande, die in de
40 voeten lang en circa 30 voeten breed is, wyders een gemakkelyke trap na boven,
daar men van vooren aan den weg een kamer heeft soo groot als die van beneden
en een kleender kamer daarnaast, item een agterkamer soo groot als de kelderkamer
en een kleender kamer daar nevens, synde agter die twee kamers een
buytengaanderye soo lang als het huys breed is, en dertig voeten wyd, van boven
met planken beschooten en pannen gedekt, en in de groote bovenkamer een deur
waardoor men na de gaanderye gaat, de kelder is soo groot en breed als de
opkamer, en de vloer van zarksteenen; uyt het huys gaande na agteren vind men
een gaanderye soo groot als de bovenste, op houte gedraayde pylaaren twee aan
twee, kerkwerk, vervolgens een considerabele groote plaats, in de midden open,
dog aan wedersyden bebouwt met een ruyme kombuys of keuken, een gemakhuys
en verscheyde andere gebouwen, wyders de kombuys voor de slaven en diverse
vertrekken, alle met een bovenverdieping en woningen voor de slaven, en agter
twee wagenhuysen en paardestallen, alwaar thans twintig fraaye koetspaarden,
geappelde, kastange-bruyne en swarte op stal staan, daaronder drie spannen van
vier paarden, en drie koetsen met glazen, waarvan een uyt het vaderland gekomen
is, een Engelsche koets met gaas insteede van glas, drie wagens als berlyns voor
vier menschen, een fayeton, vier charetten en twee chaisen; bestaande het volk in
een Europeese koetsier,
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twee Europeese oppassers en een Europeese kok, mitsgaaders tweehonderd mans
en vrouwen slaven en haar kinderen; nog syn in de thuynen zes paarden die daar
altoos blijven, en drie chaisen, eenige karren en boerewagens, alsmeede verscheyde
jagtjes en roeyschuyten om van de een na de andere plaats te konnen vaaren, en
laatstelijk een groot veehok, wel voorsien van kalkoenen, cappoenen, hoenders,
eenden en duyven, waarby sig de assurante huysmussen, die hier net zyn als in 't
vaderland, meede in menigte gevoegd hebben.’
Dit was voorzeker een groote ‘ommeslag’, inzonderheid wat een korps van
tweehonderd slaven en slavinnen betreft. Maar Van Riemsdijk, die vijfmaal gehuwd
was geweest, had ook niet minder dan veertien kinderen overgewonnen en behoefde
derhalve naar Indische begrippen de ruimte.
Onder de openbare gebouwen op de Tijgersgracht telde in de eerste plaats het
raadhuis, dat met het plein daarvóór reikte tot de Heeren- of Theewaterstraat. Voorts
de Latijnsche School, welke te Batavia een zoo kortstondig

en kwijnend bestaan had. Zij dagteekende van het jaar 1642 en het bestuur van
den gouv.-generaal Antonie van Diemen, zij opende onder haren eersten rector ds.
Johannes Sterthemius met een dozijn leerlingen. De voorgevel bevond zich aan de
Tijgersgracht, maar het erf - er was een ruime speelplaats bij en een fraaie woning
voor den rector - kwam aan de achterzijde met een steenen poort uit aan de
Kaaimansgracht. De inrichting sukkelde al spoedig, zoo met onderwijzers als met
leerlingen, zij bleef een lastpost voor de regeering en werd in 1656 opgeheven. 't
Volgend jaar werd huis en erve voor 2600 rijksd. verkocht aan den predikant
Johannes Roman, schrijver der Scheepsbedenckingen, die echter weinig genot had
van zijn nieuw eigendom, want hij stierf reeds in 1658.
Somtijds was de Tijgersgracht het tooneel van officieele vreugde-, en ook van
officieele rouwbedrijven, al naar dat in een der voorname huizen bruiloft werd
gehouden of wel het huis des maaltijds tot een klaaghuis was geworden, waar de
lijkwagen voor de deur stond. ‘Een doode en een bruid moeten
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beide het huis uit’, luidde het spreekwoord, en dit ging in het oude Batavia niet
zonder ostentatie. Wanneer een landvoogd of een landvoogdsvrouw ter uitvaart
werd gebracht, dan nam de lijkstaatsie haren weg gemeenlijk langs de Tijgersgracht.
Zoo bij de begrafenis van Carel Reyniersz, toen de stoet zich van het Kasteel bewoog
door de Princestraat, over het marktveld en de Tijgersgracht, voorbij de Nieuwpoort
naar de kerk. Daar werd het lijk ter aarde besteld, terwijl de militairen buiten op het
kerkhof vijf charges uit hunne musketten losten, en een bepaald aantal kanonschoten
vielen van de bolwerken om de stad, van het Kasteel en van de schepen ter reede.
De lange stoet keerde toen naar de generaalswoning terug; de onderkooplieden
die de handschoenen, den helm, de sporen, den degen, het kuras en het
familiewapen voor de kist uit hadden gedragen; de hellebaardiers, de hofmeester,
kleermaker en kok van Zijn Edelheid zaliger, aan welke men voor deze gelegenheid
als een tamelijk oneigenlijk attribuut een ‘carbyn’ te dragen had gegeven; voorts de
*)
stalmeester ‘in volle rustinge met den regiments-stock’, dan de familieleden, de
nieuwe gouverneur-generaal Joan Maatsuyker, de gezanten van het hof van
Mataram, al de ambtelijke colleges met de eerwaarde broederen predikanten, de
notabelen der Europeesche en Chineesche burgerij, de scheepsofficieren van de
vaartuigen ter reede, de bevolking van het Ambachtskwartier, enz.
In dezelfde volgorde, maar zonder het ‘waerde lijck’ keerde men over de
Tijgersgracht terug naar het Kasteel, ‘ende aldaer, naer het ordinaris gebruyck dezes
landts haerzelven matichlyck ververst hebbende, sijn sij een ygelyck na sijn
eygenhuys ende bescheyden plaets met den avont wedergekeert.’
Nog in 't zelfde jaar hertrouwde Reyniersz' weduwe Françoise de Wit met den
secretaris der Hooge Regeering Adriaen Willeborts; ‘werdende de feestmaeltyt
gehouden ten huyse van de bruyt, aen 't eynde van de westzijde van de Tijgersgracht,
daer d' Ed. heer generael Joan Maetsuycker, ende d'heeren Raden van India met
noch eenige andere genoodichde heeren ende vrunden, nevens hare respective
gemalinnen, verschijnen ende den vordren dach in vrolyckheyt doorbrengen.’
Ook Susanna Agnieta van Outhoorn en Johanna Maria van Riebeek, de beide
vrouwen van den landvoogd Joan van Hoorn, hadden op de Tijgersgracht gewoond.
Bij 't huwelijk der laatste reden de koetsen de beide zijden der gracht langs en voorts
naar de Kasteelskerk, waar Ds. Godfridus van Holten voor de inzegening van 't
huwelijk en een half uurtje kanselwelsprekendheid een douceur van duizend
rijksdaalders ontving.
Maar ook van gansch andere, van dolzinnige moordbedrijven was de Tijgersgracht
niet zelden het tooneel. 't Was wanneer onder het talrijk slavenpersoneel in die
reeks van rijk gestoffeerde huizen plotseling de ‘amokspuwer’ voor den dag kwam.
Wanneer de heetbloedige boegineesche of balische ‘lijfeigene’, verbitterd door
persoonlijke veete, of door minnenijd, of
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Zg. staf van kommando, waarmede vele Indische landvoogden ook afgebeeld zijn.
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door een tuchtiging aan den lijve, het voorwerp van zijn haat de kris in het lichaam
had geboord en dan, in een roes van bloeddorst, den weg langs rende als een
hoornwoest geworden rund, al wat hem tegenkwam overhoop stekende. Het
Daghregister van het Kasteel Batavia bevat verscheidene aanteekeningen, waarbij
gewag wordt gemaakt van zulke gevallen van blinde moordzucht. Onder
dagteekening van 31 Juli 1659 bv. de volgende:
‘Desen verleden nacht wiert door een der dienaren van den Maleyer Intien Idop
amock gespeelt, ende een swart eerst doot gesteken ende noch een lyffeygen van
d'heer Verbeeck gequetst, op welckers gerucht de wacht van 't stadthuys uytquam:
ende hem ontmoetende, ontsnapte haer; ende ontmoetende een jongh bootsman,
gaff denselven sodanigen wont onder de slincker borst, dat daer mede van overleden
is; dan wiert op de Tijgersgracht beset, sulcx in de gracht sprongh, alwaer
genoodsaeckt waren, soo hy niet soude ontduycken, denselven te schieten ende
van 't leven ter doot te brengen.’
De Tijgersgracht had al vroeg eene eigene physionomie, waarin de levenswijze
de

de

der bataviaasche burgerij in de 16 en 17 eeuw zich als 't ware afspiegelde. De
europeesche huizen overtroffen in aanzien en in getal die van elke andere
bataviaasche gracht. De statige boomen en de statige woningen deden haar
uitblinken boven andere stadsgedeelten. Hare ligging maakte haar tot een slagader
des verkeers tusschen de twee voorname pleinen der stad, het Stadhuis- en het
Kasteelsplein. De typen, die elkaar hier in de schaduw van kanarie- en
tamarindeboomen ontmoetten, verpersoonlijkten eene gansche koloniale
samenleving. Hier de oudgast in witlinnen mouwvest en ‘muggenbroek’, de
kortstondige indische schemering benuttend tot een avondkout met zijn buurman.
Daar de geverniste draagstoel van de indische dame, waaruit door de openingen
van het rottan-vlechtwerk een paar zwarte oogen den voorbijganger tegenflikkeren.
In de ‘galderye’ van eene royale heerenhuizinge een paar gebronsde schoonheden,
die in verhaspeld portugeesch of in brabbelmaleisch elkaar onderhouden over de
laatste Maandagreceptie bij mevrouw de generaalse. Verderop een
volbloed-europeesche vrouw, zóó kortelings uit het vaderland gekomen dat zij nog
niet heeft kunnen besluiten de europeesche avondkleedij te verwisselen met de
sarong en kabaja, al mocht dan ook misschien van dit westersch toilet Huygens
nagezegd worden:
Wegh met den ouden trant: daer komt een andere swier,
Versleten te Parys en van de nieuwste hier;

Voor 't huis van zijn oud Edelheid staat de wachtdoende piekenier en speurt of de
aanzienlijke bewoner, of wel een raad van Indië in aantocht is, wien hij 't militair
saluut heeft te brengen. De tjao- en bami-verkooper heeft zijn ambulante gaarkeuken
ergens op een hoek neergezet, waar hij met zijn vettige waar dra een groepje
huisslaven uit de naburige woningen tot zich heeft gelokt. Voor de Latijnsche School
zit Ds. Augustinus, rector der in 1667 herstelde inrichting, en spiegelt misschien
haar en zichzelven nog een lang leven voor. Ginds uit een der achterhuizen
weerklinkt het ampon!
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ampon! van een figuur uit Van Hogendorps tooneelspel Kraspoekol, of de slaavernij,
een lijfeigene aan wien ter zake van een verzuim of overtreding ‘dapper de vliegen
van den rug worden gejaagd.’ Doch zijn geschreeuw wordt overstemd door het
gerucht van eene kompagnie bereden europeesche schutterij, uitgedost gelijk de
duitsche reiziger Barchewitz hen zag: in met goud geborduurde uniformen van
hemelsblauw laken, met witte veeren op den hoed, het ruiterpistool in den holster,
†)
de karabijn langs het zadel. Chineesche klontongs, javaansche en madureesche
koelies, bantamsche waterdragers, slaven en slavinnen tot een dozijn verschillende
rassen van den Archipel behoorende, bevolken aan de overzijde der gracht den
weg, of zitten tragelijk neergehurkt op de koraalsteenen kaden. Snelvoetige loopers
komen van den kant der Deventer Houtmarkt aanhollen en achter hen volgen in
gestrekten draf de kostbare perzische of arabische paarden, welke de vergulde
koets van een raad van Indië voorttrekken. 't Is zaak uit den weg te gaan, want die
loopers zijn gewapend met lange bamboezen en maken daarmee ruim baan voor
de karos, die niet zelden door een europeeschen koetsier bestuurd wordt. In 't bruine
water der gracht baadt zich het vrouwelijk dienstpersoneel, den sarong handig als
badmantel gebruikend, en wringt zich de grove, gitzwarte haren uit, of plonst en
ploetert zoo onbezorgd alsof er niet, terstond achter de Tijgersgracht, een tweede
zich uitstrekte met den onheilspellenden naam van Kaaimansgracht. Want zoo de
tijgers en de ‘renosters’ al voorlang verdwenen zijn, niet alzoo de vraatzuchtige
krokodillen, welke van deze inlandsche bevolking nog menig offer zullen blijven
vergen.
De avond valt, en prachtig verheft zich boven de daken van het stadhuis de
stralenrijke indische maan. Dit is voorwaar geen bleeke bordpapieren Luna, gelijk
zij aan den noordelijken hemel opgaat, maar een laaie bol, welke met stroomen van
wit en tintelend licht de natuur overgiet. De indische zon is een onbeschaamde zon,
maar de maan is hier een weldoende troosteres, een lichtende fee. En nu ze hare
fonkelende zilverglansen op het water van de Tijgersgracht doet drijven zal 't wel
niet lang meer duren of de eerste orembaai komt, ergens uit de Amsterdamsche of
uit de Leeuwinnegracht aanzetten, door de roeiers met korte handpagaaien
voortgeschept op de wijze van een moluksche kora kora, en binnen haar boord
zitten onder het schijnsel der chineesche lampions lustige jongelieden, een maleisch
pantoen zingende, dat de speeljongens met hunne instrumenten begeleiden. Zoo
't bontbewimpelde vaartuig ook al in stiller wateren mocht gaan ‘dolen zonder te
verdwalen’, ergens in de Buiten Tijgersgracht of in de rivier van Krokot, 't zal den
vrijers in 't schuitje gewis niet hinderen. Ook daar is avondkoelte en maneschijn; ja,
stonden hier elzeboschjes op den kant instede van de forsche plantenvormen der
tropische natuur, men zou het maleisch liedeke van daar-
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even mogen onderbreken voor de regels van den dichterlijken drost van Muiden:
Anders en speelt er het windetje niet
Door elsetacken en leuterigh riet,
Als lustighjes, lustighjes; lustighjes gaet
't Watertje daer het aan 't walletje slaet.

Nog lang blinkt uit de huizen der Tijgersgracht het licht der kaarsen of der
astraallampen, en ziet men achter op de rijtuigen de vonkenspattende ‘dammers’
(flambouwen) over den weg vliegen. Want de avond is hier de tijd van bezoeken
en feestvieren; inzonderheid op de Tijgersgracht, een brandpunt voor de vermaaken prachtlievende gemeente, is 't voortdurend ramé ramé. Eerst diep in den nacht
verstomt het laatste feestgedruis. De tropische natuur keert tot hare statige kalmte
terug. Droomerig laten de waringins hunne dikke bladerentrossen afhangen over 't
water, de maan staat hoog aan den hemel, de nachtwind streelt het loover dat blinkt
van het gepolariseerde licht, maar nog altijd rimpelt zich het water van de
Tijgergracht; 't zij onder de abluties van den badenden slaaf, 't zij onder de kano
des visschers, die in de buitenwateren het ‘geschubde watervolck’ gaat verschalken,
't zij onder de kiel van de chineesche prauw, die in haar dubbelen bodem de
gesmokkelde opium houdt verborgen.
Het stond echter geschreven dat de glorie van de Tijgersgracht zou voorbij gaan,
tegelijk met het machtig handelslichaam 't welk al die spacieuse woningen langs
hare boorden had in 't aanzijn geroepen. Sedert Daendels de ontruiming van het
oude batavia dekreteerde en de bevolking zich allengs naar Noordwijk, Rijswijk,
Weltevreden, en elders verplaatste, begonnen al die huizen, waar landvoogden en
raden van Indië gewoond hadden, ledig te staan. Trouwens, tegen het laatst der
de

18 eeuw, toen de glans der loffelijke Compagnie reeds had uitgeschenen en de
teekenen van ontbinding allerwege zichtbaar waren, had de Tijgersgracht haar
besten tijd gehad. De zaken der groote koloniale affaire waren reddeloos in 't
achterschip geraakt, en tegelijk daarmee het vertoon eener brutale weelde aan 't
minderen; de waarde der perceelen begon sterk te dalen, in afwachting dat ze voor
afbraak zouden worden verkocht. De fraaiste wijken werden voor en na onder den
voet gehaald, de oude stad geraakte hoe langer hoe meer in verval en was in 1816,
bij het einde der britsche tusschenregeering, nog slechts door eenige weinige
oudgasten, door Portugeezen en Chineezen bewoond.
Niet alleen de stad, maar ook de kostbare waterwerken, welke ten haren behoeve
door vorige generaties waren aangelegd, werden van dien tijd af aan hun lot
overgelaten. De Tangerangsche sluis, die duizenden had gekost; de Mookervaart,
het werk van den landdrost Vincent van Mook; de Amanusgracht, het werk van den
procureur J. Amanus; de Antjolsche vaart, het werk van den directeur generaal
François Caron, het gansche kanalennet van het oude Batavia werd verwaarloosd,
met uitzondering van de Groote Rivier en een paar grachten in het Chineesche
kamp. De weidsche landhuizen
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werden gesloopt, de bloemrijke ‘thuynen’ vervangen door inlandsche vischvijvers
en chineesche kerkhoven, door klappertuinen en wildernissen. Van de vermaarde
Tijgersgracht zou niets overblijven dan een vuil en drabbig water, hier en daar
overwulfd door vervallen steenen bruggen, besloten tusschen kaden met ingestorte
beschoeiingen en met gras en ruigte bedekt, en omzoomd door de puinhoopen der
*)
huizen, die eenmaal aan de rijkste burgers van Batavia tot woonplaats strekten.
Zóó zouden de oude lofredenaars der ‘koningin van het Oosten’ haar gewis niet
meer herkennen; of, haar herkennende, niet meer prijzen. Konden ze uit hun graf
opstaan, Jan de Marre zou zijn lier stemmen tot het klaaglied instede van het loflied,
en de predikant Valentijn den bijbelschen boetprediker de woorden nazeggen:
‘Is dit die stad waarvan men zeide dat zij volkomen van schoonheid was, eene
†)
vreugde der gansche aarde?

*)
†)

Veth. Java III.
Klaagliederen Jeremia II:15.
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Gedichten.
Door Evangeline.
Lenteregen.
De lauwe lentelucht drukt loom
Op struik en bloembesneeuwden boom.
Het riet wuift langzaam heen en weer,
Stil ligt in matten glans het meer.
De witte bloemen in het gras
Gaan dicht, alsof het avond was;
En weldra ritselt, drop bij drop,
De regen neer op bloem en knop.
Ik lig te droomen aan den vliet,
De regen stoort mijn mijm'ring niet.
Ik doe heel stil mijn oogen toe....
Hoe wordt het mij zoo licht te moe!
Het is, als drupten van omhoog
De tranen uit een dierbaar oog.
De wilde stormen zijn voorbij!
Ween, lente, ween nu over mij!
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Verlangen.
Nu zucht in 't loover droef de wind,
Wijl hij mijn schat niet wedervindt.
En klagend klinkt de eentoon'ge wijs
Der golven, nu zoo dof en grijs:
‘Wat hebben wij haar dan misdaan,
Dat zij zóóver is heengegaan?’
O, zwijg, gij klagend lied van smart,
Want gij verscheurt mijn arm, droef hart.
Het wordt zoo donker, en ik ril
In de eenzaamheid, zoo koud en kil!
Gij golven, ruischt nu zacht, heel zacht....
Ik wil gaan slapen, het is nacht.
O ruischt dan zacht mijn wiegelied,
O golven, stoort mijn sluimer niet.
Kom, dek mij met uw vleuglen toe,
Gij zoete slaap, ik ben zoo moe....
En laat mij in uw droomenlicht
Nog éénmaal zien dat lief gezicht!
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Stil ruischt de nacht....
Stil ruischt de nacht, blank licht de maan;
Nu mocht ik, Lief, wel met u gaan.
Ik weet een weg, waar 't eenzaam is;
Daar ritselt slechts het oeverlisch.
Nachtvlinders suizen zacht voorbij;
De dauw wolkt wazig op de wei.
De boomen zwijgen in den nacht;
Hoog straalt een ster, in wond're pracht.
De wind strijkt over 't eenzaam land....
Dáár wandlen wij dan, hand in hand.
O, Lief, ga met mij mee daarheen!
Daar zijn wij beiden héél alléén.
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't Was avond....
't Was avond, en ik was alleen.
Door 't venster blank het maanlicht scheen.
Ik zong een lied met zachte stem,
En zingend droomde ik steeds van hem.
De tonen klaagden langzaam uit,
Nog lang weerklonk het zacht geluid,
Stierf eind'lijk weg, met zwak geruisch....
De stilte suisde zwaar door 't huis.
Het was zoo vreemd, het was zoo licht....
Toen sloot ik stil de blinden dicht,
En staarde zwijgend in den nacht,
Den donkren nacht.... en dacht.... en dacht....
Aan eene lente, lang geleên,
Toen Liefde's Licht nog om mij scheen;
Aan mijn vervlogen zaligheid....
Toen heb ik lang, heel lang geschreid. -
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De Van Dyck-tentoonstelling te Antwerpen.
Door Max Rooses.

De Van Dyck-Tentoonstelling te Antwerpen zal gesloten zijn, wanneer deze regelen
verschijnen. Het hofje aan de achterzijde van het Museum van Schoone Kunsten,
langs waar honderd duizend menschen gegaan zijn ter beevaart naar de
meesterwerken van den eeuwig jongen kunstenaar, zal hervallen in zijne
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doodstille eenzaamheid en al de mooie dingen, die wij zoo onvermoeid hebben
bewonderd, zullen terugkeeren naar de vier hoeken van Europa. Bij het
afscheidnemen past wel een woord - al ware het slechts een kort woord - van groete.
Men zou te Antwerpen in Augustus 1899 de driehonderdste verjaring vieren der
geboorte van Antoon van Dyck; er zou een historische optocht ingericht worden,
zooals men dit daar weet te doen; vreemde kunstenaars zouden uitgenoodigd
worden om er plechtig hulde te brengen aan den hooggeprezen voorganger; de
straten zouden versierd worden; de kermisfeesten zouden met ongewonen luister
gevierd worden. Er had zich wel eene stem laten hooren, vragende dat er ook een
tentoonstelling van van Dyck's werken zou gehouden worden, maar die stem vond
weinig weerklank. Men herinnerde hoe in 1877, tijdens de Rubens-feesten, beproefd
werd dezes schilderijen naar Antwerpen te lokken en hoe deerlijk men toen was
uitgebrand; sommigen werden weerhouden door de bedenking hoe, aangezien nu
als toen de groote Museums hunne schatten niet zouden leenen, het te vreezen
was dat met stukken van minder waarde uit privaat-bezit samen te rakelen, men
wel eenig gevaar liep een verzameling te krijgen, die den gevierden schilder weinig
eer zou doen en waar niemand vreugde zou aan beleven. De eerste beslissing over
het voorstel luidde dan ook afwijzend.
Maar de voorstanders der onderneming drongen aan, zij deden gelden in de
eerste plaats den bijval door de Rembrandt-tentoonstelling te Amsterdam ingeoogst;
zij achtten het onverantwoordelijk, zonder een ernstige poging te beproeven, de
kans verloren te geven, en de aanhouders wonnen. Eene commissie werd ingesteld,
sub-commissies en buitenlandsche leden benoemd; men toog met ijver aan het
werk en al spoedig had men de overtuiging dat men lukken zou.
De eerste bijtredingen werden te Parijs gevonden, waar de heeren Rodolf Kann,
Ferdinand Bisschoffsheim, Henri Heugel en Leon Bonnat, al spoedig daarna Mevr.
André zich bereid verklaarden hunne van Dyck's te zenden. De schilderijen in bezit
van baronnes Hirsch waren ons toegezegd, maar het overlijden der eigenares kwam
op het laatste oogenblik de verzending verhinderen.
De groote slag werd te Londen gehaald. De sub-commissie daar gesticht werkte
met moed en geluk en bracht ons ruim een dertigtal stukken, haast zonder
uitzondering meesterwerken. H.M. de Koningin had het goede voorbeeld gegeven
met uit haar Van Dyck-room te Windsor-Castle drie der meest beroemde doeken
af te staan. De hooge adel volgde en uit het land, waar zoo ontelbare werken van
den Antwerpschen meester te vinden zijn kwam een puike keus naar zijne
geboortestad. De keizer van Rusland zond het meest gevierde stuk uit de
schitterende reeks van Dyck's, die l'Ermitage bezit, de koning van Italië leende een
dozijn uitgelezen teekeningen; uit Italië, Oostenrijk en Duitschland kwamen enkele
werken en eindelijk België zelf droeg ruimschoots tot de tentoonstelling bij. Het
Antwerpsche en het Brusselsche Museum traden toe, al de kerken, die altaarstukken
van den
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meester bezaten, stonden ze af, en de bijzondere eigenaars stelden ter beschikking
der commissie wat deze verlangde.
Zoo kreeg zij ongeveer honderd schilderijen bijeen, zonder de teekeningen te
rekenen, waaronder, wij mogen het niet onvermeld laten, zich het beroemde
schetsenboek van van Dyck, in bezit van den hertog van Devonshire, bevond. Bij
die stukken werden gevoegd exemplaren van al de photografieën naar 's meesters
schilderijen gemaakt, een verzameling der portretten uit de Iconografie, hoofdzakelijk
door den hertog van Arenberg geleend, en het welgelukken der tentoonstelling was
verzekerd.
en

Zij ging den 12 Augustus open, den dag voor de van Dyck-feesten. Zij vond den
ruimsten bijval; dat zij dien bijval verdiende, willen wij nog in weinige woorden doen
uitkomen.
Van Dyck is over het algemeen te weinig bekend en daarom ook niet hoog genoeg
geschat. Zij die gelegenheid hadden hem in vele verschillende landen te zien en
hem in al zijne uitingen te leeren kennen, weten het wel beter; maar voor weinigen
bestaat die gelegenheid en wat de meesten van hem te zien krijgen geeft hun een
onvolledig en onjuist denkbeeld van den meester.
Daar waar men hem vooreerst zou gaan zoeken, in zijne geboortestad, is hij niet
of slechts in schaarsche mate te vinden: een vijftal kerkstukken, een drietal portretten,
waaronder tot in de laatste tijden geen enkel van hooge waarde was en die allen in
een zelfde tiental jaren geschilderd zijn is al wat er hier van hem is overgebleven;
te Brussel nog minder; te Londen, zijn tweede vaderstad, in de National Gallery al
even weinig: te Parijs en te Munchen veel meer, maar toch nog niets volledigs.
Nergens ziet men naast elkander stukken uit zijn leerjaren toen hij onder Rubens
invloed stond, van zijn Italiaanschen tijd toen hij dweepte met Tiziano en ander
Venitiaansche meesters, van zijn tweeden Vlaamschen tijd toen de invloeden van
buiten door elkander getemperd waren en hij meer en meer zichzelve werd, van
zijn Engelschen tijd eindelijk toen hij alleen nog zijn eigen opvatting en zijn eigen
manier, gelouterd en volmaakt door lange studiën en voorbereiding, volgde.
De meeste zijner Italiaansche stukken zijn in Genua gebleven, enkele zijn naar
Engeland en naar elders uitgevoerd, maar ontbreken in de openbare verzamelingen.
De Engelsche zijn in Engeland gebleven en gewoonlijk krijgt men alleen de stukken
van zijn tweeden Vlaamschen tijd in de museums en kerken te zien.
Een heerlijke buitenkans was het dus werken van zijne verschillende tijdperken
in groot getal bijeen te vinden, een waar geluk dit alles te genieten en te bestudeeren
te krijgen.
Van Dyck beoordeelen in één woord, in ééne formule gaat niet. Hij heeft zich te
veel vervormd om van de verschillende gedaanten, waaronder hij zich vertoont,
geen rekenschap te houden, wanneer men hem wil kenmerken.
Hij is een krachtig kolorist onder Rubens' leiding, den mensch weergevend in
volle gezondheid en bloedrijkheid, vol bewondering starende op geweldig
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gespierde leden, op sterke afsteking van licht en schaduwen. Hij wordt een heel
ander mensch in Italië; hij verzaakt daar aan de frissche kleur en het heldere licht
uit het blonde Noorden en wordt verzot op de zwoele luchten, op den
zomeravondgloed, die rond menschen en dingen een glorieglans laat stralen; in
plaats van zijne figuren te ontleenen aan de werkelijkheid en ze te laten optreden
in hunne volle, uitbundige levenskracht schildert hij dan bij voorkeur in zijne
godsdienstige stukken, donzige lichamen, met smachtende blikken en gevoelvolle
uitdrukking en leent hij aan zijn portretten een bevallige voornaamheid, die hij in het
Zuiden had aangetroffen en bewonderd.
Later in Vlaanderen behoudt hij die ingenomenheid met sierlijke verfijnde vormen,
maar hij is niet meer beroesd door het gouden licht, hij ziet de menschen in den
helderen dag van het geboorteland; hij verliest daar ook zijn aandrang om ze in
apotheose op te voeren; hij leert daarentegen dieper in hun gemoed doordringen
en de ziel met evenveel zorg als het lichaam weergeven.
In Engeland eindelijk wordt hij geheel overmeesterd door de zucht om zijn modellen
op hun fraaist voor te stellen; hij wordt daar de groote verheerlijker of vergoder der
menschen; maar hij weet die ophemeling natuurlijk te maken, niet alleen te doen
bewonderen, maar ook te doen aannemen. Hij ziet alles mooi in de hoogste mate
en geeft niet minder mooi weer met gemak, met bevalligheid, met een weergalooze
vaardigheid. Hij wandelt gedurig op den boord van het manierism; wij zullen niet
zeggen, dat hij niet nu en dan in dien kuil versukkelt, maar in zijne goede stukken
van dien tijd weet hij zich van alle wansmakelijkheid vrij te houden en verricht hij
wonderen van sierlijkheid.
Dit alles lazen wij in de werken, die te Antwerpen ten toon gesteld zijn. Van den
vroegsten Vlaamschen tijd waren er voldoende om hem te laten beoordeelen. De
portretten van den heer en de vrouw Vinck, het portret van den meester zelven, de
‘Val onder het Kruis’, de ‘Martelie van den H. Petrus’, het ‘Verraad van Judas’, de
‘H. Martinus zijnen mantel deelende’, het stuk dat aanleiding gaf tot het wereldbekend
sprookje van des schilders verliefdheid te Saventhem en inderdaad als een lied van
jeugd en liefde er uit ziet, ‘de Tijd, die de vleugels der liefde knipt’, het portret van
een magistraat, toehoorende aan Mevr. André te Parijs, dat wij eerst aanzagen als
van lateren datum, maar dat wel een meesterwerk uit den eersten tijd zal zijn.
Van den Italiaanschen tijd waren er minder, maar die waren uitstekend: eene ‘H.
Familie’, een degelijk rijk gekleurd stuk, eene ‘Markiezin Brignole Sala’, een
uitmuntend staaltje van zijne omscheppingen van menschen in bovenaardsche
wezens, het portret van een man uit dezelfde familie van minder hooge waarde.
Van het tweede Vlaamsche tijdperk was er een overvloed van stukken voorhanden,
vooreerst al die, welke de kerken en de museums van België bezitten, de beroemde
stukken van Antwerpen, Mechelen, Gent, Dendermonde, Kortrijk, niet allen
meesterstukken, maar werken, die eeuwenlang golden als
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kapitale scheppingen van van Dyck en van de wereldkunst. Dan tal van portretten
waaronder verscheidene van de grootste waarde: de ‘Anna Maria van Camudio’
van den hertog van Arenberg, de ‘Marten Pepijn’ uit het Museum van Antwerpen’,
‘Markies Spinola’, eigendom van Rodolf Kann te Parijs, ‘een Edelman’ van mevrouw
André van Parijs, de ‘Moeder met haar Kind’ van graaf Brownlow en andere meer.
Uit den Engelschen tijd waren er niets dan portretten, de schilder vervaardigde
in Londen trouwens weinig anders, maar die portretten waren vele en haast zonder
uitzondering paarlen. Onmogelijk ze op te nemen; vermelden wij slechts enkele der
meest treffende, het dubbelportret van ‘Thomas Killigrew en Thomas Carew’, de
‘Drie kinderen van Karel I’ en de driedubbele afbeelding van denzelfden koning, alle
drie toebehoorende aan de koningin van Engeland de dubbelbeelden van ‘Lord
Bristol en lord Bedford’, van ‘Lord John en lord Bernard Stuart’, van ‘Thomas Arundel
en zijn kleinzoon’, de enkelportretten van ‘Arthur Goodwin’, van ‘Lady Ritchie’, van
‘Scaglia’, van ‘Baronnes Spencer’, van ‘William Villiers’ van ‘Philips lord Wharton’.
Te leeren viel er dus veel in de zalen der tentoonstelling, te genieten niet minder.
De studie van een groot kunstenaar is op zich zelf reeds een hoog genot: ontdekken
hoe hij begon, hoe hij zich ontwikkelde, vervormde, volmaakte is een der degelijkste
voldoeningen, die men zich verschaffen kan. Maar om beloond te worden moeten
die onderzoekingen uitloopen op de ontdekking van uitstekende verdiensten. Men
moet den schepper der werken, die men ontleedt, hooger leeren schatten, naarmate
men hem beter kent en er blijft ons over de vraag te stellen of dit voor van Dyck het
geval is, of hij wezenlijk een groot kunstenaar was.
Geen twijfel over het antwoord dat op die vraag volgt; alleen de hoedanigheden,
die hem dezen eeretitel waardig maken, dienen opgesomd te worden.
Van Dyck, wij zegden het reeds, vervormde zich sterk in de verschillende tijdperken
zijner loopbaan; iets wat hij gemeens heeft met tal van groote kunstenaars, Rubens,
Rembrandt, Raphaël om alleen de grootste te noemen. Maar in die vervormingen
zelve, in die verscheidenheid ligt een hooge verdienste. Hij was niet de meester
van één denkbeeld, van één vorm, dien hij in een gelukkig oogenblik gevonden had
en die hij heel zijn verder leven door herhaalde, waarmede hij woekerde zonder
zich de moeite te geven naar iets anders, iets beters te zoeken. En niet alleen
wisselde hij af van tijdperk tot tijdperk, maar in een zelfde reeks van jaren verschillen
zijne werken zoo sterk van elkander dat men de vraag stelt of men zich niet vergist
in hunne dateering.
Zoo zien wij in zijn eersten Vlaamschen tijd, nevens zijne sterk gekleurde stukken
in Rubens' trant, werken, waarin sterk de invloed der Italianen te merken is; in
Rubens' verzameling vond hij trouwens ruimschoots gelegenheid, Tiziano en andere
Venetianen te leeren kennen. Zoo is het ‘Verraad van Judas’ in de tentoonstelling
aanwezig, geschilderd in een hoog bruinen toon, door de weerkaatsing van het
fakkellicht teweeggebracht: zoo is de ‘Tijd die
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de vleugels der Liefde knipt’ in dofbruine schemering, zoo is de H. Martinus in het
helderste koele lentelicht, dat tegen den blauwen hemel de klaren figuren scherp,
jeugdig en vroolijk laat afsnijden.
In den Italiaanschen tijd vinden wij de bonte H. Familie met het realistische kind
en den H. Joseph uit de wereld van alle dagen, nevens allerbekoorlijkste figuren uit
den Genueeschen adel.
In den tweeden Vlaamschen tijd treffen wij de zilverige altaarbeelden met forsche
figuren aan, nevens het zwoel bedompte tafereel van het ‘Mystiek Huwelijk der H.
Catharina’, met zijn smachtende gevoelvolle figuren, en verder nog zijn pittige
‘Moeder met het Kind’, zijn zonnige ‘Anna Maria van Camdio’, nevens den vlokkigen
‘Liberti’, den stil betoonden ‘Spinola’, den zacht versmolten ‘Marten Pepijn’.
In het Engelsche tijdperk doorloopt hij heel de ladder van zijn verschillende
manieren: in volle kracht glanst zijn ‘Arundel’, in zachter, warmer straling zijn ‘Gravin
Sunderland’, in hooge, tegen elkander afstekende kleuren zijn ‘Lord Bristol en Lord
Bedford’, in koele tonen en scherpe lijnen zijn ‘Graaf van Carlisle’, in stevige warmte
zijn ‘Scaglia’, in doffe schemering zijn ‘Athur Goodwin’, in fijner gedempt licht zijn
‘Thomas Killigrew en Thomas Carew’ in emailachtige glimming zijn ‘Philips Lord
Wharton.’
Hij werkte gemakkelijk, wisselde af naar eigen lust of naar den aard van het model,
altijd harmonieus, altijd vloeiend, zonder aarzeling, zonder inspanning zeggende
wat hij te zeggen had. Die gave had hij gemeen met zijn grooten meester: zij zijn
beiden welsprekend in de kunst, niet moetende zoeken naar hun vormen of tonen,
maar licht en vlug den borstel latende glijden over het doek en den juisten toon
treffende; enkele malen wat al te vluchtig toetsende bij gebrek aan tijd of lust.
Hij trof als teekenaar den juisten vorm met verbazende vlugheid en waarheid.
Zijn schetsenboek, toehoorende aan den hertog van Devonshire, is daarvan een
overtuigend bewijs. Het is een wonderwerk: hij staat voor een schilderij van Tiziano
of een antiek beeld met pen en inkt en een blaadje papier, in enkele losse trekken
schetst hij de figuren, zoodat wij ze dadelijk herkennen; nog eenige krabbeling en
het effect van licht en donker zijn weergegeven, de in- en uitsprongen van de spieren,
de plooien van het gewaad. Hij etste weinig, maar dat weinige volstaat om te
bewijzen, dat hij met de naald evenals met de pen wonderwerk verrichtte. Dit juiste
treffen vinden wij overal in zijne portretten weer, met weinig werk doen zij den
mensch, geheel den mensch naar het lichaam en naar den geest herleven.
Hij zag inderdaad den innerlijken mensch zoowel als den uiterlijken, hij voelde
even diep als hij juist zag. In zijne portretten treft ons dit minder omdat hij zijne
personages schilderde in rustige gemoedstemming en hij ongaarne de schoonheid
hunner vormen zou verkreukt hebben; maar in zijne godsdienstige stukken valt het
des te meer op. In deze schilderde hij de aandoeningen zijner personages en vooral
de smartelijke gewaarwordingen op de meest aangrijpende wijze. Zijn Christus
stervende aan het kruis en weeklagend zijn
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oogen ten hemel heffende is, om zoo te zeggen, de geijkte uitdrukking van den
Godmensch in het oogenblik van zijn uiterste smart geworden en tot op onze dagen
gebleven. Zijn Maria, nevens het lijk van haren zoon, in radelooze wanhoop de
armen uitslaande, is ongeëvenaard diep van gevoel; zoo getuigen nog zijn H.
Catharina en andere heiligen aan den voet van het kruis van een teerheid van
gemoed en van een doordringendheid der uitdrukking zonder gelijke.
Die man van gevoel, die uitdrukker der hoogste smart werd tevens heel zijn leven
door onweerstaanbaar aangetrokken door de bevalligheid van den vorm; niet door
de klassieke schoonheid van een figuur, maar door de aanminnigheid, die evenzeer
voortspruit uit de gaven van den geest als uit de zwierigheid der beweging en uit
den goeden smaak der kleedij. Als men ter zijde laat zijne burgerlijke figuren uit den
tijd zijner leerjaren, dan vindt men hem overal denzelfde, in zijn H. Martinus, te
Saventhem, in zijn markiezin van Brignole Sala, in zijn Onze Lieve Vrouwen en
heilige figuren, in zijne portretten van kunstenaars, vorsten, edellieden en adellijke
vrouwen uit later jaren. Altijd is hij de vertolker, de verhooger en de verfijner der
natuurlijke distinctie, de geborene doch immer zich volmakende schilder der
elegantie, der aristocratie van stam en van geest. Wij zegden reeds dat hij niet
immer het gevaar vermeed door overmaat van zwierigheid in gekunsteldheid te
vervallen, maar die zwakke zijde van zijn talent vergeet men wanneer men de
uitgelezen stukken ziet van dien schepper of herschepper der hoogste menschelijke
voornaamheid.
Het beeld van den kunstenaar van Dyck, zooals wij het daar schetsten, was ons,
wel is waar, niet onbekend, maar levendiger rees het voor onzen geest op terwijl
wij de zalen der Antwerpsche Tentoonstelling doorwandelden; oude indrukken
werden daar verfrischt, zwakke versterkt, verbrokkelde groeiden tot een geheel
samen. Dit is het groote nut zulker tentoonstellingen en die welke wij herdenken
heeft dit doel ten volle bereikt. Er valt ons nog veel te leeren over den mensch en
zijn levensloop, over het ontstaan en de lotgevallen zijner werken, aan de trekken
van den kunstenaar, gelooven wij, zal niet veel meer te hertoetsen vallen.
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Buitenlandsch overzicht.
De Zuid-Afrikaansche oorlog.
When we find what misunderstandings, what misrepresentations, what
small points, and what paltry differences, there have been which prevented
a satisfactory settlement and brought about this horrible, this hideous
catastrophe - I say it is impossible under these circumstances to deny
that we are within our rights in entering our protest.
JOHN MORLEY in het Engelsche Lagerhuis, 19 October 1899.
sten

Den 8
September trok de Transvaalsche regeering het voorstel in, dat zij als de
laatste vreedzame oplossing van haar geschillen met de ‘oppermachtige’ mogendheid
in Zuid-Afrika had aangeboden: vijfjaarskiesrecht voor de uitlanders, onder deze
voorwaarden, dat er niet meer gesproken zou worden over suzereiniteit; dat de
Engelsche regeering haar thans gelukte inmenging niet als precedent zou
beschouwen voor latere bemoeiingen met 's lands inwendige aangelegenheden;
dat verdere geschillen aan scheidsrechterlijke uitspraak zouden worden onderworpen.
Zij verklaarde tot haar vroegere voorstellen, met name het zevenjaarskiesrecht terug
te keeren, althans tot het standpunt, waarop de onderhandelingen voor de indiening
van haar laatste ontwerp stonden.
Er was een ‘misverstand’ geweest. De Engelsche agent te Pretoria had te kennen
gegeven, dat zijn regeering een voorstel in bovengenoemden zin gunstig zou
ontvangen. Toen het gedaan was, ontdeed die regeering het van de voorwaarden,
verklaarde het vijfjaarskiesrecht aan te nemen en voegde er harerzijds eenige
voorwaarden aan toe. De wederpartij zeide: Neen. Wij keeren nu tot den vroegeren
stand van zaken terug.
Van Engeland kwam het antwoord, dat men op dezen voet niet kon voort gaan
en dat de ‘oppermachtige’ mogendheid in Zuid-Afrika thans zelf voorstellen zou
formuleeren. Het was toen 23 September.
President Kruger zweeg en wachtte. In Europa ging een gerucht omtrent den
inhoud van Engeland's definitieve eischen: afbreken van alle forten in de Republiek,
vergoeding van alle door Engeland reeds gemaakte oorlogskosten, afschaffing van
het Transvaalsche gezantschap te Brussel, enz. Wij zullen nooit hooren, wat daarvan
aan was. ‘Dat ultimatum is begraven en kan niet meer opstaan,’ zeide Chamberlain
in het Lagerhuis.
Er ging nog een ander gerucht in het laatst der vorige maand. Het was niet de
Engelsche, het was de Transvaalsche regeering, die thans een ultimatum had
gesteld. De Times verklaarde dat ‘belachelijke praatje’ voor ongegrond. Het had in
Europa een goede ontvangst gevonden. Men begreep, dat het gevaar voor de
Boeren met iederen dag grooter werd, daar immers schier

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

471
iederen dag nieuwe schepen met krijgsvoorraad en manschappen uit Engeland en
de koloniën vertrokken. Men vroeg: waar wachten de Boeren op? het zal nu oorlog
zijn; dralen zij, tot de vijand sterk genoeg is om hen te verpletteren?
President Steijn, van den Oranje-Vrijstaat, deed nog een laatste poging. Hij had
Sir Alfred Milner gevraagd hem de eind-voorstellen van Engeland mede te deelen.
Weet men welk antwoord hij ontving, op 1 October, op 5 October nogmaals?
Chamberlain zelf heeft het in het Lagerhuis gezegd: D e n i e u w e v o o r s t e l l e n
waren nog niet klaar.
Zij zouden, mag men vermoeden, klaar geweest zijn, zoodra Sir Redvers Buller
met een behoorlijke legermacht Zuid-Afrika had bereikt. President Steyn antwoordde
waardig, dat hoe het ook met die voorstellen gesteld was, verdere onderhandelingen
niet gevoerd konden worden, tenzij beide partijen hun troepen terugtrokken en de
Engelsche manschappen, die onderweg waren, niet werden ontscheept. De Hooge
Commissaris ging daarop niet in. Dagelijks werden troepen aan land gezet. Er lagen
legerkorpsen in Natal, nabij de grens. Kimberley werd versterkt, Mafeking in staat
van tegenweer gebracht.
den

Toen was het, den 10 October, dat de Transvaalsche regeering deed, wat
Europa sedert twee weken verwachtte. Zij zond een ultimatum. Ook nu nog was zij
- zoo werd verklaard - bereid alle geschillen door arbitrage te laten regelen, maar
zij eischte, dat alle Engelsche troepen onmiddellijk van de grenzen zouden worden
teruggetrokken; dat alle versterkingen, sedert 1 Juni aangekomen, geleidelijk
Zuid-Afrika zouden verlaten; dat de onderweg zijnde troepen niet zouden worden
ontscheept. Het antwoord werd gewacht voor Woensdag, 11 October, des middags
om 5 uur. Mocht het er dan niet zijn, of was het niet bevredigend, zoo zou de
regeering Engeland's handelwijze beschouwen als een formeele oorlogsverklaring.
Het antwoord was er, bijtijds: een betuiging van leedwezen, de termen van de
nota van Transvaal waren van dien aard, dat Harer Majesteit's Regeering onmogelijk
in een bespreking daarvan treden kon.
Ziedaar de feiten tot Woensdag 11 October. Het was andermaal oorlog tusschen
Engeland en de Boeren; het was het ‘verschrikkelijk, afschuwelijk onheil’, waarvan
John Morley sprak.
Vergeet een oogenblik de ‘misverstanden, de valsche voorstellingen, de kleine
punten en de erbarmelijke geschillen.’ Zie de Zuid-Afrikaansche zaken g r o o t , de
eeuw over die achter ons ligt.
In 1806 kwam de Kaap aan Groot-Brittannië. De Engelschen namen den Boeren
hun slaven af, die zij hun zelf duur verkocht hadden, en kenden den eigenaars een
schadeloostelling toe, welke ze in Engeland mochten komen halen!
In 1815 stonden de Boeren op. De opstand werd gedempt; de grensbewoners
bleven schier weerloos tegen de verschrikkelijke invallen der Kafferhorden.
In 1834 werd de Groote Trek begonnen. Naar woeste en onbekende landen,
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de wildernis in, met de vrouwen en de kinderen. ‘God weet waarheen. Hij zal ons
leiden.’
Zij vestigden zich in Natal, aan de Oranje-rivier, aan de Vaal. Zij vochten tientallen
jaren, tegen de wreede Kaffers. Nu en dan kwam er eens een Engelsche expeditie
om hun wapens af te nemen; zij verborgen die dan. Of zij weigerden en dan werd
er gevochten: eenige honderden Boeren tegen Engelschen met hulp van de wilden.
In 1852 kent Engeland hun bij het Zandrivier-verdrag het recht van eigen regeering
toe ten noorden van de Vaal. In 1854 krijgen de Boeren in den Vrijstaat datzelfde
recht; hun gebied wordt vastgesteld t o t a a n d e z e e .
In 1877 breekt Engeland zijn woord en lijft Transvaal in.
In 1878 biedt het den Vrijstaat 90,000 ponden sterling aan voor de diamant velden
van Griqua-land - of oorlog.
In 1880 staan de Boeren op, te Paardekraal. Zij slaan de Engelschen bij den
Majoeba-heuvel. Het is niet de geringste glorie van Gladstone geweest, die vrede
van Langs-Nek en de conventie, liever het charter, van 1881, waarbij hun zelfstandig
bestaan hersteld werd.
In 1884 wordt de Conventie van Londen gesloten. De Zuid-Afrikaansche Republiek
wordt een vrije onafhankelijke staat, onder deze ééne beperking, dat haar
buitenlandsche tractaten (behalve met den Vrijstaat) de goedkeuring behoeven van
*)
de Engelsche Kroon.
Sedert worden rijke goudvelden in het land ontdekt.
Op Oudejaarsdag van 1895 de inval van Jameson.
Op 13 October 1899 de Zuid-Afrikaansche oorlog.
Die rij van gebeurtenissen spreekt voor zichzelf. Het is eigenlijk niet noodig nu nog
eens in omstandigheden na te gaan, wat de misdaden van Chamberlain geweest
zijn. Voor ons allen is het overduidelijk, nietwaar? dat er hier zelfs geen sprake van
recht kan zijn aan de zijde van Engeland, dat deze oorlog een nieuwe, brutale,
gewelddadige aanslag is - de zooveelste in een gansche reeks, op de
onafhankelijkheid van een volk. Laat ons niettemin iets hooren van wat er gesproken
is in het driedaagsch debat van het Lagerhuis over het Adres van antwoord op de
Troonrede waarin gezegd wordt dat: ‘behalve de moeielijkheden, veroorzaakt door
de handelwijze van de Zuid-Afrikaansche Republiek, de toestand der wereld
vreedzaam blijft.’
Harer Majesteit's loyale oppositie is algemeen van oordeel, dat, nu het oorlog is,
het haar plicht is de regeering te steunen, de gevraagde credieten toe te staan en
mede te werken, opdat het einde snel daar zij. Sir Henry Campbell-Bannerman, de
leider der liberalen, zegt zelfs dat hij het thans geen tijd acht voor critiek op het
regeeringsbeleid. Lord Rosebery had zich kort

*)

Men leze over de internationale positie van de Republiek: Transvaal contra Groot-Brittannië.
door den Leidschen hoogleeraar Mr. W. van der Vlugt. (Amsterdam, de Bussy 1899); voorts
het Vlugschrift van generaal Joubert aan koningin Victoria (Rotterdam, G. Delwel en Co.
1899.)
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te voren een erger jingo betoond dan menig aanhanger van het kabinet. Maar hij
was openlijk verloochend door zijn partij.
De oppositie geeft voorts het kabinet toe, dat de toestand der arme uitlanders
ondragelijk is. Zij vestigen zich in een vreemd land, blijven Engelschen en krijgen
niet eens kiesrecht! Het onderwijs in de staatsscholen van het land waarheen zij
kwamen om rijk te worden, wordt in de landstaal, niet in het Engelsch gegeven! Er
gebeurt wel eens een misdaad, die niet ontdekt wordt! De percenten der
aandeelhouders van de goudmijnen zouden nog hooger zijn, als er geen belasting
van werd geheven! Dit was ondragelijk.
Dan erkent de oppositie, dat het ultimatum onbeschaamd was, betreurenswaardig,
onzinnig. Als de machtigste mogendheid ter wereld het gezonden had, oorlog zou
nochtans het eenig antwoord geweest zijn. En dit laatste is waar. Maar - de
onbeschaamdheid? Zoo gij aangerand wordt, wacht gij tot uw aanvaller zijn revolver
geladen heeft? Men schrijft Groot-Brittannië voor - bralde de Times - hoeveel troepen
het mag leggen in zijn eigen koloniën. Wel, heeft de Times nooit gehoord van ernstige
diplomatieke geschillen tusschen groote rijken over troepenbeweging of
opeenhooping aan de grens; geschillen die niet tot oorlog leidden?
Waar de oppositie, of verscheidene harer leden, de regeering niet in volgen, is
in haar stelling nopens de suzereiniteit. Sir William Harcourt zegt te gelooven, ‘dat
ieder thans vrijwel overtuigd is, dat men de suzereiniteit heeft laten vallen in 1884.’
De staatssecretaris voor koloniën antwoordt met verachtelijke luchthartigheid - na
het spel, dat hij met dit woord gedreven heeft - dat dit hem niet schelen kan: ‘het
kardinale en essentieele feit is suprematie, overheersching, overwicht, oppermacht
- noem het als ge wilt. Ik geef er geen rooien duit om welk van deze woorden gij
kiest. Gij moogt het Abracadabra noemen, zoo ge wilt (gelach), mits gij het wezen
der zaak bewaart.’ Waarop John Morley (hoor de stem van den Grand Old Man in
de woorden van zijn leerling en vriend, ook in die welke ik boven dit opstel plaatste):
‘Gij, onder den naam van oppermacht, gaat uw wil, gaat aan de Zuid-Afrikaansche
Republiek verplichtingen opleggen. die gij in uw gansche leven niet zoudt wagen
of pogen op te leggen aan eenige onzer zelfbesturende koloniën.’
Men acht bovendien aan de overzijde der regeeringsbanken den oorlog vooral
onnoodig. Het had zoover niet moeten komen en een goed regeeringsbeleid had
daarvoor gezorgd. Deze gedachte is belichaamd in het amendement van Stanhope
op het adres (een toevoeging die ten slotte nog de sterke minderheid van 135 tegen 362 - stemmen kreeg), luidende: ‘maar wij brengen nederig onder het oog
van Uwe Majesteit onze gestrenge afkeuring van de leiding der onderhandelingen
met de regeering van de Transvaal, welke ons gewikkeld heeft in vijandelijkheden
met de twee Zuid-Afrikaansche republieken.’
Ik herinner mij Stanhope nog zeer goed van het Interparlementaire Vredescongres
in den Haag, in 1895. Een gladgeschoren gezicht, innemend en verstandig, een
gentleman in uiterlijk, taal en manieren, de eenige van de Engelsche deputatie, die
Fransch verstond en sprak. Hij heeft Chamberlain zóó gevoelig
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geraakt, dat deze hem geantwoord heeft: ‘Ik wenschte dat ik de woorden eerlijk en
eerbiedwaardig op de speech van den voorsteller van het amendement kon
toepassen’ - een grofheid, waarvoor de minister der Kroon, de groote man van het
oogenblik, door den Speaker tot de orde is geroepen.
Wat had Stanhope gezegd? In den aanvang reeds dit, een kleine herinnering aan
Joe's afval van de liberale partij: dat de unionisten, in 1895 aan het bewind komende,
in groote moeielijkheden verkeerden. ‘Zij hadden te zorgen voor de massa van hun
eigen vrienden en bovenal, zij hadden te zorgen voor het lid voor Birmingham
(gelach); maar men hoopte dat, toen men voor hem een eigen hoekje aan Koloniën
gevonden had, hij zich daar zou vermaken en zich niet te veel bemoeien met den
algemeenen loop der conservatieve wetgeving.’ Deze steek moge den loozen vos
geprikkeld hebben, in wilde woede is hij ontstoken, toen Stanhope uitsprak wat in
den vorm misschien niet, maar in het wezen der zaak de waarheid is, in veler bezit:
‘Ik voor mij ben tot de volstrekte overtuiging gekomen, dat de secretaris voor de
koloniën, Sir Alfred Milner en de heer Rhodes met diens volgelingen, de laatste
twee jaren zich vast in het hoofd gezet hebben, dat oorlog en oorlog alleen het eind
van deze crisis zou zijn en dat zij de laatste twaalf of veertien maanden aan den
arbeid geweest zijn om het daartoe te brengen.’
Er was geen parlementaire taal - was het nijdig antwoord - waarin Chamberlain
zijn meening over deze verdachtmaking kon uitdrukken. Toch erkende hij, al zeide
hij zelf eerst kort geleden tot die slotsom te zijn gekomen, dat de oorlog altijd
onvermijdelijk geweest was. En toen kwam, in die schitterende, hoewel dikwijls
onwaardige, den vijand beleedigende, redevoering van bijna drie uren, de
schandelijke bekentenis, als een opheldering, een verontschuldiging bedoeld, maar
inderdaad de ergste zelfbeschuldiging van dubbelhartigheid en arglist, waarmede
ooit eenig staatsman zich aan de schandpaal gekluisterd heeft.
Dat telegram, dat het antwoord aan de Transvaalsche regeering bevatte op haar
aanbieding van vijfjaarskiesrecht onder de bekende drie voorwaarden, dat telegram,
hetwelk den oorlog welhaast onvermijdelijk maakte en dat de heele wereld
beschouwd heeft als een openlijk, oneerlijk terugnemen van wat door Conyngham
Greene ondershands was toegezegd - het was als een a a n n e m i n g van de
Transvaalsche voorstellen bedoeld! Als een ‘gequalificeerde’ aanneming En toen
de Transvaalsche regeering - gelijk niemand trouwens - dat niet begrepen had, en
tot haar oude voorstellen was teruggekeerd, heeft Chamberlain gezwegen. Een
woord van opheldering ware voldoende geweest; hij sprak het niet. Zinkt niet bij
deze schanddaad Stanhope's beschuldiging in het niet?
Het was Sir E. Clarke, conservatief, lid van de regeeringspartij, die zich van zijn
vrienden scheidend met waardige, mannelijke woorden, den minister harder de
waarheid gezegd heeft dan één lid der oppositie heeft gedaan. ‘Waarlijk, dit wordt
al droever en droever. Het is vreeselijk te denken dat
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een land als dit een oorlog begint, een misdaad tegen de beschaving, als er zóó
iets is gebeurd... Die buitensporige mededeeling van den secretaris van koloniën
zou mij, zoo ik twijfelde, overtuigd hebben dat er de ongelukkigste en noodlottigste
misslagen in deze aangelegenheid zijn begaan.’
Het schouwspel, dat het Parlement in de drie oorlogsvergaderingen heeft
aangeboden, is - waarom zouden wij het verbloemen? - indrukwekkend geweest.
Ridderlijk evenwel spraken de meeste woordvoerders niet. Van achting voor den
vijand was geen sprake - en toch was Engeland meer dan eens in de gelegenheid
geweest om de eigenschappen der Boeren in den krijg te leeren waardeeren. Maar
in beide Huizen vielen onbehoorlijke woorden over President Kruger en de meening
niet alleen, maar ook de taal van the man in the street had zich tot Westminster
Abbey toegang weten te verschaffen. Het ultimatum werd ‘een stommiteit,’ ‘een
brutaliteit,’ ‘een ongehoorde uitdaging’ genoemd, alsof het iets onbegrijpelijks was,
dat de Boeren de onderhandelingen niet zoolang wenschten te rekken, totdat hun,
van alle zijden door de Britsche troepen ingesloten, geen andere keus meer bleef
dan te aanvaarden wat men hun gebood. Er werd gesproken, zelf door zeer
gematigden, van de ‘onbegrijpelijke’ houding van den Oranje Vrijstaat en niemand
van degenen, die zoo hoog opgaven van de loyauteit en de trouw der Engelsche
koloniën, troepen aanwervend om het moederland bij te staan, scheen iets te
beseffen van de verheven pracht van dat kleine republiekje, dat open lag voor 's
vijands troepen, dat niet met Engeland in conflict was, welks onafhankelijkheid niet
werd betwist, en dat niettemin bij eenparig besluit van zijn Volksraad en regeering
naar het geweer greep en de bedreigde broeders bijsprong, onvoorwaardelijk en
onbeducht.
De geest van Swinburne en Rudyard Kipling had niet alleen den man in the street
aangegrepen. Ook onder de groote mannen, groot door geboorte, rijkdom, kennis,
van de rechterzijde, klonk het wraakgeschreeuw: Majoeba! Ook hun leuze was:
Strike, England, and strike home! Hun taal sprak de Times, het machtige wereldblad,
dat zóó vaak in hoog waardige leaders der publieke meening haar weg weet voor
te schrijven, dat dag aan dag in ditzelfde jaar met diepen ernst de Fransche natie
heeft gewaarschuwd tegen ontaarding en verval en dat nu, dag aan dag, in de
onwaardigste en wraakgierigste termen, met valsche redeneeringen, op
leugenachtige praemissen gegrond, de Engelsche natie al verder en verder van de
wijs gebracht heeft en nummer één geworden is van de jingo-pers, die zij zelve zoo
menigmaal heeft gegeeseld. Al wat dien geest kon aanwakkeren, is der unionistische
partij welkom geweest: van de betoogingen der schreeuwerige effectenbeurs af,
waar Hollanders nauwelijks meer veilig zijn, tot het gejouw en gescheld op Trafalgar
Square toe, waar de vrijheid van het woord ten onder ging, in Engeland!
Ongebreideld is het woord geweest op het vasteland van Europa en van Amerika.
Mocht in de Vereenigde Staten een aanzienlijk deel der pers den
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cijns der dankbaarheid betalen, daar verschuldigd wegens Engelands ‘welwillende
neutraliteit’ in den eerst kort te voren geëindigden oorlog met Spanje, in Europa was
niemand die breidel aangelegd. Met veel meer waarheid dan Frankrijk kan Engeland
zeggen, dat het door vijanden is omringd, dat de haat der volkeren het belaagt. En
zeker is voor een deel daaraan de eenstemmigheid toe te schrijven, waarmee de
Europeesche pers de zijde der bedreigde Boeren koos. In Rusland b.v. zijn de
chauvinistische bladen, die van Finland's rechten zelfs niet wilden hooren, de
heftigste verdedigers der Boeren geweest; merkwaardig, als een bewijs van de
stemming der Russische regeering, die anders niet spaarzaam is met
waarschuwingen aan de pers, is slechts dat deze ongehinderd tegen Engeland
heeft mogen schrijven, zelfs Rusland aansporen tot krachtige actie, gebruikmaking
van Engeland's volhandigheid. Misschien schemert er in die richting voor de
Transvalers nog eenige hoop. Zij hebben anders van Europa, ondanks die vurige
perstaal, weinig of niets te wachten. De man van de Vredesconferentie heeft
gezwegen. De Duitsche Keizer zou wel wat liefs willen geven, indien hij zeker
telegram van 1 Januari 1896 ongeschreven kon maken; zijn rijk zit thans door eigen
belang aan handen en voeten gebonden en kan geen Pommerschen grenadier voor
andere dan stoffelijke, strikt-Duitsche belangen missen. Van eenige actie van
Frankrijk kan geen sprake zijn. De rest is machteloos.
Zou men dan nu mogen zeggen, nu de eerste tien dagen van den oorlog voorbij
zijn en reeds ramp en nederlaag gebracht hebben over de twee Hollandsche
republieken in Zuid-Afrika; nu de oorlogsberichten schijnen te toonen, dat zelfs de
dertien- of veertienduizend man, die het Britsche rijk in Natal bijeen heeft, de
hoofdmacht der Boeren wel aan kunnen en dat het niet noodig is een troepenmacht
naar het werelddeel te zenden, ruim tweemaal grooter dan Engeland in het veld
bracht tegen Napoleon bij Waterloo, tegen Rusland in den Krimoorlog, tegen Arabi
Pasja om Egypte te veroveren; nu reeds de eerste aanvang van den oorlog schijnt
aan te duiden, dat het gedaan zal zijn, en binnenkort, met de onafhankelijkheid der
republieken, dat er twee nieuwe koloniën gehecht zullen worden aan de Britsche
kroon, dat er geen letter zal overblijven van de conventie van 1884 zoomin als van
'81 en dat de suzereiniteitsquaestie eens en voor altijd zal zijn beslecht - zou men
dan nu mogen zeggen, dat roekeloos de oude President en zijn raadgevers het
Boerenvolk in een verderfelijken oorlog stortten, den kleinen Vrijstaat meesleepend
in hun overmoed, nutteloos de Zuid-Afrikaansche landen overstelpend met bloed
en vuur?
Neen, driemaal neen. Kromp niet ons hart ineen van spijt en teleurstelling telkens
wanneer wij Transvaal in de maandenlange onderhandelingen een stap opnieuw
zagen wijken voor Chamberlain's en Milner's diplomatie? Een vreedzaam einde
ware een oneervol einde geweest: peace with dishonour en toch, wat langer
verschoven misschien, de ondergang der Republiek. De eer is gered; nooit kan dit
nutteloos zijn. Indien de zaak der Boeren een verloren

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

477
zaak is, zeker, laat het dan spoedig uit zijn. Maar moge nog eenmaal, voor er meer
huisvaders en kostwinners vallen onder het moordend geschut, dat de artillerie der
Boeren tot zwijgen brengt en hun weerbare mannen wegmaait bij honderden, moge
nog eenmaal de krijgsgod zich keeren tegen degenen, die hem hebben gewekt.
Moge de Westgrens één overwinning aanschouwen, voor het einde daar is: den val
van Kimberley, de diamantstad in het aan den Vrijstaat ontstolen gebied, waar de
Napoleon van Zuid-Afrika huist, waar de zwarte kaffers in de duistere mijnen een
leven van slaven leiden, honderdmaal erger dan onder de zweep van den Boer. Ja,
al was het Mafeking maar, het brandpunt van Jameson's komplotten, vanwaar de
Transvalers Lord Cecil, Salisbury's zoon, naar Pretoria zouden brengen om den
eersten minister der Paramount Power te leeren hoe hij behoort te spreken in het
Huis der Lords over een grijzen staatsman, die zeven zonen en vijftig kleinzonen
den vijand tegemoet zendt, voor het Vaderland!
23 October.
P.v.D.

Naschrift. Zooals de datum aanduidt, is het bovenstaande slot geschreven onder
den indruk der eerste ongunstige berichten van het oorlogsveld in Natal. Sedert
hebben ons de telegrammen - alles gaat door Engelsche handen - beter nieuws
gebracht. Toch schijnt mij de hoop gering. Welke slagen, reeds nu, toegebracht aan
het volk, dat de gevallenen niet aanvullen kan, dat in elken doode een onherstelbaar
verlies lijdt! Helaas, hoevelen vielen reeds - en van onze landgenooten onder hen;
in de eerste rijen, bij Elandslaagte, Herman Coster, de oud-Staatsprocureur, de
man met uitnemende gaven en het eerlijke, mooie gelaat, met wien ik zoo dikwijls
in het veilige Leiden de toekomst heb tegemoet gekeken; wien geen vrouw en kind
hebben teruggehouden om het geweer te grijpen voor een heilige zaak en die, al
ware hij het eenige offer, door zijn dood de volle schuld van Nederland aan Transvaal
betaald zou hebben....
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Van de redactie.
Verzamelen-blazen.
Als gevleugelde zaden van een krachtigen boom, gingen, lang geleden, naar Oost
en naar West, naar het Noorden en Zuiden, de zonen van Nederland, soms toevallig
ook neêrvallend waar de wind hen had heengedreven en daar stichtend een kolonie,
een rederzetting, een enkele familie. Soms bleven zij nauw verbonden met het
moederland; soms werd de band al zeer spoedig losser; soms mocht men niet
zeggen dat er van een band sprake was. Ver buiten onze enge grenzen straalde
de werkkracht van Nederland's forsche zonen uit.
Maar spoedig kwamen andere tijden: een lang tijdperk van rust brak aan, van
gebrek aan geestkracht en durf. Niet meer de besten togen uit om zich een bestaan
te veroveren; de minderwaardigen vooral verlieten het vaderland om het veraf, erger
schade te berokkenen dan zij 't binnen de landpalen hadden kunnen doen. We
hebben, in glorierijke dagen, boven onze krachten gewerkt; we hebben, in treurige
jaren, gesluimerd te midden van het rumoerig werken onzer naburen.
Velen van hen, die verre waren, buiten de koloniën, die Nederland mocht
behouden, bleven zich verwant gevoelen aan het vroegere vaderland. Zij ont
wikkelden zich onafhankelijk daarvan. Zij kregen eene andere nationaliteit of bleven
vrij en zelfstandig, lang, zeer lang, nagenoeg vergeten door hen, met wie zij
stamvaders gemeen hadden. Die aanverwanten hebben niet altijd met vreugde
mogen zien naar het verre Nederland, dat zich hun bestaan ternauwernood bewust
bleef. Het is niet voortdurend een eer geweest van Nederlandschen oorsprong te
zijn. En er waren er, die hun taal prijs gaven, doch in zich bewaarden kiemen van
sympathie, welke onder gunstige omstandigheden zouden uitgroeien. Er waren er
ook, die Nederlandsch bleven spreken en schrijven, zonder in den grond meer dan
die anderen voor ons te gevoelen; althans gedurende jaren en jaren. Zij hadden
weinig redenen tot aanhankelijkheidsbetoon.
Het sluimertijdperk is nu, Goddank, voorbij, al beleven wij ook geen tijdperk van
wezenlijk vruchtbare expansie. Klein als volk, als politieke macht, als handelaars,
zeevaarders, industrieëlen, gevoelen wij ons toch niet langer onbeteekenend. Het
volksbewustzijn wordt weer levendig onder ons en daarmede ontwaakt de fierheid
op onze nationaliteit. We wijzen op Nederland's beteekenis voor Wetenschap, Kunst,
Letteren....
En nu is een merkwaardig, verblijdend teeken des tijds, dat wij behoefte gaan
gevoelen thans verzamelen te blazen. Wij willen weten waar Nederlanders van
afkomst wonen; hetzij dezen onze taal spreken of niet. Wij
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zoeken naar punten van overeenkomst en sympathie. Wij willen ongedaan maken
het werk van onverschilligheid en bekrompenheid. 't Is alsof wij nu eerst voor den
dag durven komen bij die verre zonen van Nederland. Van welken aard moet en
kan de band wezen, die ons duurzaam met hen verbinden moet? We zullen deze
vraag hier niet beantwoorden. Misschien kan daarop eerst veel later een beslissend
antwoord gegeven worden.
Maar voor de Nederlandsche taal en letterkunde schijnt het werk van ons jong
Algemeen Nederlandsch Verbond reeds nu vruchtbaar te worden. Dit verbond heeft
althans nu reeds menig Nederlander aangenaam verrast. Het heeft er ons op
gewezen dat er veel meer Nederlandsch wordt gelezen dan wij durfden vermoeden.
Eene lijst van dagbladen, in het Nederlandsch geschreven, en verschijnend buiten
Europa, is openbaar gemaakt als nuttig propagandamiddel, Wij kunnen haar op
deze bladzijden onmogelijk overnemen. De Nederlandsche Spectator deed het in
No. 41 van dit jaar (14 October). Behalve in onze Oost, verschijnen buiten Europa
bijna honderd-dertig bladen, waarvan in Afrika (behalve de zuster-republieken)
een-en-veertig; in de Zuid-Afrikaansche republiek vier-en-twintig; in Oranje-Vrijstaat
vijf; in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika verschijnen er veertig; in
Zuid-Amerika dertien met nog drie op Curaçao en een op Aruba.
Nu zou het, als aanvulling op deze belangwekkende gegevens, hoogst leerzaam
zijn òòk nog te weten in hoeveel exemplaren onze Nederlandsche en
Nederlandsch-Indische bladen buiten Europa en onze Oost worden verspreid.
Daardoor, toch, zou men kunnen zien in hoeverre ook nog zoo groote belangstelling
wordt gevonden voor onze aangelegenheden, dat men nieuws uit Nederland wil
vernemen uit Nederlandsche bronnen. Van zeer groot belang ook zou wezen een
dergelijke opgave van de directies onzer tijdschriften. De Nederlander en de
Nederlander van oorsprong, die op de hoogte wil blijven van den ontwikkelingsgang
onzer denkbeelden, kan een goed tijdschrift niet ontberen. Misschien is het niet
onbescheiden er hier bij het bestuur van 't Algemeen Nederlandsch Verbond op
aan te dringen zich te wenden tot de directies van onze dag- en weekbladen en
tijdschriften met verzoek elk voor zich zulk eene opgave te doen, welk verzoek zeker
gaarne zal worden ingewilligd. Is het reeds gebeurd, dan betuigen wij ook voor deze
bemoeiïng gaarne onzen dank.
***
We lezen ook dat er te 's Gravenhage eene Vereeniging ‘Groot Nederland’ is
opgericht, ten doel hebbende versterking van den invloed van het Nederlandsche
element in den vreemde.
Het is te hopen en te verwachten dat engere aansluiting der verschillende
Nederlandsche elementen onderling van een en ander het gevolg wezen zal en dat
men ook ten onzent al meer en meer algemeen overtuigd zal worden van het groote
zedelijke en stoffelijke belang, dat alle Nederlanders hebben bij de toepassing op
groote schaal van 't aloude Eendracht maakt Macht.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Hartstocht, Haagsche roman, door Jeanne Reijneke van Stuwe. N.
Veenstra 's-Gravenhage. (zonder jaartal).
Sprekend over Fécondité en het al grooter wordend aantal van Nederlanders, die
Zola lezen zonder gehuichelde verontwaardiging, teekende, in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, de redacteur voor Letteren en Kunst aan: ‘ook in onze
eigen letteren durft men immers zooveel meer. Ook dien moed dankt men de Nieuwe
Gids. De jongeren hebben gezegd: het moet. Toen heeft de Gids “Noodlot”
*)
aangedurfd. En daarna is de “Nagelaten Bekentenis” gekomen.’
Dat is waar, het is zóó waar, dat we nu eigenlijk niet meer van durven moeten
spreken. De weg is gebaand, de weg ter vrijheid en zelfs ter losbandigheid. Ons
publiek is er aan gewend romans en novellen te lezen, waarin over de natuurlijke
driften van vrouwen en mannen meer of minder uitvoerig wordt gehandeld. In een
familie-tijdschrift, leest men van overspel, verleiding en wat dies meer zij. In romans,
ook romans door vrouwen en meisjes geschreven, wordt buiten-echtelijke liefde
voorgesteld als niet-zondig, wel eens aangeprezen als de eenig ware, de eenig
eerbiedwaardige, immers eenig natuurlijke. Ontegenzeggelijk is met die grootere
vrijheid en meerderen durf veel gewonnen. Een nieuw veld is geopend. De
Nederlandsche romanschrijver heeft zijn Franschen kunstbroeder niemendal meer
te benijden.
Maar, in Frankrijk wordt de niet speciaal ‘honnête’ roman uit de huiskamer
geweerd, evenals de krant. Het is te hopen dat men het ten onzent niet zóó bont
maakt, dat de Nederlandsche huisvader bang gaat worden voor de portefeuille van
zijn leesgezelschap. We zouden daarmeê veel verliezen en weinig winnen.
Hebben zij, die niet verlangen dat hunne kinderen omtrent het geslachtsleven,
de gevaren en gruwelen daarvan, op de hoogte worden gesteld door vreemden,
geheel ongelijk? Wij gelooven het niet. Een ieder wenscht zijn kroost daaromtrent
in te lichten wanneer en zooals hèm dat goed dunkt. Hij wil zijn kinderen zeker nooit
bij verrassing de oogen geopend zien. En dan, een letterkundig kunstenaar is geen
moralist. Hij mag en hij moet zich geheel anders verhouden tot de werkelijkheid dan
de paedagoog. Hij beeldt uit een mensch. Hij schuwt de abstractie. En die mensch
in den roman, mag kwaad doen en gelukkig wezen en mooi en tot op zéér groote
hoogte sympathiek, vooral in de oogen van levenslustige meisjes en knapen. De
sympathieke romanheld, die zich misdraagt, is voor paedagogen altijd een
verschrikkelijke nachtmerrie geweest.
Maar met de kunst heeft dit alles niemendal te maken. De kunstenaar blijve
volkomen vrij. Edoch, niet minder heilig dan zijn recht is dat van den opvoeder, den
moralist. In de praktijk moet met beiden worden rekening gehouden. Zelfs door den
vrijzinnigsten aller verslaggevers, indien hij werkt voor een familie-blad of tijdschrift.
Hij mag geen werk afkeuren omdat het niet in alle huisgezinnen kan worden gelezen.
Maar hij mag ook niet uit valsche schaamte, om heel modern en liberaal te doen,
deze omstandigheid verzwijgen, al doet die niemendal af tot de kunstwaarde van
het werk. Hij schrijft niet voor kunstenaars. Hij schrijft

*)

Niet in De Gids toch. RED.
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voor een speciaal publiek, dat verlangt door hem te worden voorgelicht omtrent niet in de eerste plaats de artistieke waarde, doch omtrent de leesbaarheid van een
boek, ook al zucht hij onder deze noodzakelijkheid.

Hartstocht is, hoewel geschreven door een jong meisje, geen boek, dat een gewoon
Nederlandsch echtpaar elkander zal voorlezen. Mejuffrouw Reijneke Stuwe heeft
geteekend den modernen don Juan, die sexueel genot zoekt, daaraan is verslaafd
en, eindelijk, ten onder gaat aan zijn satyriasis. De schrijfster noemt haar werk een
Haagschen roman. Het is in de eerste plaats een pathologische studie. Met treffende
juistheid heeft zij de verschijnselen der ziekte gekenschetst en zeer goed
waargenomen zijn, in het tweede deel, de symptomen, die het naderend einde
voorspellen. De lijder is niet zwart gemaakt, eerder sympathiek gehouden. Zoo kan
men in een dronkaard vooral den ongelukkige doen zien.
Zij, die het leven kennen, weten maar al te zeer dat vele jonge mannen van aanleg,
krachtig van gestel, met innemende manieren, hun toekomst kunnen verwoesten,
hunne gezondheid kunnen vernietigen zonder daartoe te zinken tot die laagte, van
waaruit geen redden meer mogelijk is en tot waar de sympathie en het medelijden
van den middelmatig christelijken mensch niet afdalen. Er valt, voor Felix, nog
strijdkracht te hopen, tot het laatste toe. Juist dit is het zeer bijzondere, het hoog
verdienstelijke in Hartstocht, dat de hoofdpersoon niet verdierlijkt is en mensch blijft,
zij het dan ook een zwakke mensch. Door aldus haar gegeven te behandelen, heeft
zij haar taak verzwaard; doch daardoor ook haar roman belangwekkend gemaakt.
Boeiend is het werk, vooral na het midden.
Dien Félix heeft zij waar gegeven; zoo waar, dat menig mannelijk lezer angstig
moet meêstaren in den afgrond, die zich opent voor den hoofdpersoon, zich
afvragend of hij zelf, onder minder gunstige omstandigheden, niet óók zoo ver had
kunnen komen, dat hij, als Felix, ging gevoelen niet meer te kunnen opklimmen
tegen de steiler en steiler wordende helling. Want herhaaldelijk wil Félix terug en
dan meet hij zijne krachten die aldoor weêr te zwak en al maar zwakker blijken. Zijn
val is niet voorgesteld - gelukkig! - als een straf; maar als het noodlottig gevolg van
psychologisch uitmuntend juist aangegeven oorzaken, De verschrikkelijke kracht
van het Noodlot is in dit boek.
Een ‘Haagsche’ roman?
Och, er komen Haagsche dametjes en heeren in voor en Haagsche beuzelingen
en Haagsche maniertjes en - wie weet? misschien wel Haagsche portretjes. Maar
juist wat er Haagsch moet wezen is er flauwtjes, oppervlakkig gedaan. 't Is er
vluchtigjes opgelegd, als voor een onnoozel geacht publiek. Ook is er groot vertoon
in van bekendheid met jooltjes onder heeren en uitgangetjes en scharrelpartijen en
juffies, ook Brusselsche. Wat Fransche uitdrukkingen - nog al eens fout! - moeten
meêhelpen om dat onnoozel gedachte publiek de overtuiging te geven dat de
schrijfster zoo alles en alles d'r van af weet. Dat staat reclame-achtig, zoo alsof 't
voor heeren-liefhebbers was gedaan. Juist omdat dit zeker volstrekt zoo niet is,
vinden wij 't jammer dat de schijn niet werd vermeden.
Behalve de fouten in 't Fransch (vrouwelijke geneeskundige is bij de schrijfster
‘médecine’, geslachten zijn verkeerd enz.) en onnauwkeurigheden in realistisch
bedoelde uitwijdingen (Brussel b.v.) stuit men op slordig geschrijf. Wij bedoelen niet
de vrijheden, die de auteur zich veroorloofd met onze spelling, doch haar eigen
inconsequenties. Dit zijn echter allemaal geen doodzonden.
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Gedichten van P.C. Hooft. Volledige uitgave door dr. F.A. Stoett. Tweede
geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave
van P. Leendertz Wz. Eerste deel. Amsterdam. P.N. van Kampen en
Zoon 1899.
In het begin van 1900 hopen de uitgevers het tweede deel dezer hoogst belangrijke
uitgave te doen verschijnen. Wij zullen dus dan eerst ons eindoordeel kunnen geven
over het werk van dr. F.A. Stoet. Maar wij mogen nu reeds het een en ander van
de groote onderneming zeggen.
In het werk, dat volgens deskundigen groote verdiensten bezat, van den heer
Leendertz heeft de nieuwe uitgever van Hooft's gedichten geene verandering
gebracht voor zoover de volgorde der gedichten betreft, maar hij heeft alles
nauwkeurig vergeleken met de handschriften of de oudste drukken. Doch Leendertz
meende Hoofts gedichten te moeten geven ‘zooals zij oorspronkelijk uit des dichters
hand kwamen.’ Dr. Stoett geeft de laatste redactie, daar hij van oordeel is dat wij
niet moeten vragen wat wij zelf het mooist vinden, maar wel hoe Hooft wilde dat
men zijn gedichten lezen zou. Om nu den lezer in de gelegenheid te stellen Hooft
in zijn zelfkritiek te volgen, zijn in de aanteekeningen enkele groote gedichten uit
de editie van 1636 in hun geheel opgenomen en zullen aan het einde van het tweede
deel de voornaamste varianten worden vermeld niet alleen uit de handschriften,
maar ook uit de editie van 1636 en tie vroegere bundels, waarvoor de dichter enkelen
zijner liederen afstond.
Wij vinden deze wijze van uitgeven zeer aanbevelingswaardig. Aan tweeërlei
eischen, toch, dient een moderne editie van Hooft's gedichten te voldoen: zij moet
den studie-man bevredigen door hem in de gelegenheid te stellen in één boek te
vinden, wat hij omtrent den tekst en de varianten noodig heeft te weten en zij moet
den lezer, die Hooft in zijn mooisten vorm genieten wil, zooveel mogelijk de keus
geven tusschen vroegere en latere lezingen. Dat men alle varianten geven moet,
ook die door waanwijze of slordige uitgevers en drukkers gemaakt, zal wel niemand
beweren.
Een tweede verbetering, in het werk van den verdienstelijken Leendertz gemaakt,
achten wij de verandering door dr. Stoett gebracht in de stukken, die men niet in
handschrift bezit en de uitgevers derhalve moeten ontleenen aan den gedrukten
tekst. Leendertz nam de vrijheid ‘de spelling dier stukken zooveel mogelijk te
veranderen naar die welke Hooft gebruikte in den tijd, toen hij ze vervaardigde.’ Dr.
Stoett volgt de spelling van den oudst bekenden druk.
Ook stelde dr. Stoett een onderzoek in naar de wijzen en melodieën van Hooft's
liederen. De resultaten daarvan zijn - naar hij terecht opmerkt - niet alleen van belang
voor de muziekgeschiedenis, maar ook voor de kennis van den ouderdom der
liederen.
Tal van noten aan den voet der bladzijden, tal van aanteekeningen aan het eind
van het deel, waarvoor van het nieuwste uit de litteratuur over Hooft gebruik gemaakt
is, moeten den lezer zeer welkom zijn.
Wij kunnen dan ook, met hetgeen ons reeds werd gegeven voor oogen, dit groote
werk in de belangstelling van het Nederlandsch Publiek aanbevelen.

Dagen en Daden van admiraal dubbel Wit door Joh. H. Been, Amsterdam.
S.L. van Looy, 1899.
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Dit boekje, versierd met vijf historieplaten en 16 titelvignetten door Jan de Waardt,
durven wij noemen een model voor populaire biografieën van hoofdpersonen uit de
Vaderlandsche Geschiedenis. Hierin is groote kennis en nauwkeurigheid gepaard
aan de groote gave van aardig vertellen, met aantrekkelijken humor, hier
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en daar, goedrondheid, die den Hollander en Zeeuw wat goed past en zoo'n tikje
ondeugendheid, die een glimlach doen komen om den mond van den frondeur en
een beetje frondeur zijn we allen. Laat Been maar zeggen ‘in Indië hebben we veel
misdreven, en is er voor een volk wel harder slavernij denkbaar dan het juk dat een
kandelaar oplegt’ (pag. 48) en zijn hart lucht geven in het hoofdstuk Van de blanke
schijven die rollen langs de zee of in het achtste en op nog andere plaatsen.... onze
jongens mogen dat van hem wel hooren en wij, ouderen, we hebben 't wel erger
gehoord.
Voor jongeren en ouderen is dit een leerzaam en onderhoudend boek, De uitgave
is keurig.

De familie De Regt, roman van Suze la Chapelle-Roobol (twee deelen)
's Gravenhage, Loman en Funke. (Zonder jaartal).
Dit is nu een boek met uitmuntende eigenschappen, dat misschien toch de meeste
lezers niet boeien zal. Het is een waar, een in de goede beteekenis van het woord
realistisch boek, waarin wordt geschilderd juist die erg gewone werkelijkheid met
haar droef-eentonig lijden brengen, haar saai-langzaam vernietigen van geluk en
hoop, die de meeste romanlezers willen ontvluchten, vergeten zoo mogelijk in hun
lektuur.
De schrijfster heeft geen buitensporige menschen of buitengewone toestanden
behandeld. Och, neen. Zij heeft ook niet haar medélijden uitgestort over die lijdenden,
op wie aller oogen zijn gevestigd en voor wier leed de tamelijk tevredene zoo bang
wordt gemaakt. Zij gaf een stuk leven, dat zij toevallig goed kende, in
achtenswaardigen eenvoud, om kunst te geven, om waarheid uit te beelden; met
géén ander doel.
Lena heeft ‘gefaald in alles, niets van wat ze gehoopt had, was vervuld. Ze had
beproefd, gewerkt, haar geluk en haar krachten verspild en ze had niets bereikt,
het leven had haar verslagen met langzame, uitgezochte wreedheid, ze was ten
onder gegaan... Zij had haar doel niet bereikt, maar ze had er voor gestreden. Met
alle inspanning van haar zwakke krachten, had zij getracht haar plicht te doen... Dat
was het mooie in haar leven geweest.’
En zulk een leven te durven teekenen in een tweedeeligen roman, zonder eenig
jagen naar effekt, eerlijk, zijn aandoening beteugelend (daardoor wel eens wat
droogjes) dat is ook iets moois - in het leven van een romancière.

Het Servetje door Conviva (Gerard Keller) Amsterdam,
Uitgeversmaatschappij Elsevier 1899.
Gerard Keller heeft, lang geleden, heel vriendelijk en soms heel guitig, verteld van
de heeren werkende leden van het letterkundig genootschap Oefening kweekt
kennis te 's Gravenhage. Zijn gezellig praatje verscheen in een klein boekje, versierd
met portretjes, als letterkundige kleinigheid, die zeer in den smaak bleek te vallen.
Het oude genootschap bestaat nog altijd, maar de meeste werkende leden van toen
zijn heengegaan. Ook Conviva is niet meer. En nu hebben we een tweeden druk,
ook met portretjes èn met bovendien de beeldtenis van Gerard Keller van Het
Servetje gekregen. Velen zullen daarvoor dankbaar zijn; want de schetjes van Keller
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hebben hun letterkundige waarde behouden en er - helaas! - een documentaire bij
gekregen.

Op St. Barbara's Bodem, militaire schetsen door Conrad van de Liede,
met illustraties van W. Staring, Amsterdam, Van Holkema en Warendorf
(z j.).
De heer Conrad van de Liede behoort tot de Nederlandsche officieren, die plezier
hebben in hun vak en daarvan zeer genoeglijk kunnen vertellen. Men leest deze
eenvoudige schetsen met be-
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langstelling en niet zonder vermaak. Er is geen pogen in te bespeuren tot
mooidoenerij. De schrijver zoekt het juiste woord en daarmeê uit. Waar hij, hier en
daar, wat héél uitvoerig is voor den niet-militairen lezer, mag men zeker wel
veronderstellen, dat hij nog maar juist uitvoerig genoeg is voor hen, die het door
hem beschreven leventje hebben meêgemaakt. Dit boekje zal zeker veel gelezen
worden door militairen en jongens, die graag officier willen worden.
Onze eerlijke pogingen om de plaatjes mooi te vinden zijn mislukt.

Van geluk dat waan is... door Fritz R. van der Pijl, te 's Gravenhage bij
N. Veenstra. (Zonder jaartal). Met een vignet van Jac. Zon.
‘'t Kan me niet verdommen wat de menschen zeggen van mijn verzen!’ schrijft de
jeugdige dichter op pag. 31 van zijn gedicht. Maar hij zou het toch minder aangenaam
vinden, indien er met geen enkel woord van werd gerept. Er staat óók in zijn boekje:
‘mogen 's levens doornen om uw jeugd U g'nadig wezen’ en dat wordt zijn verzen
toegewenscht. 't Zou moeilijk zijn anders dan met groote toegevendheid het
eerstelingetje van den heer Van der Pijl te bespreken. Hij doet er nog zoo
jongensachtig in. Het zou een bijdrage voor een studenten-almanak of H.B.S.-krant
kunnen zijn.
‘Van geluk, dat waan is’ wordt gezongen. ‘Vrouw, waar ik van hou, ik blijf je trouw
alléén.... maar jij ben heen, de starren die zijn heen; ik ben alleen, en jij waart ook
alleen.’ Dit als proeve van gewild naïf-doen. Ook met cynisme en Heinerigheid tracht
Van der Pijl de ontrouwe te treffen; zelfs moet de ‘roomschen-joden-protestanten-god
te zamen’ een hartig woordje hooren.
Het motief is: de jongeling, verlaten door een meisje, omdat men kwaad van hem
heeft gesproken. Het meisje weg met een ander. Dat wordt uitgewerkt op allerlei
manieren, door elkander gebruikt. We krijgen een heele ballade, we krijgen zangerige
fragmentjes, we krijgen van de wonlijkste uitvallen en beelden als:
Nu is mijn leven mij gevangenis
Waar al wat goed was opgesloten is.(!)

En het slot, waarover men zich niet al te ongerust maken moet:
Nooit na dat Maud is weg-gegaan,
heb ik een stond-zoo-klein genoten...
en zelfs geen vlaag van on-verdroten
denking kwam als dauwdrop, de geringe
laving der rozen, om een lied te zingen
van veel troost-vocht...
Ik docht, ik docht
nog immer, dat er wel iets goeds zou komen:
ik zwijnde, vegeteerde, kerkte,
en leerde, suggereerde, werkte,
of dacht, filosofeerde, sterkte
mijn leden: niets is weêrgekomen
in wade van witte waarheid of in droomen...
O! leven door een god van kwaad gebracht,
dat licht en lucht is en dat lokkend lacht
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tot-dat je grijpt naar zonne-goud of starren,
en niets dan schijn vindt
als een schaduw-grijpend kind,

'k Wil in uw vuile adem niet meer marren.
Zoo weet ik het, dat alles nu gedaan is en daarom zei ik van geluk dat waan is.
Van deze waarde is nagenoeg het geheele gedicht.
‘Ik docht, ik docht nog immer dat er wel iets goeds zou komen!’ Welnu, laat ons
hopen, dat dit er een volgend maal wezen zal. Van der Pijl's eersteling maakt den
indruk van haastig, quasi geniaal in elkaâr geflanst te zijn. Men kan er niet uit zien
wat de dichter nog eens zou kunnen geven. Wel schijnt zeker, dat het niet veel
bijzonders kan wezen, als hij voortgaat het zich zoo ongegeneerd makkelijk te
maken.
F.L.
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Naar huis, naar een aquarel in het bezit van den heer J. Biesing te 's Gravenhage.
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Tony Offermans.
Door P. du Rieu Fzn.

*)

De Sultan had bevel gegeven dat Alladin voor zijn troon zou worden gebracht!
Een stoet van ruiters, rijk gedoscht in Oostersche kleeding, stond gereed het
gegeven bevel uit te voeren.

*)

‘Alladin of de wonderlamp’, uit de ‘Duizend en één nacht’.
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De karakteristieke tonen van een Oostersche marsch ruischten, eerst zachtkens uit
de verte, allengs sterker aanzwellend door de feestzaal, waar Mesdag het artistiek
Den Haag om zich had vereenigd.
Het gordijn was gevallen. De welbekende persoonlijkheid van Nicolaï schoof door
de menigte heen en trad op den pianist toe.
‘Mijnheer Offermans, ik durf zeggen nog al op de hoogte te zijn van wat er op
muzikaal gebied verschijnt, maar wie is de componist van dien marsch die zooeven
door u werd gespeeld?’
Tony klopte den belangstellenden vrager flink op den schouder: ‘Potverhanebalk
me, oude heer, dat heb ik zooeven gecomponeerd!’
Nicolaï stond verbluft en met hem hebben er dat zoo velen gestaan, die ooit het
genoegen mochten smaken, Tony Offermans bij te wonen wanneer hij zich voor de
piano had gezet om aan het instrument de verwonderlijkste combinatiën,
schakeeringen en geestige wendingen te ontworstelen.
Ja! wanneer de feestvreugde is gestegen bij gezellige bijeenkomsten of
feestbanket, het officieuse gedeelte gaat het officieele vervangen en Tony is onder
de aanwezigen, dan is men zeker van het succes van den avond.
Dan dondert, in het blij geloof van zelfbewuste kracht, zijn geestig woord zoo vaak
een blijden feestkring in, dan wisselen pianospel en zang en woordenvloed elkander
in steeds sneller tempo af en heel een schare van feestvierenden wordt tot
enthousiasme gebracht door zijn telkens even frisch talent.

Een kleine fanfare vooraf! Maar het doel van deze schets mag niet uit het oog worden
verloren. Het is, Offermans te leeren kennen in wat hij in de eerste plaats wil zijn,
‘kunstschilder’. Met verschillende talenten begaafd, koos hij het schildersvak tot
doel van zijn leven, vast overtuigd dat hij in die richting het meest voor de kunst zou
kunnen wezen. Als ik nu in enkele bladzijden iets zeggen zal over het werk van
Tony Offermans, dan geef ik mijn oordeel als uitvloeisel van mijn sympathie voor
zijn werken en streven en hoop ik dat die sympathie door velen zal worden gedeeld.
Tony Offermans is te 's-Gravenhage geboren. Van zijn jeugd en jongelingsjaren is
mij weinig bekend en toen ik hem om eenige gegevens vroeg, antwoordde hij: ‘kerel,
laat dat maar weg’, beschrijf het ‘heden’. - Je weet het - ‘in het heden ligt 't verleden,
in het nu wat worden zal’. Als je dus het ‘heden’ beschrijft, dan weten ze er alles
van! Ik volsta dan ook met te vermelden dat hij de Haagsche teekenacademie
bezocht en eenige jaren werkte op het atelier van Blommers. Hij is een groot
vereerder van het machtig talent van Jacob Maris en heeft een bijzondere voorliefde
voor de poëtische stemming, die Israëls door toon en kleur in de intieme sujetten,
door hem geschilderd, tot zulk een bijzondere hoogte weet op te voeren.
Een paar jaar geleden, Tony woonde toen in de Zeestraat bij Ridderhof, hadden wij
met eenige andere vrienden eene expositie bezocht, en zaten, op
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zijn atelier teruggekomen, over verschillende stukken, die wij gezien hadden, te
oordeelen. Uit die gedachtenwisseling kwam de vraag voort: ‘Wat moet de
beoordeeling van een kunstwerk zijn?’ Van verschillende zijden werden definitiën
gesteld, aan voorbeelden getoetst; er werd druk door elkander heen gepraat en de
opgeworpen denkbeelden lagen bijna even spoedig weêr in puin. Den volgenden
morgen, zeide Tony die bij mij opliep: ‘de vraag van gisteren scheen mij zoo
belangrijk dat ik eens heb opgeschreven, wat ik tot antwoord zou geven. Dit luidde
ongeveer als volgt: de beoordeeling van een kunstuiting wordt geheel beheerscht
door de duidelijkheid, waarmeê het essentiëele dier uiting is uitgesproken. Indien
het ‘waarom’ van een schilderij b.v. er niet bovenop ligt, heeft dat schilderij òf geen
recht van bestaan, òf het ‘waarom’ is niet genoeg geaccentueerd. Als dus het
schilderij op de vraag ‘waarom gemaakt’ niet dadelijk antwoordt, dan laat dat werk
ons koud of ten minste onverschillig. Doch in het tegenovergestelde geval, boeit
ons het schilderij en dwingt ons om in de details ervan door te dringen om zoodoende
de bedoeling van den maker geheel te kunnen begrijpen. Dan eerst kunnen wij het
schilderij medevoelen.

Nu weet ik wel, dat het zeer moeielijk is om een bepaalde grens te trekken voor
hen, die ontvankelijk zijn voor den indruk, die het kunstwerk maakt en zij, die de
factoren daarvoor missen. De waarde der beoordeeling staat in direct verband met
de kunstontwikkeling van den beoordeelaar.
En hoe groot moet die ontwikkeling zijn? - Een niet op te lossen vraagstuk!
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Het is een gevoelskwestie en het individueele gevoel vindt alleen weêrklank bij hen
bij wie dezelfde snaren trillen.
Er zijn sommige snaren die elkanders trillingen deelen, anderen die absoluut
ongevoelig voor elkander zijn, al brengen zij elk voor zichzelf een zuiveren toon
voort.

De Vioolmaker, naar een schilderij in het bezit van den heer D.F. Scheurleer te 's Gravenhage.

De beoordeeling van een kunstwerk heeft dus alleen beteekenis voor hen die
met den beoordeelaar meêvoelen en ook dat medevoelen kan nog getemperd
worden door persoonlijken smaak en voorkeur voor het onderwerp.
De kunst van Tony Offermans wordt niet beheerscht door breedheid in compositie,
noch door rijke en machtige kleurencombinatie. Ook zijn onder-
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werpen, op enkele uitzonderingen na, zooals b.v. de ‘Leidsche beestenmarkt’,
bewegen zich meestal in een klein veld. Hij zoekt zich in te werken in het intieme
leven en dat weêr te geven; hij zoekt zijn gegevens in den werkman, bezig zijn
ambacht uit te oefenen, hij weet met nauwkeurigheid en liefde zijn model te
bestudeeren en geeft in schilderij of teekening een eigen opvatting, ook in het kiezen
van onderwerpen, aan. Talrijk zijn de kunstwerken van Offermans, die van het
hierboven aangevoerde zouden kunnen getuigen. Bijzonder trof mij altijd het
schilderijtje ‘de vioolmaker’ in het bezit van den heer D.F. Scheurleer te
's-Gravenhage. De ernst waarmede de oude heer, die voor het venster bezig is de
laatste hand aan een viool te leggen, in zijn arbeid is verdiept, is op bijzonder
karakteristieke wijze uitgedrukt in het fijn geschilderde kopje, dat technisch
*)
voortreffelijk is behandeld.
De groepeering om het figuur, zoo juist op zijn plaats in het kader van het doek
gebracht, sluit zich daarbij harmonisch aan. De werktafel met het opvallende licht,
de gedeeltelijk in toon gehouden wanden, de leunstoel, waarop de vioolmaker zijn
arm doet rusten om zijn werkzaamheden met vaste hand te kunnen volbrengen, dit
alles te zamen vormt een geheel van groepeering, toon en kleur hoogst aangenaam
en bindend voor het oog. Die zelfde eigenschappen vindt men terug in ‘de
brievengaarder’ waarvan Dr. A. Korteweg te 's-Gravenhage de eigenaar is. Ook
hierin treft de uitdrukking van het gelaat de aandacht, waarmede de man in zijn werk
is verdiept en de goed gekozen verlichting van het figuur, in dit schilderij tegen de
wit gepleisterde en karig versierde wanden van het dienstvertrek aangebracht.

In die beide schilderijen, om een paar voorbeelden te kiezen, gevoel ik dat de
bedoeling van den schilder weêrklank heeft gevonden in mijn gemoed.
Tony Offermans heeft behoefte om buiten te zijn en buiten te leven.
Die behoefte ontstaat bij hem in de eerste plaats omdat hij gevoelt dat het noodig
is voor zijn werk.

*)

Over het algemeen treffen in de stukken van Offermans de mooie behandeling van de koppen
van de figuren. Offermans zou, indien hij zich meer in die richting bewoog, een goed
portretschilder zijn. Voorbeelden hiervan zijn mij bekend, onder anderen de drie portretten
uit het geslacht Scheurleer.
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Ik ben wêer te zwart, heeft hij mij zoo dikwijls toegeroepen, maar dat is een
noodzakelijk gevolg omdat ik mijn modellen altijd zie in mijn atelier, met een
kunstmatige verlichting. Ik moet kleur en toon bestudeeren in de vrije natuur; ik moet
de figuren bespieden, beschenen door het volle licht, zich afteekenen tegen
boomgroepen, gronden en lucht! Dan geloof ik te kunnen vinden wat ik te vergeefs
binnen de enge wanden van mijn atelier

De Brievengaarder, naar een schilderij in het bezit van Dr. A.A. Korteweg te 's Gravenhage.

zoek, waarheid in kleurstelling en hoe een kleur in toon, kleur blijft!
Verscheidene malen werd hem het leven in de stad dan ook te benauwd,
niettegenstaande hij, hoogst gezellig van aard, in de wintermaanden gaarne voor
korten tijd wêer in zijn geboortestad 's-Gravenhage terugkeert.
De eerste maal was dit toen hij de woning op het Alexanderplein verliet, waar hij
een jaar van geluk had gekend aan de zijde van zijn lieve vrouw, een begaafde
dochter uit het geslacht Koolemans Beynen.
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Hij trok toen naar Laren!
Uit de dagen, daar doorgebracht, dagteekenen verscheidene van zijn bekende

Spinster, naar een schilderij in het bezit van den heer J. Nieuwenhuijsen te 's Gravenhage.

schilderijen en teekeningen zooals de brievengaarder van Laren, de Spinster en
nog vele anderen.
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Hier en ook later in de Oude Wetering maakte Tony studies van binnenhuisjes. Hij
gevoelde zich aangetrokken door het schilderachtig effect voor een gevoelig oog
in de woningen, werkplaatsen en schuren van die streken te vinden. De
klompenmakerswerkplaats, eigendom van dr. Unia Steyn Parné, is als resultaat van
deze studies een gelukkig voorbeeld: Tony heeft die verscheidene malen geschilderd,
nu eens met één, dan weder met meerdere figuren, maar altijd met een mooie
tegenstelling van de verlichting binnen en buiten.
In Laren heeft Tony vele vrienden gemaakt, bij iedereen was hij bekend en
iedereen kende hem. Hoe velen hebben er daar ook niet genoten van zijn
opgewekten en vroolijken omgang. Dat bleek mij, toen wij eens met

Klompenmaker naar een teekening in het bezit van Dr. W.F. Steyn Parvé te 's Gravenhage.

eenige vrienden op een mooien Zondagmiddag Laren bezochten. Wij waren uit
Bussum uitgereden met een span flinke paarden en stapten in Laren aan de herberg
op het marktplein af. Nauwelijks was het eenigszins bekend geworden dat Offermans
wêer eens naar Laren kwam kijken, of jong en oud liep uit om hem te begroeten,
en toen het eindelijk tijd was om te vertrekken moest een onzer hem toeroepen.
‘Tony als je eindelijk klaar bent met de hartelijke gevoelens, stap dan in en dan
kunnen wij afrijden. Een gejuich, als of een geliefde landheer van de streek afreisde,
volgde het rijtuig!
Daarna woonde hij wêer eenige jaren te 's-Gravenhage maar 's zomers trok
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hij naar buiten, totdat eindelijk zijn voorkeur om buiten te zijn de overhand behield
en hij zich vestigde in het atelier aan den straatweg tusschen Velp en de Steeg dat
geheel naar zijn aanwijzing was opgetrokken. Zijn buitenwoning draagt het opschrift,
‘Villa Sophie,’ de voornaam van zijn moeder, mevrouw Offermans van Hove, de
gevierde kunstenares, die wanneer zij van tijd tot tijd nog eens in intiemen kring
haar vrienden door haar heerlijken zang in verrukking brengt, door niemand zoo
gaarne en zoo trouw wordt geaccompagneerd als door haar zoon Tony.
Onlangs bracht ik Tony daar een bezoek. Hij zag mij door de ramen aankomen,
opende de voordeur, sloeg eenige akkoorden op de piano - hij ontvangt nooit zonder
muziek - en stond mij in zijn atelier op te wachten.
Bonjour, riep ik! hoe gaat het! Daar ben ik eindelijk, wat heb ik je in lang niet
gezien! Jongen, kerel, wat woon je hier prettig en wat een mooi atelier! Bevalt het
je hier nog al?
‘Ja kerel, best! Daar is hier zoo'n rust, zoo'n vrede, dat ik niet geloof ooit meer in
de stad te gaan wonen. Er is in de stad iets gejaagds en gedrukts. Er zijn zooveel
menschen die je niet aangaan, zooveel winkels en huizen waar je nooit inkomt en
dan al die straten waar je alle dagen door moet en die zoo leelijk zijn!
‘Neem b.v. den Haag! Dat is een mooie stad onder de steden. Maar vindt je de
Spuistraat mooi of de Veenestraat, de Parkstraat of de Zeeheldenbuurt? Neen,
neen, 't is leelijk, leelijk, want je hebt er niets te zien!’
‘Ja! ik weet wat je zeggen wilt! Het Voorhout is mooi, de Vijverberg. Maar waarom
zijn die mooi? Omdat je daar wel iets te zien hebt! Ik kan daar best stilstaan en
kijken. Het zit'em òf in de lijnen, òf in de kleur, òf in het geheel, zooals het Voorhout
dat zoo sterk heeft. Maar dat weegt niet op tegen het leelijke!’
Een stad moet je eigenlijk gebruiken als een groot ‘Magasin du Louvre’. Je gaat
er heen, als je overschoenen noodig hebt of punaises, een regenjas of verf. Ook
*)
kun je er heen gaan om een Gemeenteraadszitting bij te wonen als er over
kunstzaken gedecideerd wordt of om een draaiende menigte in onartistiek versierde
feestzalen te zien rondwarrelen.
Neen! als het kan dan moet je buiten wonen. Ik zeg, als het kan, want er zijn er
maar weinigen die het convenieert al zouden ze het nog zoo graag willen. Dat
voorrecht hebben alleen de gefortuneerden en de arme schilders.
Nou! 't is gelukkig dat de schilder, die over het algemeen toch al met zooveel
moeielijkheden te kampen heeft, meerdere vrijheid heeft in de keuze van zijn
woonplaats.’
‘Maar geloof niet,’ meende ik te moeten aanvoeren, ‘dat je door altijd buiten te
zijn, te veel gewent aan het mooie van de natuur! Geloof je niet dat je daardoor
minder vatbaar wordt voor indrukken, dan wanneer je in de stad woont en af en toe
met een frisschen blik voor de natuur komt.’

*)

Dit is in den Haag uitzondering geweest en gebleven.
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‘Daar is geen algemeene regel voor te maken,’ klonk het antwoord Woonde Milet
niet buiten, Breton en de schilders uit de Barbison-school? Woonde Mauve niet
buiten? Woont de Bock niet buiten? Kijk dat is een persoonlijke zaak. Dat moet de
schilder zelf weten. Neen, buiten is 't voor mij ruim, zorgeloos, vreedzaam, maar
bovenal mooi! Altijd heb je er wat te kijken, de natuur geeft altijd iets te zien waardoor
je geëmotioneerd wordt. En hier in Gelderland vooral is de natuur zoo mooi. Daar
over mijn huis heb je de hei! Daar heb ik wel eens gedwaald, uren lang, en het was
alsof ik een Walpurgisnacht zag, zoo verschrikkelijk grootsch en overweldigend dat
het niet in woorden is te brengen.

Timmerman, naar een aquarel in het bezit van den heer Yvo Opstelten te 's Gravenhage.

Groote legers oude wijven op hunne bezemstokken trokken voorbij, huilende en
krijschende en het bosch, daar rechts, vormde het orkest. Duizende pauken en
contrabassen en daarboven het snerpende gegil van de piccolo's. En zie je daar
die groote schapenschuur met dien éénen hoogen boom, die daar zoo alleen staat
op dien heuveltop. Dat was het paleis van Satan en dat toonde in 't donker een
reuzenpaleis, honderdmaal hooger dan je de schuur nu ziet. Een paleis van donker
zwarten
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steen en die ééne hooge boom was de toren die hoog uitstak boven alles en die
meedanste op de maat van de muziek. Zie je, dat is aangrijpend! dat is mooi!
Maar ik heb hier ook wel eens vroolijker stukken zien opvoeren. Dan is alles één
feest, alles juicht en jubelt. De geheele IJsel is door een wolkschaduw overtogen,
alleen in de verte schijnt de volle zon op Doesburgh. Even wachten, daar gaat de
schaduw; nu is 't weer licht op den voorgrond.
Hè wat een licht, wat een muziek!

Kippen voeren, naar een aquarel in het bezit van den heer L.G. Brouwer te 's Gravenhage.

De wolken vliegen elkaar voorbij. Soms ziet het er uit alsof zij elkaar inhalen, de
rivier kromt zich van pleizier en het ziet er uit alsof de witte golfjes met de wolken
willen wedloopen. Statig bewegen de popels hunne toppen om hunne instemming
te betuigen. De natuur lijkt dan een kinderfeest. De Ernst is buitengesloten. 't Is alles
lachen en gieren van pret.
En ga dan eeus meê het bosch in. Hoor eens hoe stil. Voel eens waarop je loopt.
Je loopt op 't zachtste kleed, je hoort niet dat je er bent. En zie eens links die hoogte
met pijnboomen en dien zandweg er langs. En die
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prachtige eiken. En je hoort niets anders dan vogeltjes. O! op zoo'n dag als alles
jubelt en lacht, dan is er geen kwaad, geen nijd, geen narigheid, geen jalouzie, geen
politiek, geen geld, niets, niets dan geluk.
En als ik dan kinderen tegenkom, kinderen die er anders afstootend uitzien met
vuile bloote voeten, met gescheurde kleêren aan en met ongekamd peenhaar, dan
kan ik dat op zoo'n dag heelemaal niet zien en dan roep ik zoo van zelf: ‘Dag beste
jongen, dag kleine meid. Wat hebben jullie daar mooie blommetjes.’ Voor al het
leelijke is dan mijn oog gesloten. Al het nare van de wereld wordt door een voorhang
verborgen.

Visscher, naar een aquarel in het bezit van den heer Yvo Opstelten te 's Gravenhage.

Wie heeft dat in een stad! Heb je ooit zulke emoties als je op een mooien dag
door de straten wandelt?
Pas op! een rijtuig, ga uit den weg en laat die dames passeeren, pas op! de
aschwagen, de wagen van het tonnenstelsel bah! wat een parfum! En dan al die
bedelende menschen die, als je niet gauw in je zak tast, je precies aankijken als je
hen voorbijgaat alsof ze zeggen ‘denk je dat ik me voor jou plezier nog meer zal
toetakelen? Zijn twee houten beenen niet genoeg?’ En dan die arme stakkers voor
het loterijkantoor angstig glurende of hen ook voor hun briefjes een beter levenslot
wacht, die norsch kijkende
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Baanveger, naar een aquarel.
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kamerleden met nieuwe belastingontwerpen in het hoofd en den leerplicht onder
den arm, die van de kamerzitting komen, waar zij zoo juist de troonrede hebben
hooren voorlezen, de troonrede die geen melding maakt van een buitengewoon
verlies door de kunst geleden, - omdat - omdat nu eenmaal door een groot staatsman
is verkondigd dat de kunst geen regeeringszaak is. Of die taartjes etende heeren
bij den confiseur moderne, of die elegante dame met dat vorstelijk kapsel met
paarlsnoeren doorweven voor die chique kapperswinkel, of dat jongentje in zijn
communiepakje met die houten laarsjes aan in die mooie groote confectiezaak, of
eindelijk die eeuwige Cavaleria, door de hand van een onbestorven weduwnaar
met een kind of elf, uit het draaiorgel gewrongen. Is het niet verschrikkelijk? Is het
niet tergend? En wat doe je dan?

Schoenlapper, naar een aquarel in het bezit van den heer Yvo Opstelten te 's Gravenhage.

Wegloopen zoo hard als je kan naar buiten, naar buiten! Neen, je ontvlucht de
straten en je zoekt in een café, door het gebruiken van een borrel alles te vergeten,
te vergeten dat er een lucht is, te vergeten dat er een hei is, te vergeten dat er een
bosch is, te vergeten dat er een zon is, te vergeten dat er leven is, liefde en innigheid.
Zie je, dat doet de stad, dat doen de straten, dat doen de huizen, dat doen de
menschen.
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Neen! kerel! buiten is het leven, het waarachtige leven, buiten en nergens anders!
Ik moet erkennen, dat ik een beetje onder den indruk was, toen mijn vriend die
geheele tirade had uitgesproken. In één ademtocht had hij het buitenleven met
energie verdedigd en het stadsleven een gevoeligen nekslag toegebracht!
Door een glas morgenwijn kwamen wij bij.
Ik begreep nu pas, begon ik, dat jij een buitenman bent in hart en nieren. Als je
er zoo voor geporteerd bent, kan je in een stad niet meer aarden. Maar hoe doe je
dan met de muziekuitvoeringen? Je houdt er toch zooveel van om muziek te hooren!
Wel dat zal ik je zeggen. Ik heb van mijn leven genoeg muziek gehoord om er
nog jaren op te kunnen teren. Af en toe woon ik nog wel een concert bij, maar
meestal is de muziek me te nieuw, te modern. Ik draag er te weinig van meê. Als
het ‘Programmamuziek’ is wil ik het heelemaal niet hooren, dat is abracadabra voor
me. Het bezorgt me maar hoofdpijn door het eindeloos opletten op de motieven der
instrumentatie, want daar moet ik toch den tekst uithalen, die ik er bij te lezen krijg.
Soms is het orkest al 5 of 6 woorden verder dan ik ben, en dan ben je er heelemaal
uit en hoe zal je er dan achter komen of ze dan bij ‘je t'aime’ zijn of bij ‘Suicide’. Ben
je eenmaal de plank mis, leg dan maar gerust je programma neêr, want als je moet
gaan zoeken of de fagot met de violen en klokjes op den vierden of vijfden regel
slaat, dan raak je zoo in de war dat de symphonie dramatique of fantastique, of hoe
zoo'n ding heeten moge, uit is voor je er iets van gehoord of begrepen hebt.
En de moderne zaken, die ik hoor, zijn mij niet waar genoeg. De modernen
enivreeren me! Doch ze geven mij geen kracht voor mijn leven, voor mijn werk, voor
mijn liefde. 't Is best mogelijk dat ik voor het juiste begrip der modernen de noodige
factoren mis, daarom heeft mijne opvatting ook alleen waarde voor mezelve.
De groote lui van vroeger! dat is wat anders! Die steken mij altijd een hart onder
den riem. Dat is alles waar, waar! 's Avonds zijn ze mooi, 's morgens zijn ze mooi
en 's middags zijn ze mooi!
‘Nous voiçons!’ riep ik uit, en ik eigende mij een uitdrukking toe die Tony zoo
graag in Littré's Dictionnaire had ingevlochten.
Ja kerel, wij zijn er, kom, laten wij langs mijn rozentuin naar ‘de Engel’ gaan, daar
vinden wij de andere vrinden.
Wij stonden gereed het atelier te verlaten. Het licht viel op een schilderij, dat bijna
voltooid was. Het was een schoenmaker, bezig een versleten schoen weêr gangbaar
te maken.
‘Is het niet wat minder zwart?’
‘Ja zeker, in de partijen, die in toon zijn gebracht, is de kleur beter behouden!’
‘Nu, zie je, dat is het gevolg van het buiten werken en van het dagelijks zien in
de natuur!’
‘Het onderwerp doet me ook weer denken aan je werken van vroeger.’
‘Ja! dat doet het, maar het is zooals het is, je slaat wel eens een zijpad in, maar
het draait zoo dikwijls weêr naar den hoofdweg toe... “On en revient toujours à ses
premiers amours.”’
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Sweetheart.
Door Daisy E.A. Junius.
‘Zeg tegen Elsie, dat haar Sweetheart gauw komt.’
‘Mij Sweetheart komt, auntie Jule,’ en de glanzende kinderoogen werden tot mij
opgeslagen. Maar ik wist niet of ik lachen mocht, of afwerend kijken moest, bij het
gewichtig knikken van het kloeke kopje op den malschen kinderhals, waarin zachte
plooitjes als in wit fluweel.
En Elsie's handjes werkten ijverig voort aan het ontkleeden van de rooskleurige
pop, die gebaad moest worden en haar lipjes, pas ontloken appelbloesem, prevelden
voort:
‘Deze dolly heb ik van Mr. Bert Birnie en a lot of sweetjes heeft hij mij gebracht,
toen ik ziek was in New-York, You know, auntie Jule?’
Ik knikte:
‘Maar die dolly, Elsie, heeft grootma uit Holland gestuurd...’
‘Neeë auntie, this dolly is van my Sweetheart, ja auntie Jule, from my Sweetheart’,
zong het mondje.
Ik zag op den fieren, nu voorovergebogen kindernek, op heel de rust van het kind
neer, en dacht er over welke beteekenis in het klein-vrouwtjes hart aan het woord
Sweetheart werd gegeven?
Jane, de moeder van Elsie, sprak met dezezelfde kalmte over Elsie's nurse als
over haar Sweetheart.
Drie weken later verscheen Elsie's Sweetheart - ruim negen en dertig jaar, donker
uitzicht, tanige tint, zwarte oogen en met iets slingerlenigs in zijn houding, iets
zoetweeks om den mond.
Man van goede familie, van vader's kant en van goede manieren, wanneer zijn
humeur dat toeliet; hij was in Indië geboren, in Holland opgevoed en had thans een
betrekking aan een bank te New-York.
My Sweetheart had vergeten een dolly of sweetjes mee te brengen, maar dat
maakte zijn ontvangst bij Elsie niet minder hartelijk; zij had gevraagd haar evening
dress te mogen dragen en nurse was dus verzocht haar te kleeden, Jane had
onderwijl zelf het lichte kinderhaar tot glanzende lokken om de vingers gewonden
en om Elsie's mooi ovaal kopje geschikt, op Engelsche wijze.
Tegen het uur van aankomst wachtte zij hem in haar ivoorkleurig los zijden jurkje,
waarvan de hals laag uitgesneden was; de kleine poefmouwen met vlinderstrikjes,
omsloten blanke, mollige kinderarmen. Ze stond voor de groote spiegelruiten, om,
zoodra het rijtuig kwam aanrijden, Mr. Bert Birnie te groeten, met al de sierlijke
aanvalligheid van haar lief, solied wezentje.
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En als zij ging van het eene raam naar het andere, de kloeke beentjes in zijden
sokjes en verder bloot, bruin gebrand, de voetjes in lage witte schoentjes, dan
wiegden haar kleertjes en van onder den zoom van het losgeplooide jurkje kwamen
de borduursels en kanten van haar gestreken witte rokjes en van het broekje en
Jane staarde vol trots op haar verrukkelijk frisch kind, dat, oppervlakkige
beschavingsweelde, reeds met zooveel begrip haar mooie kleertjes wist te dragen.
In den tijd van New-York was ze bijna drie - nu al ruim drie en een half jaar!
De open landauer met de beide heeren reed voor; zoodra Mr. Bert Birnie door
Mrs. van Loon welkom in hun huis geheeten was, nam hij Elsie's handje en tilde
haar op, met al den voorzichtigen eerbied, dien zoo'n klein vrouwtje in zijden evening
dress mocht erlangen.
Spoedig kwam Elsie's vader binnen, een jonge levenslustige man met open,
prettig gezicht en stralende oogen - een beetje gezet - op de fiets voelde hij zich
den laatsten tijd beroerd-benauwd en hij zat ook al wel zoo lief in een victoria dan
te paard; van zijn wild, wijn en verdere weelde kon hij onmogelijk afstand doen,
maar het was jammer, dat de dokter een reis naar Carlsbad een der
noodzakelijkheden van de naaste toekomst had genoemd.
Opgewekt keek Mr. Bert Birnie de ruime welingerichte kamers rond, aangenaam
verrast in de ontvangkamer een blad met morgendranken aan te treffen. Met een
handbeweging wees Mr. van Loon zijn gast een lagen, gemakkelijken stoel, terwijl
hij zelf, zijn broekspijpen bij de knieën optrekkende, zich langzaam in een grooten
stoel liet neerzakken, om een prettig gesprek over New-York en hun leven dáár, te
beginnen. De deur werd aarzelend geopend. Nurse, die anders alléén voor Elsie
en baby verkoos te zorgen, had dien morgen Mrs. van Loon gekapt en aangeboden
de drawing-room met bloemen op te vroolijken, waarom zij door haar meesteres
eerst met de gave van een tullen das, daarna met een blouse gelukkig was gemaakt.
Nurse had zich opgekwikt en kwam nu baby binnen brengen, hoewel haar
daaromtrent niets door Mrs. van Loon bevolen was; maar met een blosje en lachje,
zeide ze: ‘She looks just now so very nice, you know’ een blikje werpend op den
New-York-gentleman; en Mr. van Loon, getroffen door haar ladylike voorkomen,
dank zij das en blouse van zijn vrouw, stelde haar aan Mr. Bert Birnie voor als Miss
Flemming, hetgeen Jane hem vooraf streng verboden had; maar wat nu bij ongeluk
toch was gebeurd en Miss Flemming deed glanzen van geluk.
In de vreugde van het terugzien van hun besten huisvriend, waartoe zij Mr. Bert
Birnie zoo gaandeweg van uit de verte in gedachten verheven hadden, had Jane
er zich voor het oogenblik niet veel van aangetrokken.
‘Very stupid,’ dacht ze; maar de kortzichtigheid der mannen was in zulke zaken
nu eenmaal groot en George was overigens niet erger dan de rest; ze zou het in
gedachten houden en hem te gelegener tijd de kwade gevolgen van zijn domheid
aantoonen. George intusschen, strekte de beenen uit, overtuigd dat hij een humane
daad begaan had.
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Mr. Bert Birnie had dadelijk bij aankomst gevoeld hoe hoog de welkomst-thermometer
stond: het zoet-weeke verdween niet van om zijn lippen, terwijl hij overlegde voor
hoe lang minstens hij hier zijn anker zou werpen.
Opgewekt zijn handen wrijvende vroeg Mr. van Loon:
‘Nou Elsie, heb je nou je Sweetheart weer? En wat is meidje mooi... sapperloot.’
Elsie knikte met groote oogen, streek even langs haar jurk, zag tot Mr. Bert Birnie
op - ernstig gewichtig; toen haar evening dress vergetend, ging ze op zijn voet zitten
als van ouds.
Hij nam haar beide handjes en liet haar paardje rijden.
Zij was overgelukkig, al liet zij in haar kalme rust niet veel merken. Nu en dan
vlijde zij haar wangetje maar eens tegen zijn been in een zich geheel voldaan voelen.
Mr. Bert Birnie had beloofd te zullen komen en Mr. Bert Birnie wàs gekomen, de
groote zee over naar Elsie toe. Heel haar kleine gedachtenkring had gedraaid om
die eene belofte. - Zij had nog niet veel beloften ontvangen - of zien verbreken.
Doch Elsie zou weldra haar eerste ernstige ervaring opdoen.
Zeker, het beviel Mr. Bert Birnie ontzettend goed in het huis van zijn Sweetheart;
maar hij schonk toch bijna alléén aandacht aan de geurige manilla's uit den
sigarenkoker van zijn gastheer, aan de voortreffelijke merken, waarmee de kristallen
karaffen waren gevuld en aan de lekkere schotels, die bij dinnertijd uit de keuken
werden opgedragen.
Elsie, zonder het te beseffen, voelde het, en het was of de groote oogen, blanke
zielsspiegels, beslagen werden van een blauw-wazigen damp.
En Elsie zocht toenadering; zij poogde hem te trekken binnen den kring van haar
wereldje, met hem te stoeien, zooals hij vroeger uit zichzelf met haar deed.
En als Elsie's vader zijn brieven schreef en haar moeder met de dienstboden
bezig was of zich kleedde, dan speelde hij ook werkelijk met haar, doch altijd met
een blik op de ramen om op te letten of de rijpaarden nog niet werden voorgebracht,
het rijtuig nog niet wachtte, altijd met gespitste ooren of het uur, bepaald voor hun
societeits- of schouwburggang, nog niet sloeg, of Elsie's vader ook kuchte, als bewijs
dat hij bijna klaar was.
Van zijn geduld werd soms zeer veel gevraagd; maar Mr. Bert Birnie berustte en
niettegenstaande de groote eischen zijn lankmoedigheid gesteld, beviel het hem
zóó goed in het huis van zijn Sweetheart, dat hij niets scheen te begrijpen of te
verstaan, toen Mrs. van Loon heel bescheiden en omzichtig enkele woorden sprak
van familie van George, die komen wilde...
Mr. Bert Birnie vond de groote zonnige logeerkamer een goede kamer en - Mr.
Bert Birnie bleef.
Verder toonde hij talent te bezitten, niet alleen om allerlei pretjes te bedenken,
maar ook met gulle toegevendheid alles door Elsie's vader te laten betalen en dezen
telkens met een woord van hulde over zijn niet-Hollandsche onbekrompenheid te
kiedelen en tot het geven van meerdere bewijzen van Amerikaansche
grootgeestigheid te prikkelen.
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Maar nooit kwam het in hem op, om met Hollandsche eenvoudigheid voor Jane, ja
zelfs maar een roos van de markt mee te brengen, of voor de kinderen een mooie
vrucht, hoewel hij uren achter elkaar langs de bloemenmarkt slenterde om de
voormiddagen te dooden, onderwijl nieuwe tochtjes en pic-nics te bedenken, naar
alle meisjes om te zien, en dan opgewekt huiswaarts te keeren, met een rustige
zekerheid, alsof hij minstens nog gedurende eenige maanden als gast genoodigd
was.
‘Wat sprak je gisteren van een rit naar Rozendaal, om hoe laat zou dat zijn?’
‘Vandaag?’
‘Ja, ik dacht zoo.’
‘Hoe denk jij, Jane,’ vroeg Mr. van Loon.
‘O, zeer goed.’
‘Ik kwam Floortje en Anneke tegen en heb ze gezegd, dat ze om een uur of één
maar eens moesten aanloopen, ze hadden vrij van school - Woensdagmiddag misschien zouden ze mee kunnen?...’
Jane knikte.
‘Dan nemen we Elsie en nurse met baby ook mee. Hoe vindt meidje dat?’
‘Nice pappa,’ knikte Elsie; toen Mr. Bert Birnie's hand nemend en er met haar
vingertjes overheenstrijkend, zoodat hij het gevoel had of er vliegepootjes overgingen,
vroeg ze zoetjes: ‘brengt Floortje haar dolly mee?’
‘Ik denk zoo,’ glimlachte Mr. Bert Birnie, veegde zijn mond af en hield zijn glas bij
om het te laten vullen.
‘Ik wil nou verder bij jou zitten,’ zei Elsie en liet zich optillen. ‘Ik heb jou lief in mijn
hartje,’ en met haar prachtige oogen zag zij hem half verlegen, half schalk, op haar
kinderlijke wijze aan.
Op den bepaalden tijd verschenen de beide meisjes, opgekleed en met manteltjes
over den arm, ingevolge de uitnoodiging voor een rit door Mr. Bert Birnie en met de
groeten van huis, toch wat verlegen ronddraaiend, een beetje bang voor een koelen
blik uit Jane's kalm grijze oogen, omdat ze niet door háár zelf genoodigd waren;
maar ze werden hartelijk ontvangen en Elsie nam dadelijk Floortjes hand en drukte
er zachtjes een kus op als een groot bewijs van toegenegenheid. Bijna dagelijks
kwam Floortje met haar spelen. Floortje vijftien jaar oud, was zelf nog een puur kind
en zat uren achtereen met Elsie en baby in de kelder-tuinkamer, waar zon noch
maan kwam, maar waar nurse de kleintjes bij voorkeur heensleepte; en alles was
Floortje onverschillig, als ze maar in zorgelooze kinderweelde bij haar twee kleintjes
was; want Floortje's eigen gedachten waren nog bijna voortdurend bij het hoog in
een kast opgeborgen poppegoed. Gaandeweg had zij nu alles weer te voorschijn
gehaald en naar Elsie gesleept, steeds meer gevoelend hoeveel zij zelf nog van
dat alles hield, al had Anneke, het andere nichtje, gezegd dat het tijd werd zich
daarover te schamen, een vies mondje trekkend, smalend over zooveel
kinderachtigheid.
De glaswagen met drie banken werd besteld. Het was dien middag wat vochtig.
Jane verzocht haar man om a drop of Maraschino.
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‘O, I will help you’ en reeds had Mr. Bert Birnie een mandfleschje en een blad met
glazen op tafel; hij schonk in, ook voor de meisjes, alsof het dames waren. Zij lachten
blozend; maar zij hielden er niet van - hij ook niet - hij had zichzelf van kirschwasser
voorzien, en hij snuffelde in de kast naar de doos met Russische geconfijte vruchten
en ging rond bij de meisjes, bij nurse, bij de geheele familie en zichzelf tot de doos
leeg was.
‘Daar is de carriage!’
Terwijl de anderen hun goed bij elkaar zochten en naar voren gingen, schonk hij
zich nog even in en nam een aantal sigaren uit het rooktoestel van Mr. van Loon.
Er viel een fijne stofregen; maar de lucht was helder: ‘'t zou wel gauw opklaren,’
besliste Mr. Bert Birnie.
Nurse met Elsie en baby kregen een plaatsje op de achterbank, Mrs. van Loon
met de beide meisjes op de voorste bank; Elsie's vader, altijd wat loom onder den
rit, nestelde zich tegenover zijn vrouw en Mr. Bert Birnie tegenover Floortje, die
zacht blozend, de zijige blonde krullen glanzend, de blauwe oogen stralend, kinderlijk
genoot van de pret over dit ritje; maar een beetje onbeholpen nog, voelde zij met
groote verlegenheid het moeilijke van tegenover een meneer op een wandelrit te
zijn en dus eenige verantwoordelijkheid ten opzichte van den vlotten gang van het
gesprek te hebben.
Ze zuchtte even en zag op. Zijn Indische oogen waren op haar gericht, blikten
haar diep in de open oogen. Zijn knie raakte even de hare.
Hij glimlachte. Zij ook en kleurde.
‘Heb je je pop niet meegebracht, Floortje?’
Zij voelde zich - om zijn toon en blik - tot in haar hals rood worden en schaamde
zich daarover.
‘Och,’ zei ze, het hoofd scheef afwendend, terwijl de fijntjes gekartelde wimpers
half over de oogen daalden.
Anneke begon te lachen, plaagde:
‘O... e... Floortje, wat wor jij rood!’
‘Toch nog niet als de lelletjes van Anneke's ooren,’ vond Mr. Bert Birnie.
Anneke maakte een onbevallige, behaagzieke beweging met het hoofd, niet zeker
of de woorden oplettendheid of aftroeverij in hielden, ze hoopte het eerste, maar
vreesde terecht het tweede; in deze onzekerheid lachte ze even met wijdgerekten
mond, de onregelmatige tanden overelkaar.
Half dommelig keek Mr. van Loon uit zijn slaaphoekje op, ook Jane zag even
glimlachend naar het mooie kleurtje op Floortje's bloesemblanke wangen.
Mr. Bert Birnie wilde waarzeggen; uit een oud groen foedraaltje, dat hij bij zich
droeg, haalde hij met groote geheimzinnigheid een pakje kaarten met valsch-rose
lle

ruggen, en een heel klein boekje van de Célèbre devineresse M Lenormand de
Paris.
Hij wierp het hoofd achterover, zijn oogen glansden terwijl hij de genom-
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merde kaartjes schudde. Anneke lachte schel en gemaakt om de aandacht tot zich
te trekken.
Mr. Bert Birnie had de fur over zijn scherpe knieën gespreid en er de kaarten in
rijen opgeteld, hij begon:
‘Chien très pres, zooals ik nu bij jou, Floortje, signifie amitié vraie et durable.’
Floortje, die nog niet veel Fransch verstond, keek, wat onthutst, het raampje uit,
rechts; de Amerikaansche Jane, links.
‘Vaisseau, dit is het schip, waarmee ik weer over zee moet, ga je dan met me
mee Floortje?’ Nee? Wreed kind! volgt:
‘Serpent est un signe de malheur... Serpent beteekent wreede of vrouw.’
‘Spring, barst,’ riep Anneke gemaakt aardig, ‘'t is slang, ik ken best Fransch en
ik wil niet waargezegd zijn.’
‘Dat hoeft ook niet’ meende Mr. Bert Birnie; ‘volgt:’
‘Ik wil liever óók niet meer,’ zei Floortje - ‘ik begrijp het toch niet goed.’
Jane, verlicht, lachte hardop, maar Mr. Bert Birnie in de rede gevallen en dus
daarover reeds ontstemd, zweeg een oogenblik van onaangename verbazing.
‘Kan je dan goed raden, Floortje?’
‘Ik weet niet, neen ik geloof niet.’
‘Ik wel,’ pochte Anneke,’ ‘raden wel.’
Mr. Bert Birnie scheen het niet te verstaan: hij maakte in zijn zakboekje een
zorgvuldige teekening van een hart, schreef er eenige woorden bij en hield het
Floortje voor, die, de punt van zijn potlood volgend, aarzelend begon: ‘Mon... coeur...’
‘Est plein de vous,’ vulde Mr. Bert Birnie lachend aan en nam voorzichtig van
Floortje's schouder een van haar zonneblonde haren, die op het donkerblauwe
laken van het korte jekkertje neergofden.
‘Och - u doet me pijn.’
‘Ik dacht, het zat los,’ verontschuldigde Mr. Bert Birnie zich, wond het om zijn
vinger, bewonderde den goudglans even en legde het voorzichtig op het geteekende
hart - borg het boekje met een veelbeteekenenden blik in zijn linker borstzak weg
en liet - bij ongeluk - zijn zilveren potlood vallen; Floortje, kind nog, bukte zich dadelijk
om het op te rapen, blijde ook, voor een oogenblik haar gloeiende wangen te kunnen
verbergen.
Haar blanke hand zocht tusschen de sprieten der dikke stroomat op den vloer
van het rijtuig; Mr. Bert Birnie boog zich voorover en drukte een kus, even onder
het kleine rose oor op de zachte ronding van den gevulden hals, warm en blank.
Anneke schaterde het schril uit van gemaakte ontsteltenis; maar verschrikt hief
Floortje het mooie hoofd op. Mr. Birnie glimlachte om den donkeren gloed, die bij
het haastig afvegen van den kus, haar boos gezichtje verfde.
Zij wierp hem het potlood toe: ‘Daar, pak aan!’
‘Is Floortje erg boos?’
Hij meende beter te weten en ging rustig door met het opgeven van raadseltjes,
hij wist ze hoe langer hoe aardiger; maar Floortje wou niet opzien, rimpels in het
voorhoofd en de wimpers neergeslagen.
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‘Die het raadt krijgt een zoen en Floortje zelfs zonder dat ze het raadt, omdat ze
zoo aardig boos doet...’
‘Ik wil er geen hebben, hoor,’ met pruilend gezichtje en van onder de oogharen
opkijkend, met een zweem van behaagzucht.
‘Nu ik wel’ en onverhoeds had hij zijn arm om haar hals gelegd, haar weer een
vluchtigen kus gegeven.
Maar nu stampte de smalle voet, het gezichtje stond op huilen.
‘Ik wil niet... u mag het niet meer doen - ik vind u vreeselijk slecht.’
‘En ik vind jou een dot,’ zei Mr. Bert Birnie.
Mr. Van Loon zag even glimlachend op.
Floortje was met dien blos waarlijk allerliefst, de weelderigste knop van de mooiste
bloem; Mr. Bert Birnie wendde den blik niet van haar af.
‘Floortje's gezichtje is nu precies een bloementuiltje, wil ik er eens een liedje op
maken?... Wimpers... teer als varen; korenblonde haren; vergeet-me-niet-oogjes,
die stralen; tandjes... als lelietjes van dalen; lippen warm als Jericho-rozen; wangen...
die blozen...’
‘Ik vind u flauw,’ zei Floortje verdrietig.
Jane gaf door een blikje Mr. Bert Bernie te verstaan, dat hij moest ophouden,
doch die wenk ging denzelfden weg als de even duidelijke betreffende de
logeerkamer en de nieuwe gasten...
‘Ken je de Jericho-roos, Floortje?’
Zij haalde de schouders op en gaf hem eerst geen antwoord, dan:
‘Met u praat ik niet meer.’
Mr. Bert Birnie was - volgens zichzelf - een vrouwenkenner en hij liet nooit na zijn
kennis te toetsen aan de werkelijkheid; eigenlijk kende hij geen vrouwen, hij kende
slechts de vrouw; onbeduidend meestal, verleidelijk soms, en te winnen altijd;
daarmee was bijna alles gezegd. De - wat hij noemde - onsmakelijke vrouwen,
schifte hij uit, evenals het derde geslacht, de nieuwe vrouw, in normaal kostuum en
met normaal buste; en vrouwen, als b.v.b. Madame de Stael, hadden nooit geboren
mogen worden en waren hoe eer hoe beter vergeten. Overigens kende hij de vrouw,
als een ander de bewegingen van den windwijzer op zijn dak.
Mr. Birnie dus knoopte in het Engelsch een gesprek aan met Mrs. van Loon over
den rit, dien zij morgen te paard zouden maken.
Floortje, die, zoo plotseling aan haar lot overgelaten, nu zelf niet meer wist of ze
dat aanhalen van straks wel of niet prettig vond - ze was al vijftien - voelde zich nu
erg verlaten; - door de oogen van 't weinig bekoorlijke Anneke gleed een glans
leedvermaak.
Maar Mr. Bert Birnie merkt niets - hij laat de kinderen en spreekt gewichtig met
Mrs. van Loon.
Vanzelf komt Floortje nu weer bij en als hij op eens kalm zegt: ‘Zie, ik wou dat ik
Floortje's mooie krullen had; ach, zoo mooi, lijken wel allemaal gouden
kronkelslangetjes,’ kijkt ze niet langer naar buiten, naar het donkervochtige eikenloof,
waarover het waterzonnetje een schel-gelen glans werpt;
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maar wendt ze haar gezichtje geheel tot hem en glimlacht even met hetzelfde zacht
verlegen blosje van straks.
‘Krijg ik éen zoo'n krul van je, Floortje, toe, ja? Nu even dan om mijn vinger winden,
even maar? mooie blonde zij, mooi meisje; kijk nu, om nu juist je krullen te
verstoppen: waarom plaag je me zoo?’
‘Ik plaag u niet, u plaagt mij.’
‘Doe ik? - nu ja, dien men lief heeft plaagt men, wist je dat nog niet? Nu weet je
het dan; plaag mij dus eens...’
Jane voelt zich onrustig, ze vindt het onaangenaam, dat Mr. Bert Birnie zoo flirt
met dat jonge kind. Ze heeft er een vaag bewustzijn van, dat Floortje's ouders het
háár kwalijk zouden nemen.
Mr. Bert Birnie moest dat voelen...
Maar - Jane wint zich op - hij heeft een olifantshuid of haaienvel, wat maar het
dikst of het hardst is; zijn blauwe teint en zoet-weeke glimlach zijn haar voor een
oogenblik onverdragelijk.
Ze kijkt strak uit naar het heerlijke landschap, gedachtenloos met haar blik de
zachte glooiing der heuvelen volgend. Verderaf forsche boomengroepen,
najaarstinten, doorschijnend in de scherpe lucht, schitterend in de gloedvolle stralen,
die tusschen de laag neerhangende regenwolken doorglanzen. Op den grond de
gepolijste, afgevallen beukenootjes, begeerig door kinderhanden gezocht.
Mr. Bert Birnie maakt van Jane's afgetrokken naar buiten kijken gebruik om
Floortje's poezele handen tusschen zijn beenderige vingers te nemen. Floortje weet
zich niet te bergen van verlegenheid en durft niet opzien; zij wil haar handen
onopgemerkt uit de zijne terugtrekken, maar hij buigt zich plotseling tot haar over
en al wendt ze haar hoofd met een vlugge beweging van hem af, het volgende
oogenblik voelt zij zijn snor weer in haar hals.
Nu schieten haar de tranen in de oogen, zij werpt even, tersluiks, een blik op Jane
en kijkt dan halstarrig den weg op naar de schrale berkeboompjes, die ze voorbij
rijden; ze zijn op een heuvel, ze ziet het panorama der stad, ver weg in de diepte
de kronkelingen van den Rijn, bleek-blank de plekken water tegen het harde groen
der Betuwe. Ze ziet de kerktorens, de groote van de St. Eusebiuskerk en de twee
minder hooge van de St. Walburgskerk, geschenk, zooals haar als kind verteld is,
van twee vrome zusjes, de een wat kleiner dan de ander, zoodat ook de eene toren
lager moest zijn dan de andere - de torens roepen haar, ze voelt heimwee en verlangt
naar huis.
Maar Mr. Bert Birnie sprak van nooit weer doen - vergeven, niet zoo boos kijken,
och, als je blieft niet, lieve Floortje, rimpels trekken? Neen maar... Net een
ouderwetsche schoolmamsel; of zij het van zóo eene had geleerd?
En Floortje dacht aan Peps, de uilige handwerkjuffrouw, die ze allen voor zuur
verklaard en waarmee ze voortdurend herrie hadden - en Floortje moest wel lachen.
Ze pruilde een beetje, haalde hem aan, verkoos dan weer niet op zijn
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vragen te antwoorden, voelde zich verloren in de oogenblikken, waarin Mr. Bert
Birnie geen aandacht aan haar schonk.
Peps zou haar tot een schande van haar school verklaard en liefst tot de lei met
strafregels verwezen hebben: nablijven en een briefje mee naar huis. De schrale
gedaante van Anneke riep haar dat alles voor den geest en deed haar soms stilletjes
lachen, soms in schuldbesef kleurtjes onder de oogen krijgen.
Maar - Mr. Bert Birnie draaide zijn snor op en keek haar door zijn bijna
toegeknepen oogen in het lente-lieve gezichtje, hij genoot van haar pruilen nu, haar
aardige verlegenheid dan, van haar lieve verontwaardiging, haar traantjes en lachjes,
haar angstig zich terugtrekken en overmoedig zich wagen, van heel haar verwarring.
Zij waren het eerste gedeelte van Velp doorgereden, daarna ook de Rozendaalsche
laan, langs de enkele mooie villa's en de vele vierkante huizen ‘met waranda op zij’,
zomerverblijf van stadsche professoren, die hun vele huiselijke gerieven hier op
een steenen vloer aan een vierkant tafeltje met rood-en-zwart kleedje ten offer
brengen gedurende de zomermaanden; met regenweer in een rieten kraakstoel,
met 't uitzicht op lekkende bessenbosschen, bedreigd door vraatzieke kippen - aldus
zomertje spelend.
Van onder de dichte boomen op een open plek komend, stond het rijtuig stil. Nu
flikkerde de zon op het water, dat tusschen en over groote kiezelsteenen gleed en
glipte, uit een hooger gelegen beek naar een der stille vijvers.
Vóór hen het kasteel, uit het water verrijzend, omgeven van grasvelden; donkere,
hooge boomen op den achtergrond: maar het kasteel, sterk verlicht, rustig in de
rosse streeling der najaarszonnestralen, was als een stille vredeburcht.
‘George, hoe mooi,’ zei Jane opgetogen.
Mr. van Loon knikte; als Geldersman deed hem die spontane verrukking van zijn
Amerikaansche vrouw goed. Zijn jeugd, zijn jongensbenden, hun strooptochten,
hun dauwtrappen, aan alles dacht hij weer...
‘'t Hôtel is boven, nietwaar?’ vroeg Mr. Bert Birnie.
Mr. van Loon knikte en keek even naar de kleine woningen, rechts, die droomden
onder de hooge boomen; op hetzelfde oogenblik opende zich een der deuren; een
vrouw kwam buiten om als gids dienst te doen.
Mr. van Loon knikte toestemmend. Voorop ging de vrouw met den half-onwillig,
half-berustenden gidsgang; als een kleine kudde volgde het gezelschap, wat stijf
nog van den rit en aanvankelijk stil in de verwachting van het komende; over den
heuvel, de rijzende en dalende boschpaden langs, wachtend op het sein van den
gids tot algemeene bewonderingsuitingen; aldus waren zij de kettingbrug genaderd.
Mr. Bert Birnie stond een oogenblik stil, toen nam hij Floortje en trok haar mee.
Geen heldin bij rennen of vliegen - verzette zij zich doodsbang, doch te vergeefs.
Bijna ruw hield hij haar pols omvangen: snel daalde hij met haar
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naar de diepte; zij had het gevoel, bij het krassend ratelen der kettingen en planken,
of zij regelrecht het water ingingen, zij wilde hun vaart remmen, maar hij trok haar
mee, omhoog nu weer, tot zij aan den overkant op het kleine plankier stonden.
Diep ademend richtte Floortje zich daar op, met een verwarden blik op het
flonkerende water rechts; als van een jong vogeltje ging haar borstje op en neer.
Mr. Bert Birnie zag het mooie kind met een overmoedigen glimlach in het verhitte
gezichtje, waaruit zij de blonde haren wegstreek. Zij was zoo mooi als een bed met
rozen pas in bloei onder Juni zonnestralen.
‘Nu mij halen,’ drensde Anneke, die gruwelijk veronachtzaamd werd.
‘Kom Floortje, ga je dan met me mee terug?’ en zacht. ‘Anders is er voor mij geen
plezier aan.’
Maar Floortje ontsnapte haastig.
‘Neen, ik bedank u wel, u hebt mijn pols bijna verdraaid.’
‘Je wilde ook niet...’
‘U hoefde toch niet zoo valsch te knijpen.’
Weer rammelde de kettingbrug en Mr. Bert Birnie ging het grootoorige, magere
Anneke tegemoet, dat snakte om ook een beetje aangehaald te worden.
Doch...: ‘Nu Mrs. van Loon, hoe denkt u er over, kom, ik houd u vast, de brug is
nu geprobeerd.’
Maar Jane weigerde, wat strak; Anneke werd op sleeptouw genomen en
verbeeldde zich het inprettig te vinden. Ze gilde schril en ging bijna hals over hoofd
te water, bij haar onhandige aardigheid om onderweg den ketting te grijpen, in
gemaakte bangheid.
Mr. van Loon dacht weer aan zijn jonge jaren, aan zijn rennen over de kettingbrug
tegelijk met zijn broer, elk van een tegenovergestelden kant er op. Maar... droom
van Carlsbad, statig wandelde hij om, gearmd met Jane, die nurse gezegd had met
de kinderen achter hen aan te komen; nurse, een jonge Engelsche, wierp onvoldane
blikken naar de kettingbrug, verschikte toen de zware baby op haar arm en
vermaande Elsie, die stil was, om niet over de boomstronken en wortels, die kris
en kras over het voetpad gingen, te struikelen.
De tocht werd voortgezet naar de bedriegertjes.
Mr. Bert Birnie had zich omtrent deze vooraf even laten inlichten door Mr. van
Loon en hield zich nu of hij bij bedriegertjes was grootgebracht.
Floortje en Anneke smoeselden, draaiden om de vrouw met den sleutel heen,
bleven vóór het plaveisel, waarboven de koperen pijpjes van de waterleiding even
te zien waren, staan, en verraadden op alle mogelijke wijzen, dat hier het kritieke
punt genaderd was.
Jane met haar koelen kalmen blik van volbloed Amerikaansche, zag even rustig
van uit de hoogte neer op de drukke bewegingen der opgewonden meisjes, nam
toen de laken rok van haar tailor-made op, zette haar voet in satijnleeren hooge
laars met laken slobkousen van dezelfde kleur als haar japon, op den steenen rand
en gaf in 't Engelsch nurse order met de kinderen over
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te gaan. Haar blik volgde het drietal tot het veilig aan den overkant was.
De gids bleef rustig op dezelfde plaats staan, toen nam Jane haar japon nog wat
hooger op, de goud- en paarschglanzende binnenstrook ritselde; zij moedigde de
meisjes aan mèt haar te gaan; aarzelend, pasje voor pasje begonnen zij, met vlugge
schreden kwam Mr. Bert Birnie achter hen aan en gaf, van om den rug van Jane,
de gids, die bij een klein bassin had postgevat, een wenk, terwijl hij zichzelf haastig
naast haar een goede plaats verzekerde.
Even bewoog de vrouw haar voet en overal spoten fonteinen op; hoog opgaande
parelende pluimen, juweel sprankelende waterstralen, vreemd glanzend in de late
najaarszon. De meisjes stoven vóóruit, waren in een oogenblik op vasten grond;
maar Jane, verward, òveral opschietende stralen water - aan àlle kanten
droppelgeflonker ontdekkend, wist niet wáárheen; vaag hoorde ze van over en door
het water heen de stemmen der meisjes; Mr. Bert Birnie zag toe met zijn zoet-weeken
lach om de vooruitgestoken lippen.
De gids bewoog weer den voet, een val der fonteinen en nog slechts stroomend
water over het plaveisel, een kilheid in de lucht, even het bewegen der boomen,
een vallen van regendroppels.
Jane hield rustig haar japon omhoog en trad naar den overkant, waar Elsie met
groote onrustoogen stond toe te kijken; zij schudde het water van haar tailor-made,
pas uit Engeland overgezonden, zag even hoe de strooken van haar rose zijden
bovenrok en daaronder die van haar flanellen rok, door en door nat waren en
vervolgde kalm met de anderen de wandeling door de prachtige lanen naar de kapel
van schelpen, om hun naam in het vreemdelingenboek te teekenen.
Bij den grooten boom, aan den ingang van het park, teruggekomen, bleef de gids
als een afgeloopen klok stilstaan; na haar halven gulden ontvangen te hebben,
wendde zij zich met een soort dankbetuiging af en verdween weer in een der kleine
woningen onder de boomen, terwijl de anderen het boschpad opklommen, dat naar
het hotel leidde.
Jane had geen enkel woord van verwijt gesproken, hoewel in den korten
Octobernamiddag haar natte kleeren haar al een heel onbehagelijk gevoel
bezorgden. Maar als Amerikaansche altijd vlug besloten, verzocht ze dadelijk, bij
aankomst in het hotel, zich bij de keukenkachel te mogen drogen.
Met gelatenheid liet ze haar rokken door de meiden uitwringen en zich een hooge
keukenstoof met vuur onder de voeten schuiven.
De anderen waren in de zaal aan den tuinkant gegaan, waar Mr. Bert Birnie voor
gastheer speelde en zich zoo goedgeefsch betoonde, als maar eenigszins, uit de
beurs van Mr. van Loon, mogelijk was. Zonder een blik op de kringen in haar japon
te werpen, trad Mrs. van Loon de zaal binnen en liet zich, koudbeleefd, de vele
oplettendheden van Mr. Bert Birnie welgevallen, die als een hagedis om haar
spartelde. Het rijtuig reed voor. De lucht was opgeklaard, het was droog, een
gloeiende bol in het westen boven de linker-
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boomenrij. Mrs. van Loon was verrukt, de heerlijke najaarsweelde van tinten, de
fijne nevelen... haar oogen schitterden:
‘Is het niet prachtig, George?’
‘Mòrgen heerlijk weer,’ voorspelde Mr. Bert Birnie dadelijk; want:
Evening red and morning gray
Are sure signs of a fine day.

Morgen heerlijke rit te paard!’
Mr. Bert Birnie, buitengewoon opgewekt, vertelde de eene aardigheid na de
andere, Mr. van Loon vulde aan en ook Jane herinnerde zich gedurig een en ander
uit hun leven te New-York.
Maar langzamerhand verflauwde het gesprek.
Mr. van Loon, bezorgd over zijn vrouw, werd gaandeweg nog stiller dan op den
heenrit. Goedig had hij zijn breede handen met zegelgeringde pink op zijn buik
saamgevouwen. In zijn pogingen om niet te gapen, trok hij zijn neus telkens neer,
tot de vleugels wit zagen.
De zon verdween achter de boomen, hoog aan den hemel lichtte reeds het
koudbleeke sikkeltje der maan. Jane zag naar buiten, steed kouder en steeds
verdrietiger over het bederven van haar japon. Nurse had moeite baby van schreien
terug te houden en Elsie zat stil met saamgeplooid mondje en neergetrokken neusje.
Anneke daarentegen had den moed nog niet opgegeven en deed voortdurend
moeite Mr. Bert Birnie's aandacht van Floortje af en tot zich te trekken. 't Wou niet
lukken. 't Onderscheid was te groot. Dat frissche pittige gezichtje met de uitdagend
krullende haren, de hooge kleurtjes, heel het aantrekkelijke van de fiergedragen
schouders, de rechtgehouden nek, de doorzichtige rose, mooigevormde ooren daarnaast het schrale Anneke, als een helmgrasje op de Huisduinsche duinen.
Sluike haren, die zij met een linksche beweging van het hoofd naar voren trachtte
te werpen, zoo vaak Mr. Bert Birnie Floortje's lokkig kopje bewonderde, groote mond,
liggende ooren, lepels als van een haas, die vlucht...
Een beetje loensch en met behaagzucht in heel haar houding, keek zij naar haar
touwtjes achtige haren op haar schouder. Geen van haar onbehagelijke bewegingen
ontging Mr. Bert Birnie; maar hij hield zich of hij niets merkte of zag.
‘Schraal wurm,’ dacht hij, ‘je maakt je zelf hoe langer hoe leelijker’ en hij vermaakte
zich met den stillen strijd der twee bakvischjes; want ook Floortje scheen thans de
eerste plaats te willen behouden, en evenmin ontgingen hem de schuinsche blikjes
van nurse.
Hij voelde zich een pacha - inplaats van een klaplooper.
Het rijtuig reed de Velperpoort door, de Steenstraat op naar de Utrechtsche straat;
eerst werd Anneke thuisgebracht - als zij nog gevreesd had een kus ontstolen te
zullen worden, werd ze al te gauw gerustgesteld. Mr. Bert Birnie
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gaf haar een slap vingerdrukje, bleef in het rijtuig en trok het portier zoo spoedig
mogelijk weer dicht; zij zag nog eens, van uit de lijst der geopende voordeur, naar
hem, maar hij vergat naar haar te zien. Ze was er niet boos om: die zich, als Anneke
opdringen, zijn zelden boos; zij stellen zich graag tevreden met de kruimeltjes, door
anderen overgelaten, en dat er juist zoo iets afstootends schuilt in dat zich op dringen
aan den eenen kant en die inschikkelijkheid aan den andere, daarvan hebben zij
geen vaag bewustzijn.
‘Poor thing, zoo onbescheiden leelijk en aanhalig,’ lachte hij binnensmonds tegen
Mr. van Loon.
Toen was het Floortje's beurt.
Mr. Bert Birnie had even met zijn wijsvinger de zachte palm van Floortje's hand
gestreeld, even nog haar in de oogen geblikt en blozend had Floortje allen gegroet,
neef en nicht Van Loon hartelijk gedankt - nog een blikje, een kushand naar Elsie
en baby, een vriendelijk knikje naar nurse en zij sprong op de kleine steentjes,
geholpen door Mr. Bert Birnie, die met haar meeging om te bellen.
Een oudere dame was aan het raam gekomen en groette en dankte hartelijk voor
het genoegen Floortje bereid.
Mr. Bert Birnie nam zijn hoed af, diep buigend voor Floortjes' moeder; hij had in
dit huis eenige gezellige avondjes bijgewoond en verwachtte nog een diner of
soortgelijke beleefdheid.
Mr. van Loon was wakker geworden en groette goedig, hartelijk hopend dat de
koetsier spoedig de zweep over de paarden mocht leggen: 't liep naar dinnertijd;
Jane knikte Engelsch-kalm terug, op 't vriendschappelijk handgewuif van nicht achter
de spiegelruit, toen nog een blikje naar Floortje, die schuchter haar oogen nog
éénmaal tot Mr. Bert Birnie opsloeg en Jane staarde weer den anderen kant uit naar
buiten.
Die laatste blik van Floortje bleef haar bij; ze verlangde thuis te zijn.
Dat kind was straks anders tot haar gekomen, dat het thans van haar was gegaan.
Mr. Bert Birnie had de nog niet ontloken bloesems van teere twijgen gestroopt,
hij had het waas van de zachte volle kinderlippen gekust, hij had bezit genomen
van heel het naïve vrouwelijke liefdegevoel van het kind - dat alles had hij niet mogen
doen, niets er van kwam zeker hèm toe, die even volop genoot bij den goren lach
van barmaids.
Dien avond nog wenschte Jane met haar man te spreken. Mr. Bert Birnie's
tegenwoordigheid was haar onduldbaar geworden. Zij wenschte hem zoo mogelijk
geen uur langer in hun huis - zij voelde zich zenuwachtig van drift worden en snakte
er naar een rijtuig met rand voor hun deur te hooren stilhouden en zijn koffers te
zien opladen; maar zij moest niet tè forsch aanpakken; want bij al George's
geschiktheid, maakte zijn Hollandsch-Geldersche afkomst hem wel eens stupid,
volgens Jane, en Mr. Bert Birnie was haar géén onaangenaam woord tusschen
haar en haar man waard; maar vóór de week ten einde liep, was hij de deur uit,
beloofde zij zichzelf en hem.
Het rijtuig stond stil voor hun huis, de koetsier kwam van den bok en
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klom in zijn lange zware jas stijf de blauwe hardsteenen stoep op om te bellen.
Mr. Van Loon was nu volkomen wakker en in een oogenblik bij de paarden, hij
vond die Hollandsche manier van met paarden omgaan méer dan angstwekkend.
‘Als de knollen op hol sloegen...’
‘Ja... maar dat doene ze niet,’ lachte de koetsier met wijdgerekten mond.
Mr. Bert Birnie was ook vlug op de kleine steentjes om Mrs. van Loon behulpzaam
te zijn bij het uitstappen. Zij zag wit en betrokken, de koude wind deed haar
onaangenaam aan.
‘Jane, ga gauw naar binnen om je te verkleeden,’ riep George.
‘Ja, Mrs. van Loon, niet in de tocht blijven staan - ik help de kinderen...’
Jane luisterde niet naar hem, doch gehoorzaamde haar man.
Nurse met baby op den arm liet zich gewillig door Mr. Bert Birnie helpen - restte
nog Elsie.
En Mr. Bert Birnie stak beide handen uit:
‘Kom Elsie, my Sweetheart.’
Maar:...
‘I am your Sweetheart no more.’
Elsie bleef buiten zijn bereik; de handjes in de witte, zijzachte wollen
handschoentjes neerhangend langs het cachemiren manteltje, met lange satijnen
linten, om het nobele kindergezichtje de ruime zijden strook van den witten kaper,
het mondje ernstig, om den neus een witte streep.
‘I am your Sweetheart no more’; kalm, zeker; maar - klein vrouwtje met gefolterd
hart, was het groote overweldigende gevoel reeds te sterk en niet meer te verbergen?
- In elk der eerlijke oogen welde een traan, die gleed over de zachte wang - tranen
koud als messneden.
En Mr. Bert Birnie, éen seconde verlegen, ging onbewust een schrede op zij.
Toen kwam Elsie naar voren en uit den kleinen mond drong een hoog en schril
geluidje:
‘Pappa, kom, en help mij.’
Mr. van Loon groette den koetsier, stak zijn beurs bij zich en kwam aan het portier.
Elsie stak de armen uit en Mr. van Loon, met zijn goedige straaloogen, tilde haar
met beide handen uit het rijtuig, kuste haar de tranen van de wangen, hield haar
warm in zijn armen, het witte manteltje vast om de beentjes gevouwen.
‘Kijk, darling, waarom huilt ze? Heeft meidje het koud gekregen?’ en haar handjes
in de handschoentjes kussend, droeg hij haar de trap op. Mr. Bert Birnie kwam
achter hen aan, maar Elsie zag over hem heen naar de oosterkim, waar 's morgens
de zon was opgegaan, om gansch den ochtend haar in haar klein tuintje te
beschijnen.
De dag was lang geweest en làng hadden de uren in het rijtuig geduurd: stil in
haar hoekje geleund, de oogen groot opgeslagen, had ze toegezien hoe haar
Sweetheart haar geheel en volkómen vergat voor Floortje, háár speel-
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kameraadje, maar - tegenstelling met het armzalige Anneke - Mr. Bert Birnie hoefde
op geen lachtje van Elsie meer te rekenen; geen liefkoozend streelen meer van
haar kopje tegen zijn knie. Heel haar kleine ziel was hem tegemoet gegaan, toen
hij woord had gehouden en de zee over, naar haar toegekomen was - verschrompeld
was nu de bloem van haar stille glorie, van haar vertrouwen.
Was zij ouder geweest, de onuitroeibare liefde van de vrouw voor den man, zou
haar verschoonende en verzachtende omstandigheden hebben doen zoeken en
vinden, al was het alleen maar om hem - althans in leed, tot troost te mogen zijn. Maar Elsie was een kind en haar kinderhart was nu diepbedroefd en vol wantrouwen.Maar morgen zal de zon weer schijnen en zul je, kindje, geholpen door nurse,
weer in je tuintje spelen, en als Mamma dan zit toe te kijken met haar gedichtenboek
op schoot, de sleep van haar witte tea-gown naast zich, vraag haar dan met je
groote mooie oogen of zij niet weer van Sweethearts wil spreken en je alleen maar,
met dolly en al, in haar armen koesteren zal, dat is béter voor je kinderhart, dat
ongerept moet blijven van argwaan, kleinachting of ijverzucht.
Jou mooie glansoogjes mogen alleen lachen, jou hartje droomen van morgenlucht
en zonneschijn, jou handje bloemen plukken - tot je ouder bent en het leven je
voorgoed opneemt in den stroom van strijd en worsteling, van goed willen en toch
niet slagen, van twijfel en van Geloof.
Van Geloof, dat de Liefde in de meest hooge, de meest wijdende beteekenis, na
àlles blijft, het éénige op aarde, wat het leven waard maakt het te leven. Maar dan
moet je veel, veel ouder zijn dan - ruim drie en een half jaar.
's Avonds aan het whisttafeltje, vertelde Mr. Bert Birnie vroolijk van Elsie, die zoo
pleizierig gezegd had: ‘I am your sweetheart no more.’ - Met twee dikke tranen in
de oogen, alleraardigst.
George glimlachte; Jane speelde niet heel oplettend, toen legde zij de kaarten
neer.
‘Excuse me...’
Zij rilde even.
‘O, a drop of Maraschino’, zei Mr. Bert Birnie luchtigjes.
‘Thank you, no,’ vrij koeltjes. ‘Ik denk, ik ga naar mijn kamer, George?’
‘Just as you like, dear.’
‘You will excuse me, Mr. Birnie?’
Hij knikte. Jane schikte de pakjes kaarten naast elkaar en wilde het tafeltje even
opkleppen om de spellen weg te bergen.‘O - beg you pardon,’ zei Mr. Bert Birnie haastig afdoend, ‘George en ik zouden
nog wat kunnen doorgaan met twee blinden - of hadt je gedacht nog even mee uit
te loopen?’ in spanning hem aanziende.
Jane's wenkbrauwen beefden, zij begreep plotseling zijn toeleg zoo goed om
George meer geld af te winnen - - -
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‘'n Anderen avond,’ zei Mr. van Loon, wellevend ontwijkend.
‘Very well, dan zullen we hier nog een uurtje doorgaan; daarna kunnen we nòg
zien wat we doen willen, want ik heb nog geen lust naar mijn kamer te gaan...’
‘Ik denk’ - zei Jane - zich schijnbaar kalm houdend, maar de donkere oogen
schaduwden het wit smal gezicht, ‘dat we nu allen zouden kunnen eindigen... Voor
morgen zijn de paarden al weer vroeg besteld, en de meiden moeten ook haar rust
hebben.’‘You are right,’ zeide Mr. Bert Birnie - ‘maar ik ben een jòngmensch en gewoon
aan vrijheid, u kan me dat niet kwalijk nemen.’
‘Just as you like,’ zeide Jane rustig, naar de achterkamer der suite gaande om
daar een en ander op te ruimen.
Mr. van Loon was opgestaan.
‘Wij kunnen 'n anderen avond wel eens met twee blinden spelen, - Mrs. van Loon
heeft gelijk, 't is morgen weer vroeg dag, old man, me dunkt, we moesten nu maar
onze moede hoofden ter ruste leggen?’
‘Dat is mij nog niet mogelijk,’ zei Mr. Bert Birnie dwars, ik moet er nog wat op uit.’
Mr. van Loon deed den sleutel van zijn ring, liet Mr. Bert Birnie uit en kwam weer
binnen.
Jane zeide nog niets, als ze sprak, dan zou het zijn met al den hartstocht van
haar karakter. Dan zou George alles hooren, alles, tot de kleinste kleinigheden op
't gebied der klaplooperij, door haar scherpen blik ontdekt, haar vluggen geest
begrepen, - in den beginne vergoelijkt door vriendschapsgekweel - het zou blijken,
dat zij alles opgemerkt, niets vergeten had.
Trump, klaplooper, indringer, dat alles zou ze hem noemen.
Die vriendschap? - Ja, om het goed in hun huis te hebben; die voorgestelde
aanhankelijkheid aan de kleintjes? die groote voorkeur voor Elsie? En met Floortje,
was het geen schande geweest? Die valsche oogen, die valsche lach in eens! Was
hij geen vos, sluiploerend op zoete druiven? Waar hoorde hij? Op z'n hoogst in een
tingel-tangel om met messen en ballen te gooien en punch te drinken met sluts.
Jane was verontwaardigd.
Zij zou het George zeggen, zij wenschte hem geen dag meer in haar huis, zij rilde
van hem; zij verachtte hem.
Het gebeurde zelden, maar als Jane driftig werd, dan werd alles, waarover zij met
taaie kalmte gezwegen had, in uitstekende volgorde opgesomd, terwijl haar oogen,
koolzwart gloeiden, haar lippen trilden, het gezicht bleeker, het haar zwarter dan
ooit scheen.
En zeide George het hem niet, dan zou zij het doen - - Maar Jane was tè ziek. Mat zag zij George even aan en zei koeltjes:
‘Mr. Birnie is mistaken, if he thinks this the way of doing. - I don't like him more.’
Mr. van Loon zei een enkel woord van instemming en van verontschuldiging
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tevens; maar ook hij verlangde naar Mr. Bert Birnie's afreis, - hielp het speeltafeltje
wegzetten, gaf haar een kus op het voorhoofd en draaide - na de gangdeur voor
haar geopend te hebben - de gasgloelichten uit.
Jane kon dien nacht den slaap niet vatten; ze ging rechtop in bed zitten en luisterde:
boven haar hoofd de regelmatige, zachte stap van nurse, het afgebroken schreien
en pijnlijk dwingen van baby.
Voorzichtig schoof ze van onder de dekens uit bed, schoot een morgenjapon aan
en klom zoetjes op kousen-voeten naar boven.
Nurse, in haar Engelsch nachtgewaad van zacht muisgrijs flanel, met veel strooken
en ruches om den hals, het springende warm-blonde haar in het midden gescheiden,
los over de schouders neerhangend, de voeten in roode muilen, torste in haar nogal
hoekige armen de zware baby, doch ontving Mrs. van Loon met een bedaard
glimlachje; moe van 't tobben, van het nachtwaken had ze blauwe kringen onder
de oogen.
Elsie bewoog even in haar wit bedje, maar sliep weer door, zwaar ademend.
Jane nam haar kindje van de nurse over en ging er mee op een stoel zitten;
gemakkelijk in al haar bewegingen, sloeg ze de beenen over elkaar om beter schoot
te hebben en onderzocht of er ook iets aan de kleertjes haperde. Maar baby schreide
steeds luider, zich uit den eenen arm in den andere werpend, het kopje tegen haar
moeder verbergend en het terugtrekkend, zich achterovergooiend.
Jane kuste en suste, sloeg ten slotte een dekentje over haar hoofdje, beval nurse
weer te gaan slapen en vertrok met de kleine naar haar eigen kamer.
Mr. van Loon, wakker geworden, vroeg wàt er was.
‘Baby is niet wel.’
Verschrikt stond hij op om het gas hooger te draaien.
Jane stapte met het kind in bed, hij bleef er voor staan, òf hij ook met iets helpen
kon? en wàt of zij dacht dat het wezen zou?...
Maar baby schreide steeds door, het werd schreeuwen en krijten; Jane stond op,
ging de kamer op en neer de kleine in haar armen wiegend, hij volgde haar,
hulpeloos, met de oogen; zij zeide hem, maar weer in bed te gaan, waaraan, hij,
toen het schreien wat bedaarde, vlug voldeed; de dekens over de ooren trekkend,
nog even er bovenuit kijkend:
‘Als ik je met iets helpen kan?’ - en sliep verder.
Den volgenden morgen vroeg kwam nurse vragen naar baby; Jane verzocht haar
om den dokter te zenden. De dokter kwam, maar precies zeggen wat het was kon
hij nog niet - hij veronderstelde mazelen.
Mr. Bert Birnie had zichzelf aan de ontbijttafel van koffie en van gebakken ham
met eieren voorzien; juist had hij zijn servet over zijn bottige knieën gespreid om
daarna het eerste slokje koffie te nemen, toen nurse, met Elsie aan de hand,
binnenkwam en hem het geval mededeelde.
Mr. Bert Birnie ontsteld, zette oogenblikkelijk zijn koffiekop neer. De zoete
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glimlach, omdat nurse hem nu verder bedienen kon, glipte van om zijn mond weg,
ergerlijke verbazing gleed zijn oogen in.
‘Between the cup and the lip, there is many a slip,’ zei nurse.
Even, gansch ontdaan, zag hij op, maar 't toepasselijke van de aardigheid ging
voor hem verloren.
‘Infective disease!’
‘Yes, to be sure.’
Toen nam hij mes en vork ter hand en werkte letterlijk zijn ontbijt naar binnen in
zooveel seconden als hij anders minuten noodig had; zijn koffie opslorpend, zijn
snor met zijn servet nu en dan haastig afvegend, opkijkend naar de pendule.
Toen gebeurde er iets, dat nurse de groote ronde oogen nog wijder deed
opentrekken: Mr. Bert Birnie tastte in zijn zak zóo diep tot hij zijn beurs had, gaf den
knecht, die juist de vogels op de waranda kwam nazien, een fooi met het bevel
dadelijk dat werk te staken en oogenblikkelijk een vigelante met imperiale te
bestellen; zelf haastte hij zich naar boven, wierp alles ijlings in zijn koffer - in zijn
jacht niets vergetend - liet zijn bezittingen naar beneden brengen, schreef onderwijl
op zijn kamer een briefje van afscheid aan zijn gastheer en gastvrouw met belofte
spoedig nog meer van zich te laten hooren, wenschte ze het beste en verzocht,
hem, zoo lang de ziekte duurde, maar niet te schrijven, gaf dus ook geen adres op;
vermeed nurse, Elsie en de bedienden, de beide eersten om ze geen hand, de
laatsten om ze niet nog meer fooi te moeten geven en was verdwenen vóór George
om halftien aan het ontbijt kwam.
Een oogenblik later verscheen ook Jane.
Hij verwelkomde haar met een vriendelijke handwuiving, zonder bepaald op te
zien van zijn morgenblad. Jane kwam tot hem, om hem haar morgenkus te geven;
zij, slank in haar lang morgenkleed met neerhangende linten, bleef over zijn schouder
leunen en las het briefje, dat open op zij van zijn bord lag.
Toen nam ze de tea-cousie van het trekpotje, wierp suikerklontjes in hun kopjes,
schonk thee in, gleed neer op de punt van een stoel, haar sleep naast zich, George
zocht nu malsche stukjes ham en goedgebakken ei uit, bediende haar en hield zich
vooralsnog of àl zijn aandacht bij deze bezigheden vereischt werd; toen veegde hij
met zijn servet zorgvuldig zijn lippen af, en begon, zijn courant weer opnemend:
‘Wel een beetje 'n eigenaardige manier...?’
‘Ik denk zoo,’ zei Jane.
‘Maar van zijn standpunt gezien, misschien het... afdoendst.’
‘Perhaps’ zeide Jane, ‘maar als hij voortaan belet vraagt, heb ik altijd de roodvonk
minstens, onder de leden.’
‘Zie Jane, zoo te spotten - en dan - zóó erg...’
‘Ik zal hem niet meer in mijn huis ontvangen, George; die klaplooper, die
goochelaar, die afschuwelijke egoïst! Elsie's Sweetheart! Ja, Sweetheart van jou
beurs; for shame, zoo'n ouwe man met Floortje; en nurse heeft hij ook
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zuiver mal gemaakt; geen voet meer over onzen drempel. Don't make a fool of
yourself, George.’
En Mr. van Loon wist hiermee, dat Mr. Bert Birnie had afgedaan; dat hij naar
Amerika kon vertrekken, terug kon komen, een of tienmaal belet kon vragen, maar
dat hun huis voor hem gesloten bleef. Hij had er vrede mee. Mr. Bert Birnie's
klaplooperij was hem zelf gaan tegenstaan; maar, minder scherp van blik en minder
doortastend, zou hij zich nog maar een poosje hebben laten plunderen. Hij schoof
Jane de vruchtenschaal toe, opdat ze een appel voor hem zou schillen, wat ze
gewillig deed. Ze was een vroolijke kloeke vrouw, die de rust van hun huis wist te
handhaven; had zij een ‘allerliefst’ gastje gehad, dat uit onschuldige tijdpasseering
een beetje met George trachtte te gaan flirten, dan was dat allerliefste gastje, vóór
ze tot volle bewustzijn van den toestand was gekomen, op weg geweest met
hartelijke groeten voor ‘thuis,’ door Jane zelf op trein of boot bezorgd; en had een
van de heeren kennissen, ook al uit onschuldige tijdkorting, getracht haar te naderen,
dan was hij even afdoend terecht- en teruggewezen.
‘Ieder zijn eigen nest’ zeide zij, ‘alleen de koekoek kruipt in dat van een ander.’
Van tusschen zijn half geloken oogen keek George met tevreden, schalken blik
naar haar, zijn Negerkoningin, zooals hij haar graag noemde.
Maar Jane lachte nu niet. Ze voelde 't onweer, dat kwam aandrijven.
Het was of Reintje de Vos in hun midden was geweest en nu Reintje voor enkele
uren gevangen zat in een spoorweg-coupé naar den Haag, kwamen vele klachten
en streken los.
Elsie zag wat witjes, maar zweeg; nurse integendeel was gruwelijk woelig en
humeurig en zeide nukkerig: 't was hier zoo stil of 't in de country was.
Jane deed of ze niets hoorde noch zag. Het vonnis van nurse was toch reeds
geveld; ze zou de stilte der country niet lang meer behoeven te doorstaan, Jane
wenschte haar na haar flirten met Mr. Bert Birnie niet langer in haar huis bij de
kinderen.
De keukenmeid, brutaal, zei - en Jane stiet de kamerdeur open om ook George
te laten hooren - dat dat een fijne meneer was geweest; had nog niet voor zooveel
fooi gegeven; en de keukenmeid deed of ze een snuifje tusschen duim en wijsvinger
driftig fijn wreef; met z'n mooie smoesjes, dat hij in tijden niet zoo lekker gegeten
had.
Jane knikte, trok de kamerdeur dicht, stootte nu de deur naar de beneden trap
open en antwoordde, dat zij geen enkele booi op verval had gehuurd of ooit zou
huren, zij hield niet van dat bedelen, daarom gaf zij zoo'n hóóge huur, en zij
verwachtte van geen dienstbode dergelijke aanmerkingen, zij wenschte zich dus
over zes weken van een andere keukenmeid te voorzien, van een, die wat minder
onbescheiden was.
‘Dat is nommer twee,’ zei Jane, kalm binnenkomend, nu zullen we de rest
afwachten.
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Maar de kamermeid en de oppasser, die nà de keukenmeid brutaal hadden willen
worden, bleven onzichtbaar en verrichtten stil en voorzichtig hun werk.
‘Wát zeg je,’ zei Mr. van Loon, de New-York Herald opvouwend, ‘heb je er al twee
over de kling?’
‘Ik niet; Mr. Bert Bernie komt daarvan de eer toe,’ antwoordde ze rustig.
‘Goodness gracious en die Bet begon net zoo excellent te koken.’
‘Ja, en nurse voldeed me vóór zijn komst ook best.’
‘Die dus ook?’
‘Die ook.’
‘Ik wou dat de kerel nooit in ons huis was gekomen.’
‘Ik zal zorgen, dat hij er niet wéér in komt.’
Maar zonder roodvonk?’ zei George, die in geen geval van Goden-verzoeken
hield.
En terwijl Jane glimlachend langs hem heen ging en even tegen zijn voet schopte,
zeide ze, ‘schrijf hem dan, als hij zich weer aanmeldt, dat wij vegetariers en
geheel-onthouders zijn geworden; geen keukenmeid meer houden; maar ons geheel
aan Tolstoiciaansche philantropie wijden. And be sure he will not even spend one
penny to claim once more our hospitality.’
‘Jule, heeft baby heusch mazelen?’
Het was Floortje, met haar schooltasch; zij zag tot mij op, in de blauwe oogen
veel vragen, opwellend uit het kleine hart, dat zich ook nog zoo slecht wist te
beheerschen; om den mond hetzelfde verlegen glimlachje van gisteren.
‘Waarschijnlijk wel, hoe wist je het?’
‘Van Anneke, die had de tweede meid gesproken.’
Weer zagen de oogen tot mij op. Ik wist wàt zij weten moest; ik voelde alles wat
zij vragen wilde. De oogen met dien stil berustenden, maar tegelijk, verlangenden
blik - ik zie het mooie kind weer naast me op dien helderen Octobermorgen - telkens
neerblikkend, dan het hoofd opheffend om te hooren, of 't wáár was, wat Anneke
haar ook vertelde, dat hij weg was en of - zooals Anneke ook zeker had meenen te
weten, alle anderen háár een heel mal kind, een jongensgek gevonden hadden?...
‘Het was gisteren wel gezellig...’ begon ik.
Ze zag me bedeesd - wat teleurgesteld aan:
‘Ja...’
‘Maar die Mr. Bert Birnie, net een schooljongen nog, met zijn kussen, en dat voor
zoo'n ouwe man; hij werd al grijs en is al zoowat veertig, geloof ik, dan kun je bijna
grootvader zijn...’
‘Ja,’ glimlachte ze met wijdgeopende oogen, toen weer verlegen het hoofd
wegbuigend:
‘Al zóó oud.’
‘Mr. Bert Birnie vertelde, hij had nooit zusjes gehad om te plagen - nu heeft hij
die scha zeker maar eens willen inhalen en 't jou daarom zoo lastig gemaakt.’

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

520
‘Ja...’
‘Je moet maar niet boos op hem zijn, omdat hij zoo flauw deed en er niet meer
om denken?’
‘Neen.’
‘Hij zal nu wel niet weer komen.’
Ze zag stil voor zich uit. Zoo weinige uren tusschen gisteren en vandaag en - zoo
lange tijd.
‘Maar je zult wel vaker met ànderen uit rijden gaan; met véel anderen in aanraking
komen en... je zult altijd eenvoudig en lief blijven, als tot nu toe.. nooit coquet worden,
Floortje?’
‘Nee, Jule...’
‘Elsie was gisteren na den rit bedroefd. Zij wilde niet meer, dat Mr. Bert Birnie
haar zijn Sweetheart noemde.’
Zij schrikte:
‘Is ze ook verdrietig op mij?... ik kon het niet helpen - ik heb - gisteren niet om
Elsie gedacht?’
‘Neen - en zij zal allicht alles gauw vergeten zijn; maar - Floortje - als je ouder
wordt, denk dan altijd het eerst... om anderen. Dan doe je geen verdriet en hebt ook
geen verdriet...’
‘Ja,’ ze reikte me haar hand en glimlachte me toe tot afscheid.
‘Om éen uur zal ik een pakje plakplaatjes voor Elsie in de bus komen doen, laat
je het er dan door haar zelf uithalen en mag ik haar dan even door het raampje
groeten?’
‘Ja.’
Mooi, lief blond, Floortje, een man als Mr. Bert Birnie kan niet beseffen hoe lief
je bent - dàn had hij je gelaten in je reine sfeer van kinderlijkheid, jou en Elsie samen.
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Een en ander over den Oranje Vrijstaat.
Door Mr. W.A. Baron van Ittersum.
(Met afbeeldingen naar photographieën, daartoe welwillend
afgestaan door Dr. Hendrik P.N. Muller, Consul-Generaal van den
Oranje Vrijstaat te 's-Gravenhage).
De oorlog door Engeland met de beide Boeren-republieken in Zuid-Afrika op zoo
lichtvaardige wijze uitgelokt, heeft uit den aard der zaak de belangstelling voor onze
stamgenooten in dat werelddeel in de hoogste mate verlevendigd. De verwikkelingen
tusschen de Britsche Regeering en die der Zuid-Afrikaansche Republiek, de tusschen
beide Rijken, vooral sedert den inval van Jameson, ontstane gespannen verhouding,
die thans den oorlog heeft doen uitbreken, hebben er echter niet onnatuurlijk toe
geleid dat de aandacht van het publiek in de eerste plaats op de noordelijkste der
beide Republieken gevestigd werd. En eerst in den allerlaatsten tijd, nu de Oranje
Vrijstaat zijn lot aan dat der zusterrepubliek verbonden heeft en zijne zelfstandigheid
met die der Zuid-Afrikaansche Republiek staat en valt, treedt ook de zuidelijke
Republiek meer op den voorgrond.
De betrekkelijke onbekendheid met de geschiedenis van den Oranje Vrijstaat is
wellicht hierdoor te verklaren, dat de ontwikkeling dezer republiek in de laatste jaren
een vrij rustig, gelijkmatig verloop heeft gehad, en sedert lang niet meer aan zulke
hevige schokken heeft blootgestaan, als de Zuid-Afrikaansche Republiek doorstaan
heeft. En toch is deze geschiedenis, ofschoon misschien minder bloedig, zeker niet
minder belangrijk en is zij in menig opzicht zoo nauw aan die van de
Zuid-Afrikaansche Republiek verbonden, dat men moeielijk de geschiedenis van
de Hollandsche bevolking in Zuid-Afrika kan leeren kennen zonder zich op de hoogte
te hebben gesteld van beider wording en ontwikkeling.
Vooral in de eerste helft dezer eeuw is beider geschiedenis nauw samen
verbonden. Beiden hebben haar ontstaan te danken aan de eerste ‘groote trek’ in
1835, toen een aantal Boeren besloten liever hun have en goed te verlaten en voor
zich in de onbekende streken ten noorden van de Kaapkolonie een nieuw vaderland
te zoeken, dan langer onder het juk van Engeland te blijven. En dat juk, dat nog
verzwaard werd sedert de Regeering stelselmatig bij de oneenigheden tusschen
Boeren en inlandsche bevolking de partij van deze laatste koos, moet wel zeer
ondragelijk voor de vrijheidlievende Boeren zijn geweest, dat zij tot zulk een besluit
kwamen. Want, behalve dat zij door de afschaffing der slavernij, waarbij de Engelsche
Regeering hare belofte aan schadeloosstelling niet of slechts ten deele was
nagekomen, reeds zeer verarmd waren, noodzaakte dit besluit hen, hunne vaste
bezittingen te
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gelde te maken ten einde zich het noodige voor den verren, gevaarlijken tocht aan
te schaffen. En dat zulk een gedwongen verkoop zelden ten hunnen voordeele was
is niet te verwonderen.
Nadat zij zich in Natal gevestigd hadden, trok in 1838 een gedeelte der Boeren
onder bevel van commandant Hendrik Potgieter het Drakengebergte weer over om
zich te vestigen in de streek benoorden de Oranjerivier. Zij vormden daar een
afzonderlijk gemeenebest. Evenwel, in 1840 sloten zij zich weder nauwer aan bij
hunne Natalsche stamgenooten. Van toen af werden zij geregeerd door een
adjunctraad, aan welks hoofd Potgieter stond, en welke ressorteerde onder den
Natalschen Volksraad. Deze adjunctraad voerde bewind over de districten

Gezicht op Bloemfontein.

Winburg en Potchefstroom. Eerstgenoemd district besloeg de oppervlakte van
ongeveer de helft van den tegenwoordigen Oranje Vrijstaat; het district
Potchefstroom, welks naam eene herinnering is aan commandant Potgieter, lag
voor een gedeelte in het tegenwoordige Transvaal.
Het was in hetzelfde jaar, 1840, dat de Natalsche Volksraad pogingen aanwendde
om eene formeele verklaring van onafhankelijkheid van de Britsche Regeering te
verkrijgen, welke de geëmigreerde Boeren nog steeds als hare onderdanen
beschouwde. Deze poging echter mislukte. De reden hiervan lag alweder in de
houding welke Engeland tegenover de Kafferbevolking aannam om deze steeds
tegenover de Boeren te steunen. De in Engeland zeer

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 9

523
machtige Aborigines Protection Society had reeds sedert jaren een maar al te gewillig
oor bij de Regeering gevonden voor hare bewering, dat de Boeren slavenhandelaars
waren en zich aan de meest barbaarsche handelingen tegenover de Kaffers schuldig
maakten. Deze bewering vond haar grond in de rapporten der zendelingen, die,
onder de Kaffers wonende en haar te vriend willende houden en ook, om zoodoende
een machtigen invloed op de Kafferhoofden te verkrijgen, de onwaarschijnlijkste
verhalen omtrent Boerenwreedheden opdischten en hartroerende tafereelen
ophingen van de mishandelingen, waaraan de Kaffers van de zijde der Boeren
blootstonden. Het medelijden zoodoende voor de Kaffers opgewekt, ging dus
natuurlijk gepaard met eene opvatting omtrent het karakter der Boeren alsof zij
onmenschen waren, en deze opvatting was, zooals reeds gezegd werd, van directen
invloed op de houding welke de Engelsche Regeering tegenover de Boeren aannam.
Nu hadden de Natalsche emigranten, terwijl zij met den vertegenwoordiger der
Regeering, Sir George Napier, over de onafhankelijksheidsverklaring
onderhandelden, herhaaldelijk te lijden van strooptochten der Kafferstammen uit
den omtrek. Veediefstallen waren aan de orde van den dag, zoodat ten slotte de
Natalsche Regeering zich genoodzaakt zag met de wapens in de hand aan deze
strooptochten een einde te maken. De ten onder gebrachte Kaffers riepen daarop,
op aanraden der zendelingen, de hulp der Engelsche Regeering in, welke, maar al
te zeer geneigd om in hen de slachtoffers van de wreedheden der Boeren te zien,
daarin aanleiding vond, niet alleen om de gewenschte onafhankelijkheidsverklaring
te weigeren, maar zelfs om door het zenden van troepen aan deze weigering kracht
bij te zetten. Een tweede reden kwam hierbij. Kort te voren was het een
Amerikaansch schip gelukt over de bank, die voor de haven van Natal (Port-Natal)
ligt, binnen te vallen en zijne goederen te lossen. Deze omstandigheid vestigde de
aandacht der Engelsche Regeering op deze haven en begrijpende van hoeveel
belang het voor den Engelschen handel was op dit punt van Zuid-Afrika een haven
te hebben, beval zij den Gouverneur der Kaapkolonie Natal en daarmede Port-Natal
in bezit te nemen. Men begrijpt hoe gretig nu het beschermen der Kaffers tegen de
Boeren als aanleiding werd aangegrepen om onder die vlag aan het bevel uit Londen
den

ontvangen gevolg te geven. Den 12 Mei 1843 vaardigde Sir George Napier eene
proclamatie uit, waarbij Natal tot eene Britsche kolonie werd verklaard.
De gevolgen van deze inbezitneming lieten niet lang op zich wachten. Nog in
hetzelfde jaar trokken de meeste Boeren het Drakengebergte weer over om zich
aan de Engelsche overheersching te onttrekken. Dit was de zoogenaamde ‘tweede
groote trek’ der Boeren. Slechts een vijfhonderdtal gezinnen bleven in Natal achter.
Een gedeelte der trekkers vestigde zich in de districten Winburg en Potchefstroom,
een ander gedeelte trok verder en zette zich neder rondom de stad Philippolis, even
benoorden de Oranje-rivier, in de streek waar tegenwoordig het district Bethulië ligt.
Deze stad had haren naam gekregen ter gedachtenis aan Dr. Philips, het invloedrijke
hoofd der zendelinggenootschappen, een man die, door zijn drijven en door de stel-
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selmatige wijze waarop hij de inboorlingen tegen de Boeren in bescherming nam,
onberekenbaar veel nadeel aan Zuid-Afrika heeft gedaan. Het is werkelijk niet
overbodig hier nogmaals te wijzen op de hoogst eigenaardige, om niet te zeggen
bekrompen wijze, waarop de zendelingen hun taak om het Christendom onder de
heidensche bevolking te verspreiden in de eerste helft der negentiende eeuw en
zelfs nog later in Zuid-Afrika hebben opgevat. Welke de oorsprong van hunne
denkbeelden en opvattingen omtrent de Boeren was is mij onbekend, maar zeer
zeker is het niet ontstaan bij hen die zich de moeite gaven de Boeren in hun leven
en in hun omgang met de inboorlingen te bestudeeren En zeker is het ook dat zij,
misschien op enkele goede uitzonderingen na, zich nooit moeite hebben gegeven
om de Britsche Regeering waar deze, wellicht te goeder trouw, omtrent het ware
karakter der Boeren faalde, van hare dwaling te overtuigen. Integendeel, deze
verspreiders van de leer der liefde en verdraagzaamheid hebben steeds de leer
verkondigd dat de Boeren slavenhouders waren, dat zij de inboorlingen op de
wreedste wijze mishandelden en het derhalve de plicht van ieder waar Christen was
de inboorlingen, waar dit maar mogelijk was, tegen deze onmenschen in bescherming
te nemen. De overtuiging van den heilloozen invloed, die de toepassing van deze
leer niet alleen op de Engelsche Regeering, maar wel voornamelijk op de
inboorlingen zelf had, is zoo diep bij de Boeren ingeworteld dat zelfs nog heden ten
dage het zendingswerk onder de gekleurde bevolking door hen met wantrouwen
wordt beschouwd. Want wat was het onmiddellijk gevolg van deze leer? De
inboorlingen, en vooral hunne hoofden, zagen natuurlijk in de zendelingen niet alleen
de personen door wier tusschenkomst zij voordeelige tractaten met Engeland konden
sluiten, maar hunne houding tegenover de Boerenbevolkïng werd zoo aanmatigend,
dat deze herhaaldelijk tot de wapenen hun toevlucht hebben moeten nemen om
hun gezag als blanke bevolking tegenover de kleurlingen te herstellen.
De Boeren, die zich om Philippolis hadden neergezet, ondervonden weldra de
nadeelige gevolgen van deze wanverhouding. Reeds spoedig begonnen enkelen
hunner, ziende dat door zich tegen de Engelsche Regeering te kanten, hunne rustige
ontwikkeling voortdurend bedreigd werd, eenige toenadering tot Engeland te toonen.
En zoo ontstonden langzamerhand twee partijen, waarvan de een onder het
commando van Michiel Oberholster engelschgezind was, terwijl de andere, alle
inmenging van Engeland weigerend, zich schaarde onder het commando van Jan
Mocke.
Van de oneenigheden tusschen deze twee partijen werd gebruik gemaakt door
een Engelschen rondgaanden rechter, genaamd Menzie, bij gelegenheid dat hij
deze streek bezocht, om haar bij Engeland in te lijven, een maatregel, die echter
door den Gouverneur der Kaapkolonie, Sir George Napier, niet bekrachtigd werd.
Diens stelsel, toch, was om de kolonie te omringen door een reeks van inlandsche
stammen, waarmede Engeland tractaten van vriendschap had gesloten en over
wier landen hij, uit kracht dezer tractaten en geholpen door de zendelingen,
gemakkelijk en minder kostbaar Engelands
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invloed kon doen gelden, dan wanneer deze een gedeelte van Engelands kolonie
uitmaakten. In hetzelfde jaar 1843 sloot hij tractaten met de hoofden der beide
machtigste stamen, Moshesh, het hoofd der Basoetoe's en Adam Kok het hoofd
der Griqua's, een bastaard volksstam, ontdaan uit de vermenging van Kaffers en
Hottentotten, gevestigd in de landstreek om Philippolis. Groote uitgestrektheden
benoorden de Oranjerivier werden hun daarbij toegewezen, terwijl hun een zekere
mate van onafhankelijkheid werd verzekerd. De in hun landen gevestigde
Boeren-emigranten werden verklaard nog steeds Engelsche onderdanen te zijn,
onderworpen aan het gezag van den Gouverneur der Kaapkolonie. Op hunne
belangen werd niet de minste acht geslagen. Men o derhandelde over hen zonder
hen zelfs te raadplegen. Zoo ver ging zelfs de Engelsche partijdigheid dat in de
tractraten aan de genoemde hoofden eene zekere mate van gezag over de Boeren
werd toegekend. Het was vruchteloos dat de Boeren hevig tegen dezen maatregel
protesteerden.

Johannes Hendricus Brand, President van den Oranje-Vrijstaat 1864-1888.

Het onmiddellijk gevolg van deze tractaten was toenemende onbeschaamdheid
der inboorlingen, en eene botsing bleef dan ook niet lang uit. In Januari 1844 ontstond
twist tusschen een Engelschman en een Boer, genaamd van Staden. Toen de
Engelschman kort daarop stierf, werd dit toegeschreven aan de gevolgen van dien
twist en Adam Kok liet van Staden gevangen nemen en naar Colesberg brengen
om terecht te staan. Groote verontwaardiging verwekte onder de Boeren zulk een
aanmatiging van een kleurling tegenover een blanke en Commandant Mocke schreef
van zijn verblijfplaats aan de Modderrivier aan Adam Kok, daarbij eischende dat
van Staden aan de Boeren zoude worden uitgeleverd om voor hen terecht te staan.
Toen dit geweigerd werd, dreigde Mocke met oorlog. Gelukkig kwam het echter
toen nog niet zoo ver en werd, na langdurige beraadslagingen, van Staden
losgelaten. Deze zaak was echter slechts het begin van eene lange reeks
schermutselingen. In 1845 kwamen deze tot een climax. Tengevolge van een twist
tusschen twee Kaffers, in dienst van een boer, genaamd Krynauw en een bij dezen
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inwonenden Europeaan, waarbij de Kaffers met hunne assegaaien hadden gedreigd,
had Krynauw hen gevangen genomen en gebracht voor Commandant Jan Kock.
Deze Jan Kock was slechts sedert
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kort aan de Modderrivier gevestigd. Hij was een man van meer ontwikkeling en
kunde dan de meeste boeren, waarvan een gedeelte hem reeds spoedig tot leider
gekozen had. Zijn streven was om alle Europeanen benoorden de Oranjerivier onder
het te Potchefstroom gevestigde gouvernement, waarvan Hendrik Potgieter
hoofdcommandant was, te vereenigen. Jan Kock veroordeelde de beide Kaffers tot
geeseling. Griquahoofd Adam Kok achtte dit een aanslag op zijn door de Engelschen
gewaarborgd gezag en, hoewel tegen den raad van den Engelschen resident, trok
hij met honderd gewapende mannen op om Krynauw gevangen te nemen. Aan
diens boerderij

Vergaderzaal van den HoogEdelen Volksraad te Bloemfontein.

gekomen vonden zij Krynauw afwezig, waarop zij de woning binnen drongen, zijn
vrouw mishandelden en verscheidene geweren en eene groote hoeveelheid
ammunitie stalen. Zulk een schanddaad kon door de Boeren niet geduld worden.
Zij liepen te wapen en weldra stond een leger tegenover de Griqua's. Natuurlijk
kwamen de Engelsche troepen deze laatsten te hulp, en in Mei 1845 ontstond een
gevecht bij de Zwartkopjes ongeveer vijf mijlen van Touwfontein, waarbij de Boeren,
door overmacht gedwongen, zich overgaven. De Commandanten Mocke, Jan Kock
en Duplooy trokken zoo spoedig mogelijk met hun aanhang naar Winburg terug.
Oberholster en zijne partij daarentegen legden den eed van trouw aan de Koningin
van Engeland af.
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Ten einde Adam Kok, die door het gebeurde in zijne aanmatigende houding niet
weinig versterkt was en die dreigde zelfs voor de Engelsche Regeering lastig te
zullen worden, weder in bedwang te houden besloot de Gouverneur der Kaapkolonie,
Sir Peregrine Maitland, de opvolger van den in het vorige jaar vertrokken Sir George
Napier, een nieuw tractaat met dit Griquahoofd te sluiten. Tengevolge daarvan werd
een vaste Engelsche resident te Philippolis gevestigd om toezicht te houden op de
handelingen van Kok, wiens rechten op de hem in 1840 toegewezen landen erkend
werden en wien tevens een jaarlijksch inkomen door Engeland uit de opbrengsten
van het land zoude worden betaald. Alle personen van Europeesche geboorte of
oorsprong in het land der Griqua's zouden als Engelsche onderdanen beschouwd
worden. Andermaal werd dus over de onafhankelijkheid der emigranten gehandeld
buiten hen om.
De pogingen van den Gouverneur om met Moshesh, het hoofd der Basoetoe's
een nieuw tractaat te sluiten, mislukten. Deze achtte zich reeds zoo machtig dat hij
de Engelschen meende te kunnen dwarsboomen. In 1845 en 1846 breidde deze
zijn land aanzienlijk uit in de hoop daardoor de emigrante Boeren, die zijn gezag
niet wilden erkennen, te verdrijven. Weldra zou hij zoo machtig worden dat hij aan
het gezag van Engeland geheel ontglipte.
Na het gevecht bij de Zwartkopjes trok dat gedeelte der Boeren dat alle gezag
van Engeland over hen ontkende uit de streken van Rietfontein, Modderrivier en
Caledon naar Wìnburg, sommigen zelfs over de Vaal. Voor een groot gedeelte
vestigden zij zich aan de Mooirivier, een streek die door de volgelingen van
den

commandant Potgieter, het hoofd der Boeren, die zich na den 2 grooten trek
benoorden de Vaalrivier gevestigd hadden, verlaten was.
Intusschen was tegen het einde van 1846 het aantal emigrante gezinnen dat zich
tusschen de Vaalrivier en Oranjerivier had neergezet, geklommen tot ongeveer
2000, waarvan ongeveer 1500 de Engelsche overheersching vijandig gezind waren.
Dit getal werd in 1847 nog aanzienlijk versterkt door een aantal gezinnen uit Natal.
De reden hiervan was gelegen in een maatregel door den Gouverneur genomen,
dat ieder die zijn aanspraken op eenig stuk land in Natal erkend wilde zien moest
aantoonen dit land gedurende de laatste twaalf maanden bezeten te hebben. Andere
bewijzen, zooals overeenkomsten met de inlandsche hoofden werden als van
geenerlei waarde beschouwd. Nu waren de onrustige tijden, die Natal vooral door
de onlusten met de inboorlingen had doorleefd, oorzaak dat een aantal Boeren niet
de volle twaalf maanden ongestoord bezit konden bewijzen. Deze werden dus
zonder vorm van proces van hun land beroofd. Het hielp niet dat deze Boeren een
afgevaardigde A.W.J. Pretorius naar den Gouverneur zonden om hunne zaak te
bepleiten. Hij werd niet eens in gehoor ontvangen en moest onverrichter zake
terruggaan. Toen bleef voor hen slechts één weg open n.l. emigratie en in groote
getale trokken zij het Drakengebergte in de richting van den tegenwoordigen Oranje
Vrijstaat weer over.
sten

Den 1

December 1847 kwam te Kaapstad aan de nieuwe Gouverneur
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der Kaapkolonie en Hooge Commissaris, Sir Harry Smith. Deze had een geheel
plan gereed voor eene regeling van zaken benoorden de Oranjerivier, een plan
lijnrecht staande tegenover dat van de tractaten door zijn voorganger

Standbeeld van President Brand te Bloemfontein.

Napier gesloten. Hij keurde ten sterkste af dat er aan de Engelsche kolonie
uitgestrekte landstreken geregeerd werden door kleurlingen aan wie de daarin
wonende blanke bevolking onderworpen was, en zijn plan was dus om deze
landstreken tot eene nieuwe Engelsche kolonie te vormen. Daartoe moesten
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echter de tractaten met Adam Kok en Moshesh vernietigd en door nieuwe vervangen
worden. Tot dat doel begaf hij zich naar Bloemfontein, waar hij Adam Kok ontboden
had. Deze toonde zich in den aanvang ongewillig, maar ten slotte gelokt door de
sten

beloofde uitbetaling van een jaarlijksche som gelds werd den 25
Januari 1848
een verdrag gesloten waarbij aan de Griqua's een landstreek werd toegewezen
tusschen de Oranjerivier, de Rietrivier en de Kromme Elleboogspruit. Het overige
land dat hen bij vorige tractaten was toegewezen moest worden ontruimd.
In Bloemfontein werd de Gouverneur door de partij van Oberholster zeer hartelijk
ontvangen.
Vandaar trok hij naar Winburg voor eene conferentie met Moshesh, met wien het
hem gelukte een tractaat van gelijke strekking als dat met de Griqua's te sluiten.
Ook te Winburg kwamen eenige hoofden van gezinnen hem hartelijk te gemoet.
Op zijn weg van daar naar Pietermaritzburg ontmoette hij Pretorius, die, zooals
boven gezegd is, op weg was om met zijne volgelingen Natal te verlaten. Tevergeefs
trachtte Sir Harry Smith hem te overreden zijn emigratieplan op te geven. De
ondervinding, die zij van Engelands bescherming hadden gehad was zoodanig, dat
zij onverzettelijk in hun voornemen bleven. De Gouverneur deelde hem toen mede
den indruk verkregen te hebben dat de meeste emigranten benoorden de Oranjerivier
de Engelsche regeering goedgezind waren en ingenomen waren met het plan om
de streek eene Engelsche kolonie te maken. Toen Pretorius als zijne meening te
kennen gaf dat de Gouverneur zeer verkeerd op dit punt ingelicht was, werd
overeengekomen dat de Commandant op zijn tocht de meening van de blanke
bevolking zoude polsen, en dat de door Sir Harry Smith reeds gereedgemaakte
proclamatie niet zoude worden uitgevaardigd indien de meerderheid der Boeren
zich daartegen verklaarde. Omtrent dit laatste punt schijnt echter een misverstand
te hebben bestaan. Ten minste de Gouverneur deelt in zijne dépeches en in zijn
memoranda mede dat de overeenkomst bepaalde dat de proclamatie in alle geval
in het land tusschen Vaal- en Oranjerivier zoude worden uitgevaardigd en dat de
gemaakte reserve omtrent den wensch der meerderheid alleen zou gelden voor het
land benoorden de Vaalrivier. Dit misverstand is nooit opgehelderd.
den

Den 3 Februari 1848 werd bij proclamatie het land tusschen beide genoemde
rivieren verklaard te zijn eene Engelsche kolonie. Dat Sir Harry Smith hierbij
volkomen te goeder trouw was bewijst dat hij bij zijn vertrek een garnizoen van
slechts 60 man achterliet. De nieuwe kolonie ontving den naam van ‘Orangeriver
Sovereignty’, Het gevolg van deze inlijving was dat onmiddellijk een groot aantal
Boeren de Vaal overtrokken, onder wie ook Pretorius zelf die zich te Magalisberg
vestigde.
Vooral in het district Winburg verwekte de inlijving groote opgewondenheid en
verscheidene protesten werden tot den Gouverneur gericht die echter zonder
uitwerking ten gunste bleven. De Winburgsche Boeren zonden ten
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slotte aan Pretorius de mededeeling dat zij besloten waren gewapenderhand te
trachten hun vrijheid te herwinnen en zij verzochten hem het commando over hen
aan te nemen. Toen dit bericht Pretorius bereikte lag zijne vrouw op sterven.
Ofschoon zelf bewust dat haar einde nabij was, spoorde deze nobele vrouw haar
man aan de roepstem te volgen: ‘Door hier te blijven, zeide zij, kunt gij mijn leven
niet redden. Uwe landgenooten behoeven uwe hulp; ga hen helpen.’ Hij ging en
zag haar niet terug, daar zij voor zijn terugkomst stierf.
den

Den 12 Juni kwam hij te Winburg aan en verzamelde de anti-Engelsch gezinde
Boeren om zich. Met dezen trok hij op Bloemfontein, aan den zetel van den Britschen
sten

Resident Majoor Warden. Deze capituleerde en den 21
zond Pretorius een
manifest aan Sir Harry Smith waarbij hij zich op de overeenkomst tusschen hen
beriep. Het antwoord van den Gouverneur was een prijs van £1000 op het hoofd
van den commandant.
Van Bloemfontein trok het burgercommando naar Middelvlei aan den noorderoever
van de Oranjerivier, niet ver van Colesberg. De Gouverneur van zijn kant trok
onverwijld naar laatstgenoemde plaats om zelf het commando te nemen over de
Engelsche troepen, ten getale van 800 man. Bij dezen voegden zich, nadat de
Engelschen de Oranjerivier waren overgestoken, nog eenige Engelschgezinde
Boeren en ongeveer 250 Griqua's onder Andries Waterboer en Adam Kok.
en

Bij Boomplaats kwam het den 28 Augustus tot een bloedig treffen met het gevolg,
dat de Boeren verslagen werden. De Engelsche troepen trokken daarop naar
Bloemfontein en van daar naar Winburg, waar andermaal de Engelsche souvereiniteit
afgekondigd werd. De goederen van allen, die de wapens tegen Engeland opgevat
hadden, werden verbeurd verklaard en zij zelven uit het district Winburg, het centrum
van den opstand, verbannen, terwijl bovendien hooge prijzen voor de
gevangenneming van de leiders werden uitgeloofd. Een gouvernement werd ingesteld
en een fort te Bloemfontein zoude de bevolking aldaar in bedwang moeten houden.
Na den slag bij Boomplaats trokken de meeste anti-Engelsche Boeren de Vaalrivier
weer over.
Intusschen ontstonden weer onlusten met de Basoeto's, die met naburige stammen
over de grenzen van hun land twisten. De resident trachtte te vergeefs deze twisten
bij te leggen, hoewel ten slotte andermaal tractaten met Moshesh en de hoofden
der andere stammen werden gesloten, waarbij ieders grenslijnen bepaald werden.
Sedert dien tijd is de geschiedenis van de Oranje Rivier sovereignty niet veel
meer dan een voortdurende strijd met de Basoetoes, die zich aan geen tractaten
stoorden en voortgingen met hunne naburen oorlog te voeren en strooptochten
tegen de Boeren te ondernemen, waarbij telkens de Engelsche regeering
tusschenbeide moest komen,
In 1852 werd met de emigranten ten noorden van de Vaalrivier het tractaat van
de Zandrivier gesloten, waarbij aan hen de onafhankelijkheid gewaarborgd
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werd, een tractaat, dat intusschen de Engelsche Regeering niet weerhouden heeft
in 1879 de Transvaal in te lijven.
De Regeering te Londen begon langzamerhand in te zien, dat de nieuwe kolonie
haar meer last dan voordeel aanbracht, terwijl van den kant der Boeren het verlangen
naar onafhankelijkheid, vooral nadat deze aan hun stamverwanten benoorden de
Vaalrivier verzekerd was, hoe langer hoe levendiger werd. De Engelsche ambtenaren
verzetten zich zoo lang mogelijk om de de kolonie prijs te geven. Ten slotte inziende,
dat vooral de voortdurende gevechten met de Basoetoes tot geen voor Engeland
voordeelig resultaat zouden uitloopen, tenzij meer troepen dan de Regeering ter
beschikking had, hen kwamen helpen, terwijl bovendien het land arm was en ook
voor den handel weinig voordeel had, besloot de Regeering aan het verlangen der
emigranten te voldoen en in 1854 werd met hen eene overeenkomst gesloten,
waarbij het land tusschen de Vaalrivier en de Oranje Rivier door Engeland
prijsgegeven en onafhankelijk werd verklaard onder den naam van Oranje Vrijstaat.
Daarbij werden tevens de tractaten met Moshesh vervallen verklaard.
Eindelijk was dus de onafhankelijkheid, waar zoolang naar verlangd was, waar
zooveel bloed om gestort was, verkregen, Tot dusver heeft de Oranje Vrijstaat,
gelukkiger in dit opzicht dan zijne zusterepubliek, haar behouden. Intusschen heeft
Engeland toch nog tweemaal hare begeerige blikken naar een gedeelte van het
onafhankelijk verklaarde gebied geslagen. Dat was toen zij Basoetoeland annexeerde
en eenige jaren later toen zij zich de diamantvelden van Kimberly toeëigende. Straks
komen wij hierop terug.

Francis William Reitz, President van den Oranje-Vrijstaat 1889-1895.

Aan het hoofd van het provisioneele bewind stond als president Josias Philip
Hofman, die weldra door den Volksraad tot staatspresident verkozen werd, welke
post hij in 1855 nederlegde. Zeer moeilijke tijden doorstond de jonge Republiek in
de eerste jaren van haar bestaan. Een arm land, waarover een geheel nieuw bewind
moest georganiseerd worden, bovendien aan verschilende zijden bedreigd door
inboorlingen, die zich niet meer aan de tractaten gehouden achtten of welker tractaten
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door Engeland bij de onafhankelijkheidsverklaring der Republiek formeel vervallen
verklaard waren en onder hen het bekwaamste en handigste inlandsche hoofd,
Moshesh, dien zelfs Engeland niet ten onder had kunnen brengen.
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De jonge Volksraad had dus handen vol werk toen hij aan het bewind kwam. Zoo
goed mogelijk werd echter de indeeling van het land in districten bewerkstelligd, de
rechtspraak geregeld en andere noodzakelijke bestuursmaatregelen genomen.
Reeds spoedig bleek het noodzakelijk met het hoofd der Griqua's, Adam Kok, in
onderhandeling te treden teneinde diens verhouding tot de Republiek vast te stellen.
En ook Moshesh, die zeer goed den zwakken toestand van de nieuwe Republiek
inzag, begon weer het hoofd op te steken.
Overeenkomsten werden gesloten, welke echter niet het gevolg hadden, dat men
er van verwacht had. Sir George Grey, die over het algemeen een veel

Spoorwegbrug over de Oranjerivier bij Norvalspont.

beter inzicht had omtrent de Boeren dan zijn voorgangers en hun welgezind was,
bood daarbij zijn bemiddeling aan, die dankbaar aangenomen werd. Zoo als het
meestal ging, op het sluiten der overeenkomsten volgde eene korte periode van
rust, maar het duurde niet lang of vooral de Basoetoe's begonnen weder hun
strooptochten en vele diefstallen,
President Hoffman schijnt niet de juiste manier gehad te hebben om met de
inboorlingen om te gaan en haalde zich daardoor reeds spoedig na zijn optreden
de ontevredenheid van de Boeren op den hals. In 1855 zocht hij Moshesh in zijn
hoofdplaats op teneinde van hem de belofte te krijgen, dat de rooftochten van zijne
onderdanen zouden ophouden. Hij had daarbij de onvoor-
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zichtigheid dit opperhoofd een hoeveelheid buskruit te beloven en na zijn terugkeer
te zenden. Dit veroorzaakte eene dergelijke mate van afkeuring in den Volksraad,
dat hij nog hetzelfde jaar zijn ontslag nam. Hij werd opgevolgd door Jacobus Nicolaas
Boshof. (1855-1859).
De nieuwe president bracht reeds dadelijk groote verbeteringen in het openbaar
bestuur. Zoowel de rechterlijke als administratieve indeeling van het land verkregen
meer vaste vormen en ook het onderwijs werd geregeld, zij het dan ook, door gebrek
aan onderwijzers, aanvankelijk nog gebrekkig. Sir George Grey, die de
noodzakelijkheid van goed onderwijs in de jonge republiek erkende, toonde dit ook
door een daad waarvoor de Oranje Vrijstaat hem altijd dankbaar zal blijven. Hij
stichtte te Bloemfontein een school: Grey's College, waaraan hij goede onderwijzers
verbond. Dit college bestaat nog en is steeds in bloei toegenomen, vooral in de
laatste jaren onder het bestuur van Dr. J. Brill, een zeer verdienstelijk Hollander,
zoon van den Utrechtschen hoogleeraar Prof. Brill.

Dr. J. Brill, hoofd van het Grey-college te Bloemfontein.

Het duurde als naar gewoonte niet lang of de rooftochten der Basoetoe's namen
in bedenkelijke mate toe. En Sir George Grey, die een oorlog tusschen de Boeren
en de Basoetoe's voorzag, welke, indien deze ten nadeele van de Boeren uitliep,
ook gevaarlijk voor de kolonie zoude kunnen worden, bood andermaal zijne
bemiddeling aan. Ofschoon hij eene overeenkomst tusschen partijen tot stand wist
te brengen, was hij toch niet bij machte een langdurigen vrede te bewerken. Oorzaak
hiervan was wel voornamelijk, dat de zwakke republiek de middelen miste om de
naleving van de voorwaarden
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der overeenkomst van de Basoetoe's te kunnen afdwingen. Reeds spoedig nadat
Sir George Grey vertrokken was werden de Basoetoe's zoo onbeschaamd dat
verscheidene Boeren besloten hunne hoeven te verlaten en ter wille der veiligheid
in een legerkamp te gaan wonen, om zich met vereende krachten tegen de invallen
der Basoetoe's te kunnen verdedigen.
In 1857 ontstond in Transvaal eene strooming ten doel hebbende om eene
vereeniging der beide Republieken te verkrijgen, en de Regeering zond commandant
Pretorius naar Bloemfontein af om daarover te onderhandelen. Het toeval wilde dat
hij te Bloemfontein aankwam juist toen het vierjarig bestaan der Republiek gevierd
werd en de Volksraad onderhandelde over het aannemen van een vlag en wapen
der Republiek, welke haar door Koning Willem III bij schrijven, gedateerd van het
den

Loo den 14 Juli 1855, geschonken was. Het oogenblik om over samensmelting
der twee Republieken te onderhandelen was dus zeer slecht gekozen en het bleek
dan ook dat de Volksraad het voorstel alles behalve gunstig opnam. De houding
van Pretorius schijnt ook reeds tot eene minder gunstige verhouding aanleiding
gegeven te hebben, zoodat de Volksraad hem verzocht onmiddellijk Bloemfontein
te verlaten. Hij trok de Vaal weer over.
De mededeeling van den ongelukkigen uitslag zijner zending deed bij verscheidene
Transvaalsche Boeren zulk een wrok tegen hunne zuidelijke stamgenooten ontstaan,
dat eenigen hunner onder aanvoering van Pretorius een inval op het Vrijstaatsche
grondgebied deden. Zoodra dit bekend werd, verzamelde Boshof een leger en trok
op om de indringers terug te drijven. Gelukkig kwam het niet tot een treffen en zagen
de Boeren bijtijds in welke noodlottige gevolgen een dergelijke strijd zoude kunnen
hebben. Toen de beide Boerenlegers tegenover elkander stonden, zond Pretorius
commandant Paul Kruger, den lateren Staatspresident der Zuid-Afrikaansche
Republiek, naar Boshof om onderhandelingen te voeren. Deze leidden tot den
goeden uitslag dat een tractaat gesloten werd, naderhand met eenige wijzigingen
door de beide Volksraden bekrachtigd, waarbij de Republieken elkanders
onafhankelijkheid erkenden.
Sedert bestond een goede verstandhouding tusschen beiden. In de verschillende
oorlogen die de Oranje Vrijstaat in 1858 met de omringende volkstammen voerde
verleende de Transvaal hun krachtige hulp. Aan het einde van dat jaar gelukte het
andermaal, en wederom door tusschenkomst van Grey om een formeel
vredesverdrag met Moshesh te sluiten.
Het volgende jaar echter was de vrede reeds weer verbroken en President Boshof,
die wanhoopte aan de mogelijkheid voor goed een einde aan dezen ongelukkigen
toestand te maken, nam zijn ontslag. Hij werd opgevolgd door Martinus Hessel
Pretorius (1859-1863), dezelfde die eenige jaren te voren door zijn ongelukkig
optreden bijna een oorlog tusschen de beide Republieken had veroorzaakt. De
reden van deze keuze was hoofdzakelijk deze, dat hij in vele gevechten der
Transvalers met de Kaffers getoond had een uit-
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stekend commandant te zijn. Daarbij kwam ook dat thans velen, die inzagen dat de
beide Republieken gezamenlijk met meer kans op succes tegen de Basoetoe's
zouden kunnen optreden gaarne een vereeniging der Republieken zouden zien. De
voorstellen omtrent dit laatste in de beide Volksraden gedaan vonden daar echter
geene instemming.
In de eerste jaren van het Presidentschap van Pretorius was het land betrekkelijk
rustig, waardoor de Republiek gelegenheid had zich te ontwikkelen en zij in welvaart
zeer toenam.
Al spoedig echter begonnen de Basoetoe's hunne oude praktijken weer en waren
rooftochten en veediefstallen aan de orde van den dag. In 1863 nam Pretorius, die
naar rust verlangde en zwaar gebukt ging onder het verlies van al zijne zonen, tien
in getal, zijn ontslag en keerde naar Transvaal terug. In zijn plaats werd gekozen
een betrekkelijk nog jong advocaat, Johannes Hendricus Brand, (1864-1888) een
man aan wien de Oranje Vrijstaat veel te danken heeft. Zijn standbeeld, door een
Nederlander ontworpen en vervaardigd en in 1892 onthuld, staat te Bloemfontein
als een blijvende hulde van de Boeren aan zijne verdiensten. Zijn eerste werk was
talrijke verbeteringen in de verschillende takken van het staatsbestuur aan te brengen
en vooral aan het onderwijs wijdde hij veel zorg. Want het spreekt van zelf dat de
voortdurende oneenigheden met de Basoetoe's een groote belemmering voor de
goede ontwikkeling der Republiek waren. Genoot deze, gewoonlijk bij het optreden
van een nieuwen President, wanneer de Basoetoe's, nog niet wetende welke
maatregelen door dezen omtrent hen zouden worden genomen, zich betrekkelijk
rustig plachten te houden, eene korte periode van rust, dan werd daarvan ook steeds
zooveel mogelijk gebruik gemaakt om die verbeteringen in den gang van zaken te
maken die door de ondervinding noodig gebleken waren.
Het duurde ook nu weder niet lang of moeilijkheden met de inboorlingen
ontstonden. Ditmaal echter niet van den kant der Basoetoe's maar van den westkant.
Het Griqua hoofd Andries Waterboer beweerde rechten te hebben op een streek
benoorden de Modderrivier, waarin onder anderen begrepen waren het
tegenwoordige Kimberley met de diamantvelden. De hulp van den Hoogen
Commissaris te Kaapstad, Sir Philip Wodehouse, den opvolger van Sir George
Grey, werd ingeroepen. Deze Gouverneur was nog ten volle de oude opvatting der
Engelsche regeering omtrent de Boeren toegedaan en zag in hen de onbeschaafde,
wreede en onmenschelijke onderdrukkers der arme kleurlingen. Daar het echter in
het belang der kolonie was dat de Griqua's en Basoetoe's, wier landen aan dat der
kolonie grensden, niet al te oproerig werden, willigde hij het verzoek om
tusschenkomst in. Na een nauwkeurig onderzoek moest hij erkennen dat er geen
schijn of schaduw van recht bestond hetwelk Waterboer op de bedoelde landstreek
kon doen gelden en dat deze tot het gebied van den Oranje Vrijstaat behoorde.
Ongeveer ter zelfder tijd beweerde Moshesh ook rechten te hebben op een
landstreek strekkende ver over het hem bij de verschillende tractaten toege-
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kend grondgebied. Ook hier moest Sir Philip Wodehouse, die andermaal als
scheidsrechter optrad, erkennen dat de vermeende rechten van het Basoetoehoofd
volkomen denkbeeldig waren. En met zijne bekende geringe ingenomenheid met
de Boeren, waarvan hij trouwens later de duidelijkste blijken gaf, mag wel voor zeker
aangenomen worden dat, indien hij maar eenige kans gezien had om zoowel de
Griqua's als de Basoetoe's ter wille te zijn, zijn uitspraak niet zoo volkomen ten
gunste van de Boeren uitgevallen zoude zijn. Met het oog op de latere
gebeurtenissen zoowel in Griqualand als in Basoetoeland is het goed, dit niet uit
het oog te verliezen.
Moshesh, ten hoogste ontstemd door deze onverwachte uitspraak, zon reeds
dadelijk op middelen om den vrede te verbreken, ofschoon hij steeds tegenover de
Engelsche Regeering den schijn aannam van de meest vredelievende gezindheid.
De rooftochten begonnen dus weer en thans zelfs met zulk een onbeschaamdheid,
dat een neef van Moshesh zelfs eenige Vrijstaatsche Boeren gevangen nam en
met zich naar het gebergte voerde. Nu was echter het geduld der Regeering uitgeput
en toen Moshesh weigerde de gevangen Boeren terug te zenden of zelfs maar de
schuldigen te straffen verklaarde Brand hem (1865) den oorlog.

Presidentshuis te Bloemfontein.

Deze oorlog, waarin de Vrijstaters krachtig door de Transvaalsche Boeren
geholpen werden, eindigde met de onderwerping der Basoetoe's. Moshesh verloor
daardoor een groot gedeelte van zijn land en moest een zijner zoons en een zijner
aanvoerders als gijzelaars bij de Boeren laten. Bovendien werd hij vazal van den
Oranje Vrijstaat en moest hij eene aanzienlijke oorlogschatting betalen. Eene
bepaling der vredesvoorwaarden, die vooral in Engeland veel kwaad bloed zette,
was de beperking der zendelingenmissies uit Basoetoeland.
Dat Moshesh, hoewel formeel zich aan de vredesvoorwaarden onderwerpend,
zich op den duur daaraan toch niet houden zou, was te voorzien. Zoodra hij
eenigszins de verliezen hem door den oorlog veroorzaakt te boven meende gekomen
te zijn begonnen de invallen weder en zelfs trachtte hij het verloren
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gebied te heroveren. Herhaalde invallen, waarbij zelfs Vrijstaatsche Boeren gedood
werden, maakten het gebiedend noodzakelijk hem andermaal den oorlog aan te
doen.
Ook thans zouden de Basoetoe's ongetwijfeld, te oordeelen naar het verloop van
den oorlog, overwonnen zijn, ware niet de Engelsche Regeering tusschen beiden
gekomen.
Een Engelschman, met name Buchanan, die in Natal, als uitgever van een blad,
niet genoeg voldoening voor zijn eerzucht vond, meende zich bij de Engelsche
Regeering te zullen onderscheiden door openlijk de raadsman der Basoetoe's te
worden. Daar hij reeds geruimen tijd in Natal had gewoond en daar gewichtige
Staatsbetrekkingen vervuld had, meende de Regeering te Londen hem ten volle te
kunnen vertrouwen en schonk zij een gunstig oor aan zijne voorstellen. Toen nu de
Basoetoe's een tweede en ditmaal waarschijnlijk definitieve nederlaag in het
vooruitzicht zagen raadde Buchanan hun hoofd aan zich onder de bescherming van
Engeland te stellen. Deze stemde, hoewel ongaarne, daarin toe, geen anderen
uitweg ziende, en verzoeken in dien geest werden aan Sir Philip Wodehouse gedaan.
Zij strookten volkomen met de plannen van dezen Gouverneur, die zich haastte het
verzoek naar Londen over te brengen met zulk een toelichting als men verwachten
kon van iemand, die, als hij, sterk tegen de Boeren gekant was. Het antwoord was,
zooals te verwachten, gunstig en de Gouverneur werd gemachtigd om, zoodra hij
zulks geschikt achtte, met den Oranje Vrijstaat en met Moshesh te onderhandelen
over de inlijving van Basoetoland bij Natal en met laatstgenoemde bovendien over
de inwilliging van zijn verzoek om Britsch onderdaan te worden.
Groot was de verontwaardiging van de Vrijstaatsche Regeering toen de
Gouverneur haar het voornemen der Engelsche Regeering mededeelde. President
Brand wees in zijn antwoord op de onbillijkheid om, nu de Boeren nagenoeg overal
de Basoetoe's verslagen hadden, hen de vruchten der overwinning te onthouden,
terwijl hij tevens in herinnering bracht dat bij het tractaat van 1854 de Engelsche
Regeering verklaard had geen verdragen met inlandsche hoofden benoorden de
Oranjerivier te zullen sluiten,
Welke protesten de President zoowel als de Volksraad ook deden het mocht hun
niet baten. Sir Philip Wodehouse verklaarde (1868) Basoetoeland Engelsch
grondgebied en Moshesh en zijn volk voor Britsche onderdanen.
Het moet erkend worden dat deze hoogst onrechtvaardige handelwijze van Sir
Philip Wodehouse door de Europeanen in Zuid-Afrika bijna algemeen sterk werd
afgekeurd en dat men algemeen veel sympathie koesterde voor het kleine dappere
volk dat bijna volbracht had wat zelfs Engeland nooit gelukt was.
De Volksraad, van meening dat de regeering in Londen tot het annexatie-besluit
was gekomen op grond van onjuiste voorstellingen van zaken, haar uit Zuid-Afrika
toegezonden, besloot een deputatie naar Londen te zenden. Deze werd door den
toenmaligen Minister van Koloniën, den Hertog van
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Buckingham ontvangen. De gedelegeerden verzochten dat de Proclamatie van Sir
Ph. Wodehouse ongedaan gemaakt zoude worden. Dit weigerde de Minister, waarop
zij verzochten dat de zaak door eene onpartijdige commissie zoude worden
onderzocht. Ook dit werd geweigerd en den gedelegeerden bleef niets anders over
dan onverrichter zake naar den Oranje Vrijstaat terug te keeren. De annexatie bleef
een voldongen feit en ofschoon het nog wel een paar jaar duurde voor dat Engeland
in het ongestoorde bezit van haar nieuw grondgebied kwam, de Oranje Vrijstaat
moest, met het verlies van een gedeelte van zijn grondgebied, toezien dat een ander
de vruchten van zijn werken plukte.
Had de Republiek gemeend nu eindelijk rust te zullen genieten dan vond zij zich
bedrogen.
In 1867 vond een struisvogeljager in de streek waar nu Kimberley ligt een steen,
die bij nader onderzoek een diamant van 22½ karaat bleek te zijn en voor £500 aan
den Gouverneur der Kaapkolonie werd verkocht. Eenigen tijd later vond een kaffer
de groote diamant: The Star of Africa, die na te Amsterdam geslepen te zijn voor
£25000 aan Graaf Dudley werd verkocht. Meerdere vondsen volgden en het duurde
niet lang of een zwerm van gelukzoekers overstroomde de streek. Het was werkelijk
niet te verwonderen dat Engeland met leede oogen zulk een buitengewone bron
van inkomsten in de schatkist van den Oranje-Vrijstaat zag vloeien en dat hare
begeerigheid daardoor werd opgewekt. Ik heb reeds gelegenheid gehad er op te
wijzen dat deze rijke streek lag in het gebied waarop het Griqua-hoofd Waterboer
aanspraak maakte. Hoewel de Hooge Commissaris vroeger uitgemaakt had dat
deze aanspraak allen grond miste, had Waterboer ze niet prijsgegeven en, na de
ontdekking der diamantvelden wendde hij zich tot de Regeering van de Republiek
om het recht van den Oranje Vrijstaat te betwisten. Deze beriep zich evenwel te
recht op het tractaat met Engeland van 1854, waarbij haar dit gebied was toegewezen
en op bovenbedoelde uitspraak van den Hoogen Commissaris. Toen hij zag dat al
zijn pogingen in deze richting vruchteloos waren richtte hij zich met zijn beweringen
tot de Koloniale Regeering. Deze zag daarin eene gewenschte aanleiding om zich
van het begeerde terrein meester te maken. De middelen tot dit doel, met zooveel
succes gebezigd ten opzichte van Basoetoland, werden ook hier ter hand genomen.
De Engelsche Regeering nam Waterboer in bescherming, zoogenaamd tegen de
aanmatigende beweringen van den Oranje Vrijstaat en maakten tot de hare de
rechten, welke zij vroeger formeel ontkend had eenigen rechtsgrond te bezitten.
Evenmin als vroeger mochten de de protesten van President Brand en van den
Volksraad iets baten. Waterboer en zijn Griqua's werden verklaard Britsche
onderdanen te zijn en zijn rechten op Engeland over te zijn gegaan. Van dat
oogenblik af was elke kans voor de Republiek om hare rechten te handhaven verloren
en den 21en October 1871 vaardigde de Hooge Commissaris een proclamatie uit
waarbij de landstreek van Waterboer verklaard werd Engelsch grondgebied te zijn
en deel uit te maken van de Kaapkolonie.
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Deze onrechtmatige daad beroofde de Republiek van een groot gedeelte harer
inkomsten. Gelukkig echter werd dit verlies niet zoo sterk gevoeld als een tiental
jaren vroeger het geval zoude zijn geweest. Immers de Republiek had zich in de
laatste jaren vooral op het gebied van veeteelt sterk ontwikkeld en vond daarin een
steeds vermeerderende bron van inkomsten, en, aangezien Engeland, na de
annexatie van Griqualand de Republiek met vrede heeft gelaten, is hare ontwikkeling
op allerlei gebied regelmatig vooruitgegaan.
2

Tegenwoordig is het gebied van den Oranje Vrijstaat groot 131.070 K.M . bewoond
door, volgens de laatste volkstelling 77.716 blanken en 129.787 inboorlingen.
Bloemfontein, de hoofdstad telt 3115 blanken en 2702 gekleurde inwoners.
Veel heeft, zooals boven reeds gezegd is, de Republiek te danken aan President
Brand. Gedurende zijn veeljarig bestuur was er vooruitgang op aller gebied. De
handel bloeide en relaties op dat gebied werden met het buitenland aangeknoopt.
In Nederland vonden de belangen der Republiek een uitstekenden vertegenwoordiger
in den Consul-Generaal Mr. H.A.L. Hamelberg, die jaren lang, gesteund door de
ondervinding gedurende zijn langdurig verblijf in Zuid-Afrika verkregen, de
handelsbelangen tusschen beide landen leidde.

Mr. H.A.L. Hamelberg, in leven Consul-Generaal in Nederland van den Oranje-Vrijstaat.

Mr. F.W. Reitz, 1889-1895 die na den dood van President Brand, in zijn plaats
gekozen werd, aanvaardde het bestuur onder vrij wat gunstiger omstandigheden
dan zijn voorganger. Vóór zijne verkiezing bekleedde hij het ambt van hoofdrechter
in de Republiek en had zich in deze gewichtige betrekking als een scherpzinnig
jurist en een man van groote bekwaamheid, gepaard aan groote rechtschapenheid
doen kennen. Toen hij in 1895 om gezondheidsredenen genoodzaakt was zijn
ontslag te nemen werd hij opgevolgd door den tegenwoordigen President Martinus
Theunis Steyn.
Onder zijn bestuur en vooral op zijn initiatief werden de eerste spoorwegen
aangelegd, die mede veel bijdroegen om de Republiek in bloei te doen toenemen.
De eerste spoorweg, die in exploitatie kwam, sloot zich aan het Kaapsche
Spoorwegnet aan bij Norvalspont, waar een ijzeren brug over de Oranje rivier werd
gebouwd, en ten noorden aan het Transvaalsche net, met een dergelijke brug over
de Vaalrivier, aan de lijn naar Johannesburg. Sedert is nog eene verbinding met
Natal tot stand gekomen, terwijl verscheidene lijnen nog in overweging zijn.
Bovendien sloot de Republiek in 1889 een tolverbond met de Kaapkolonie tot regeling
van een wederkeerig tarief van
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inkomende rechten. Met de Zuid-Afrikaansche Republiek sloot zij een of- en defensief
verbond.
Bovenstaand kort historisch overzicht ontleende ik hoofdzakelijk aan het
standaardwerk over Zuid-Afrika van den geschiedschrijver George Mc. Call Theal:
History of South Africa, een werk dat blijken geeft van de meest nauwgezette studie,
gepaard aan eene groote onpartijdigheid bij het beoordeelen van feiten en
toestanden, en een groote bekendheid van het land en zijne inwoners.
Enkele persoonlijke herinneringen en indrukken verkregen tijdens een reis door
den Oranje Vrijstaat in 1890, mogen ten slotte hieraan toegevoegd worden.
Onze tocht voerde ons van Kimberley over Boshof naar Bloemfontein. Het was
onze eerste kennismaking met de Zuid-Afrikaansche hoogvlakte en zij maakte op
ons den indruk van groote verlatenheid. Het noord en noordwestelijk gedeelte van
de Republiek is eigenlijk gezegd ééne groote lichtgolvende grasvlakte, slechts door
weinige rivieren doorsneden. Behalve in den omtrek der steden, waar veelal parken
zijn aangelegd en de huizen door boomen omgeven zijn en ook in de onmiddellijke
nabijheid der boerenplaatsen, vindt men alleen boomen langs de oevers der rivieren
en soms kan men mijlen ver den loop van de rivier zien aangeduid door deze boomen
die als een groene streep de eenige afwisseling in het eentonige landschap vormen.
De landstreek is nog zeer wildrijk. Verscheidene malen zagen wij van uit den
mailcoach groote kudden antilopen. Wilde beesten komen echter weinig meer voor.
Deze wijken voor de beschaving en men vindt leeuwen en tijgers nog slechts zelden
meer bezuiden den Limpopo, de noordelijke grens van Transvaal.
Van Bloemfontein hebben wij buitengewoon aangename herinneringen gehouden.
De gastvrijheid is daar nog een der deugden die om strijd door ieder in groote eer
gehouden wordt. De aangename ontvangst ons daar door ieder, met wien wij het
voorrecht hadden in aanraking te komen, bereid, heeft een onuitwischbaren indruk
op ons gemaakt. Trouwens de Staatspresident Reitz en zijne beminnelijke
echtgenoote, eene Hollandsche dame, gingen daarin voor en boden ons een feest
aan in het ruime Presidentshuis waar nagenoeg alle in Bloemfontein wonende
Nederlanders tegenwoordig waren.
Met de meeste bereidwilligheid werden wij in de gelegenheid gesteld onze
belangstelling te bevredigen. Wij bezochten een zeer goed ingericht hospitaal en
een krankzinnigengesticht, zoowel als de bureaux van den algemeenen dienst en
het gerechtshof, waarvan wij een zitting bijwoonden. Deze zittingen worden gehouden
in den Vergaderzaal van den Hoog Edelen Volksraad; welke zaal het middelpunt
vormt van het Gouvernementshuis. Wij bezichtigden de bureaux van het kadaster,
welker inrichting beter in orde is, dan menige dergelijke instelling in Europa. Zeer
merkwaardig waren de kadastrale kaarten uit den eersten tijd der Republiek. De
afmetingen daarop waren meermalen aangegeven door het aantal sprongen van
een galopeerend paard, het punt van waaruit de opmetingen gedaan waren door
een min of meer duidelijk omschreven boom of ander in het oog vallend vast punt.
Niettegen-
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staande deze zeer primitieve opmetingen verzekerde men ons dat in dien tijd
geschillen over grenzen tusschen de boerenplaatsen weinig voorkwamen.
Daartoe door een onzer vriendelijke gastheeren uitgenoodigd, bezochten wij eene
groote boerenplaats in den omtrek van Bloemfontein, welk toebehoorde aan een
Engelschman, die om gezondheidsredenen zich hier gevestigd had. Het klimaat nl.
van de landstreek, waarin Bloemfontein ligt, is buitengewoon gezond gelegen,
zoodat vele longlijders hier genezing komen zoeken en ook vinden.

Martinus Theunis Steyn, President van den Oranje-Vrijstaat.

Met een der twee of drie rijtuigen welke Bloemfontein toen bezat begaven wij ons
op weg. Van de omringende heuvels hadden wij een zeer goed overzicht van
Bloemfontein, dat in het hout gelegen en door een riviertje doorsneden, een zeer
aangenamen indruk maakt. De boerenplaats zelve gaf ons de gelegenheid de
buitengewone vruchtbaarheid van den grond te leeren kennen. Het huis was
omgeven van groote volwassen boomen, de uit Australië hier met zeer goed succes
ingevoerde Eucalyptus, door de Engelschen bluegum genaamd. De eigenaar
verzekerde ons dat deze prachtige boomen ongeveer 15 jaar oud waren. Hun hoogte
was die van een volwassen beukeboom. De
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maisvelden, en de gronden, waarop de druiven werden verbouwd, beloonden
ruimschoots de moeite door den eigenaar daaraan besteed. Voor de producten van
zijn land vond hij in Bloemfontein een goede markt.
De samenleving in Bloemfontein was, zooals men dat van de hoofdplaats eener
Republiek verwachten kan. Verschil van stand bestond nagenoeg niet. Ieder werd
er gewaardeerd volgens hetgeen hij presteerde en het gevolg was een zeer
aangename verhouding tusschen de bewoners. Veel draagt daartoe ook bij dat het
ongunstige element, de goudzoekers met hun aanhang van niet al te best allooi,
hier geheel ontbreken.
Wat toen ter tijd nog te wenschen overliet was het postwezen. Sedert is ook dit
zeer veel verbeterd. Wanneer de mail aangekomen was en de brieven gesorteerd,
werd een groote klok, buiten het postkantoor hangend, geluid, waarop ieder zijn
brieven zelf moest afhalen.
Uit alles bemerkte men echter, dat de Republiek een Staat in opkomst was, die
met groote schreden vooruitging. Wat zal haar naaste toekomst thans zijn, nu zij
hare zusterrepubliek ter hulp gesneld, onvermijdelijk in haar lot zal deelen, nu zij
na eene periode van rust van ruim 25 jaar, andermaal al de ellende van den oorlog
ondervindt.
Hoe de uitslag van den oorlog ook moge zijn, de Republiek met haar krachtige
en dappere bevolking onder de bekwame leiding van President Steyn, heeft door
deze aansluiting aan de zaak der Zuid-Afrikaansche Republiek een daad verricht,
haar verleden, haar verkregen en onder strijd en lijden gehandhaafde
onafhankelijkheid en de dappere daden der oude voortrekkers ten volle waardig.
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Indische folk-lore.
Door Iboes.
Een landschap in Midden-Java. Een schitterende zonneschijn met een helderblauwe
lucht. Hoe verzengend beschijnt ons de tropische zon en het zal nog warmer worden,
want het is pas elf uur in den morgen.
Hoe liefelijk en koel ziet gindsche kampong er uit, verscholen onder wuivende
palmen en donkergroene tamarindeboomen, omgeven door het zacht ruischende
bamboe-loof. Gaan wij er heen, misschien is dáár koelte te vinden.
Langs slingerende paadjes heen, door de schitterende groene padi-velden, komen
wij aan het wachthuisje, dat aan de poort van iedere kampong staat.
Wij hooren schelle, vroolijk lachende vrouwenstemmen, die bij onze nadering op
eens verstommen.
Onder een èmpèr of afdak staan eenige vrouwen en meisjes padi te stampen.
Hare kleeding doet ze beter bestand zijn tegen de warmte, dan die van ons,
Europeanen. Alleen gekleed in of liever slechts omhuld door een sarong, die onder
de armen vastgemaakt, schouders en armen ontbloot laat, hebben zij weinig last
van de hitte. Eenige koekoeks-kippen loopen om hen heen, de wegvliegende
rijstkorrels oppikkende. Vóór gindsche woning, die er beter uitziet dan de andere
(de woning van den loerah of kamponghoofd) zien wij een lange bamboe in den
grond gestoken. In de hoogte bijna aan den top is een klein afdak gemaakt,
waaronder een kooi met een tortelduif hangt. Met een katrol kan men de kooi op en
neer halen. Het schijnt wel een kostbare vogel te zijn van dat soort, dat geluk
aanbrengt, die de Javanen soms zoo duur betalen. Bij onze nadering laat hij
driemalen als verschrikt zijn klagend gekir hooren.
Wij bevinden ons in de dessa Ngares, van waar men het schoonste gezicht heeft
op de heuvels, die het Djamboe gebergte voorafgaan. Koffietuinen zien wij vóór
ons, waar de kale dadapboomen grijs afsteken tegen het donkergroene loof der
koffieboomen, waartusschen de donkerroode bessen glinsteren als robijnen. Verder
op weder donkere onbebouwde plekken, die nog op ontginning wachten.
*)
‘Dhoog’ tobil, stampt toch niet zoo hard, wat zullen zij in de naburige dessas wel
denken, zegt Gijèm de aardige dochter van den loerah. Je weet toch wel, dat er dan
een huwelijk op handen is, als men in de naburige dessas het geluid van het
rijststampen kan hooren.’
‘Wat ze zullen denken, herhaalt Simah lachende, wel ze zullen denken, dat

*)

Uitroep van misnoegen.
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In het Djamboe gebergte.
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de loerah eindelijk zijn toestemming heeft gegeven tot het huwelijk van Gijèm en
Kario.’ Algemeen gelach volgt hierop.
‘Odjò mêsèm’ (wees niet verlegen) zegt Simah tot Gijèm, die verlegen haar hoofdje
afwendt. ‘Ik heb er reeds lang een voorgevoel van gehad en het zal nu wel spoedig
gebeuren ook.’ Allen lachen nu om het verlegen gezichtje van Gijèm.
*)
‘De hoeveelste van het licht is het vandaag?’ vraagt Saminah op eens.’
‘De veertiende,’ antwoordt Simah.
den

‘Dus morgen, den 15 van het licht.’
‘Volle maan,’ herhaalt Saminah peinzend. ‘Hoe zoudt gij het vinden, om voor
morgenavond een Ni-Thowok-feest te organiseeren?’
Allen juichen dit voorstel toe en nu wordt er afgesproken, wie voor de verschillende
zaken als: kleederen, bloemen, reukwerk enz. zal zorgen.
Timah zal zorgen voor de Sarong en slendangs. Sarinah voor de bloemen en
menjan, Sarienten voor het spiegeltje, weer een andere voor de bedak. Doch wie
†)
zal hun de itjir bezorgen?
Allen kijken elkander eenigszins bedremmeld aan, totdat Gijèm op eens uitroept:
‘Welnu, daar zal ik voor zorgen.’
‘Gij?’ herhalen ze.
‘Ja,’ zegt Saminah plagend, ‘zij krijgt alles gedaan.’
Op hetzelfde oogenblik ziet men een jongen Javaan het dessa-erf opkomen, met
een grasmand over het hoofd en een geit aan een touw meêvoerende.
‘Kario,’ fluistert eene der vrouwen Gijèm glimlachend aankijkende.
De jongeling loopt langs de vrouwen heen, zonder iets te zeggen en bindt zijn
geit vast aan een der stijlen van de naburige woning. Vervolgens rolt hij een strootje
en gaat dat op zijn hurken, de armen lang uitgestrekt over de knieën, oprooken
Nadat zijn strootje op is, staat hij op, rekt zich welbehagelijk uit en verlaat langs een
zijpad de kampong.
‘Ja, gij kunt er op rekenen, ik zal voor de itjir zorgen,’ herhaalt Gijèm nogmaals
beslist.
Tegen den middag verlaat zij stilletjes de vrouwen om te trachten Kario, die op
de sawah bezig is, te spreken. Zij gaat naar een naburig veld en doet alsof zij van
de Katjang, die daar groeit wil plukken.
Kario ziet eerst overal rond en niemand bemerkende gaat hij langzaam naar Gijèm
toe.
‘Wel Gijèm, hoe komt gij hier?’
§)
‘Wel ik pluk katjang voor de sajoor.’
Een poosje kijken zij elkander aan, toen Gijèm op eens zegt, Kario, wilt

*)
†)
§)

Het licht, de schijngestalte der maan.
De itjir of vischfuik, die volgens het volksgeloof gestolen moet worden en op een kerkhof
verstopt, ten einde heilig te worden.
Sajoor. Indische soep van groenten.
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gij wat voor mij doen? Gij kunt mij een grooten dienst bewijzen. Morgen avond geven
wij een Ni-Thowok feest en ik moet de itjir stelen.
Gij begrijpt toch wel, dat ik niet durf. Wilt gij het voor mij doen? Ontsteld kijkt hij
haar aan en vleiend herhaalt zij haar vraag, terwijl zij hem daarbij lieftallig aanziet.
Nog weifelt Kario, doch na eenig talmen geeft hij zijn toestemming.
Gijèm verlaat opgeruimd het veld, springt, haar sarong eenigszins optillende, vlug
over een sloot, buigt zich voorover en verdwijnt door de struiken in de kampong.
Kario staat een poosje na te denken. Bij nader inzien spijt het hem, dat hij Gijèms
verzoek niet heeft afgeslagen.
In gedachten verzonken loopt hij eenigen tijd rond over de galengan of dijkjes
langs de sawahvelden en bevindt zich op eens bij den ingang der dessa voor het
wachthuisje, waar eenige mannen in een druk gesprek zijn gewikkeld. De zon is nu
bijna gedaald. De Indische zon kleurt alles schooner dan elders. En overdag zoo
brandend, soms zoo verschroeiend heet, neemt zij nu afscheid onder een
verkoelenden bergwind.
Gevoelt ook Kario de poezie van de schoone omgeving?
Hij blijft even stilstaan en hoort meteen wat men spreekt. Het is over den loerah.
Hij is in moeielijkheden gewikkeld. Misschien wordt hij wel ontslagen. Er is in de
laatste dagen weder gestolen en nu heeft hij aanzegging gekregen, dat hij zal moeten
aftreden als de zaken zoo doorgaan.
Kario gevoelt nu dubbel spijt van de zooeven gedane belofte aan Gijèm. Doch...
hij heeft het eenmaal beloofd. Haar teleurstellen wil hij, kan hij niet. Maar het is toch
‘stelen’ dat hij om harentwil gaat doen. Stelen? Wel neen, dat is het niet. Den
volgenden dag zal hij de itjir terug brengen, dan is het slechts leenen wat hij doet.
Deze nieuwe soort logica stelt hem geheel gerust, vooral als hij aan Gijèm denkt.
Hij sluipt dus tegen den avond de dessa uit. Stilletjes neemt hij zijn weg over de
velden en komt in de dessa Poeger aan. Het heeft eerst zachtjes geregend. De
lucht is bewolkt en het waait eenigzins. Het is bijna middernacht. Plechtig ruischt
de avondwind door de palmen. Diepe stilte. Hij loopt naar het afdak, waar hij weet,
dat Pak Darmo zijn itjir bewaart. Hij staat even stil en luistert. Dan neemt hij de itjir
op, doch laat die weder vallen. Bewoog zich daar niet iets? Was het een hagedis?
Zoo het eens een slang was. In het wachthuisje heeft men ook iets gehoord.
‘Hoordah’ (werda) roept een slaperige stem.
Kario beweegt zich niet en alles wordt weder stil. Behoedzaam raapt hij de itjir
op, sluipt verder en springt over de sloot de kampong uit.
Maar... nu komt het moeielijkste voor hem aan. Hij moet naar de stono, het kerkhof
gaan, om de itjir daar te verstoppen. Kario is bang en huivert.
Een inlander koestert een bijgeloovige vrees voor de stono. Na zonsondergang
durft hij er haast niet langs te gaan. En nu moet hij er over heen loopen. Even aarzelt
hij, doch hij heeft het beloofd. En aan Gijèm denkende
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vat hij weder moed. Langzaam gaat hij vooruit. ‘Hadi’ (hu!) wat is het donker. Als er
eens....
Daar komt de maan op eens van achter een donkere wolk te voorschijn. Het is
alsof zij naar hem kijkt. Doch nu kan hij ten minste zien. Wat hoort hij daar op eens
in de verte? Muziek! Het zijn de klagende tonen eener rèbab of inlandsche viool.
Om hem heen diepe stilte. Alles slaapt, alles rust. Wat is het hier stil. Slapen de
dooden ook? Rusten zij ook uit?
Stil! Wat hoort hij daar achter op het kerkhof. Weer muziek? Het klinkt als een
zacht ver af gezang
Neen, het is de nachtwind, die door de bladeren van de bamboe suist, liefelijke
tonen te voorschijn roepende, als het wegstervend geluid van een

Langs de ‘stono’.

Eôlusharp. Snel verstopt hij nu de itjir tusschen de struiken op een plaats, die ‘angker’
(heilig) is. En met een zucht van verlichting spoedt hij zich huiswaarts.
***
Den volgenden morgen vroeg zorgt hij, dat hij Gijèm ontmoet, deelt haar alles mede
van zijn nachtelijk avontuur en vertelt haar, dat hij de itjir dien middag te drie uur op
de sawah achter de kampong zal brengen.
De zon is achter de bergen verdwenen.
Het is hetzelfde landschap als bij dag, doch hoe geheel anders, want aanstonds
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zal hier een andere vorstin den schepter zwaaien. Het is de godin van den nacht,
de maan. Stiller en liefelijker dan hare zuster, de vorstin van den dageraad, die alles
overgiet met een verblindend gouden gloed, kleuren tooverende soms te fel voor
de oogen.
Niet zoo de maan, zij omwikkelt alles met een zilveren sluier, de omtrekken
verzachtende van het landschap. Zij giet er geen gloed over uit. Slechts een zilveren
tooverachtigen glans. Wat geeft hier het verschil. De eene godin spreekt u van leven,
van onrust. De andere fluistert tot u van rust, van eeuwige vrede. De stilte die zij
om zich heen over het landschap uitstort, doet u goed. Zij stemt u tot nadenken. Zij
maakt u droevig, maar zij wekt hoogere gevoelens in uw hart op. O, die liefelijke
stilte van tropische nachten, als alles een ander aanzien heeft dan bij dag; zij
stemmen ons tot hoogere, betere gedachten. Zoo roept ook de maan de ziel der
bloemen wakker, want hare geuren stijgen langs hare stralen omhoog. En in haar
gevolg brengt zij altijd den liefelijken, koelen bergwind mede.
Het is dus de avond van het licht, de volle maan. Alles spoedt zich naar de plataran
(dorpsplein). Matten worden daar op den grond uitgespreid. Diepe stilte. Men hoort
slechts een zacht gegons. Daar komt Simah aan. Zij brengt een passoo (aarden
waterbak) vol bloemen, een padoepo of wierookvat en de menjan mede. Saminah
brengt een tjèloepak (lampje) en de pengilon (klein spiegeltje). Een andere brengt
de sarong en de slendangs. Gijèm heeft de siwoor (waterschepper van de kokosnoot)
die zij met bedak gaat beteekenen.
Zie er komen oogen... een neus... een mond... en eindelijk een gezicht te
voorschijn.
Een licht rose wolk vol donker roode streepen komt te voorschijn. Daar verschijnt
op eens ‘het licht’ als een bijna vurig roode bol. Zóó zien wij de maan nimmer in
onze gematigde luchtstreken. Een langgerekt: ‘Wa... ah’ zweeft als een zucht van
verrukking sidderend over de hoofden der opgetogen menigte heen. Het licht is er.
Men kan beginnen.
De siwoor wordt als hoofd van de pop in de itjir, dat als romp moet dienen,
gestoken en door de vrouwen met saroongs behangen. Het toilet van Ni-Thowok
wordt nu verder gemaakt. De pop wordt met bloemen versierd, men laat haar in het
spiegeltje kijken. Zij moet ook zichzelve bewonderen. Daarop wordt de padoepo
met de welriekende mènjan er om heen rond gebracht.
Nu worden vier slendangs aan de itjir vastgemaakt, waarvan de uiteinden door
vier vrouwen worden vastgehouden. Er heerscht nu een diepe stilte. Men begint
zacht neuriend te zingen. Nog zachter, sleepender wordt het gezang om in eens
tot meerdere kracht over te gaan, want er komt beweging in de gestalte.
Eerst bijna onmerkbaar, licht schommelend, dan wordt die beweging sneller en
gaat over tot bijna woeste sprongen. De vrouwen kunnen de pop bijna
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niet meer houden. De slendangs worden vaster aangetrokken, door andere vrouwen
en meisjes bijgestaan.
Nu is de Ni-Thowok ‘dhadhi’ (bezield)! Geloof niet, dat iemand zal trachten de
pop te doen bewegen. Dit toch zou ziekte of dood teweegbrengen.
De mènjan en het spiegeltje, die bij het toilet dienst hebben gedaan, worden nu
weggebracht. Men kan nu beginnen met vragen te stellen. Simah's zoontje is ziek.
Welke planten moet het kind hebben als medicijn?
De Ni-Thowok gaat nu vooruit. Zij sleurt de vrouwen mede, die de slendangs vast
houden. Soms blijft men geheel achter, want de pop is nu niet meer tegen te houden.
Op het geschreeuw en gegil komt ook de loerah uit zijne woning.
‘Wat gebeurt hier, wat beteekent dat lawaai? Hij heeft ook lust eenige vragen te
doen. Zou de Ni-Thowok hem niet uit de verlegenheid willen helpen? Plotseling richt
hij de volgende vraag tot haar: kan Ni-Thowok mij den dief niet aanwijzen, die mij
die lastige perkaras (zaken) bezorgt?
Op eens verandert Ni-Thowok van richting, gaat door tuinen en velden, komt op
een smal pad en volgt dat, tot zij voor het huisje van Mitro komt. Hier wordt zij als
razend en begint woest op de deur te kloppen.
Te vergeefs spant men zich in, de pop aan de slendangs vast en tegen te houden.
De deur vliegt open. Men stormt het huis binnen, de pop achterna, die onder de
baleh baleh (rustbank) door wil dringen.
Mitro, bevreesd geworden door het ongewone geraas is onder de baleh-baleh
gekropen.
Ha, de dief is gevonden. Mitro bekent niet alleen de diefstallen, doch wijst ook de
plaats aan, waar hij alles in den grond begraven heeft.
Algemeene verwondering. De loerah is zeer tevreden. Nu zal hij niet ontslagen
worden.
Kario en Gijèm juichen, want nu geeft hij ook toestemming tot hun huwelijk.
Was niet dit huwelijk voorspeld. En was die voorspelling nu niet uitgekomen vroeg
Simah triomfeerend.
Ja, ja, de wind, die het geluid van het rijststampen zoo verre had overgebracht
was hun bontgenoot geweest.
Een maand daarna was er feest in de kampong. De feestelijkheden duren meestal
een week. De muziek der gamelang klinkt nu eens zacht dan weder harder, doch
altijd liefelijk en ook nu voert de wind die klanken tot in de naburige kampongs.
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Mr. H.J. Coster.
(Geboren te Alkmaar, 30 Juni 1865, - gesneuveld bij Elandslaagte,
Natal, 21 October 1899.)
In memoriam.

Herman Jacob Coster.
(laatste portret).

In een ouderwetsch huis aan het einde van de Breestraat, niet ver van den hoek
der Steenschuur, No. 159, met spaarzaam geplaatste eigenaardige gele steentjes
in den voorgevel, woonde hij met zijn moeder en zuster, student-Leidenaar zooals
't heette. Een lange marmeren gang door, een donkere
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trap op, weer een gang en ge stondt in de ruime studeerkamer, niet hoog, maar met
drie flinke ramen aan de Breestraat. Het was aan den schaduwkant, door de ruiten
schitterden de in het zonlicht felwitte huizemuren aan de overzijde.
Boeken langs den wand; een reusachtig, heel ouderwetsch schrijfbureau midden
in de kamer. Een blauwe damp hing er gewoonlijk van goudsche pijpen; er was die
eigenaardige Hollandsche geur, waar wel voor bijna ieder onzer de eene of andere
herinnering aan vast is. Een paar gemakkelijke stoelen, een gewoon meubilair. Een
indruk van gezelligheid, vertrouwelijkheid, rust.
Aan het groote bureau zat hij en zag den welkomen bezoeker aan met zijn
vriendelijke, ernstige oogen, die zoo juist op hun plaats stonden in het mooie gezicht.
Een vierkant, breed voorhoofd, een rechte, fraai gevormde neus, geen baard toen
nog, maar een forsche blonde knevel, goed verzorgd, zooals zijn kleeding, zonder
overdrijving. Een lichte blos meestal; een blanke gelaatshuid, die gemakkelijk kleurde.
Kortgeknipt blond haar en een forsche nek - een nek met iets karakteristieks, die
hem dadelijk herkenbaar maakt ook op die laatste afbeelding van hem: te paard,
vóór zijn kommando Hollanders, gereed om uit te trekken; met den rug naar den
toeschouwer, opzettelijk blijkbaar, want zóó was hij: wars van alle vertoon.
Een fijn besneden, een voornaam, en toch een zoo eenvoudig gelaat. Het was
maar zelden noodig daarop te zoeken naar wat er in hem omging. Het moeilijke
leven in Zuid-Afrika moge het later veel ernstiger gemaakt, de politiek moge het iets
van zijn bewegelijkheid ontnomen hebben, in zijn studententijd had hij het zelden
in bedwang. Die oogen en die mond lachten zoo heerlijk gul en open; en
jongensachtig jolig kon hij lachen, in niet zeldzame uitbarstingen van frisch, jong
levensplezier. Toorn en ergernis ook gingen op dat gelaat niet achter een masker
schuil; en heftig kon hij toornen tegen onoprechtheid en lafheid en minachtend zich
ergeren over aanstellerij en ijdelheid. Ernst lag op dat gelaat, met geestdrift samen.
Hij hield van geestdrift, - ook bij anderen, wat niet gewoon is. Hij zeide het hun, wat
meer durf eischt in een studentenmaatschappij, dan men denken zou. Ik hoor het
nog, in zijn speech vol verkwikkende wijsheid tot de nieuwe Corpsleden van 1889,
het woord, waarin hij de uitdrukking van een hem eigen gedachte gevonden had:

Ce n'est pas par l'enthousiasme qu'on périt, c'est par la platitude...
Zooals zijn gelaat, was zijn karakter: edel, voornaam en toch zoo eenvoudig. Geheel
niet ingewikkeld of moeilijk te doorgronden; een harmonisch samenstel van
elementaire deugden: oprechtheid; moed, zedelijke en lichamelijke; wilskracht;
trouw; liefde voor rechtvaardigheid en vrijheid. Een scherp en gezond verstand
daarbij; hersens, die in zeer korten tijd de kern, het wezen in zich opnamen en
verwerkten, van wat anderen veel uren studeeren en herhalen kostte. Geen ‘man
van de wetenschap’ in den gewonen zin, maar een, die wetenschap zich schijnbaar
zonder moeite eigen maakte om haar toe
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te passen op de dingen des levens. Een aangewezen leider, reeds in zijn
studententijd, omdat hij meer wist en hooger voelde dan de meesten van zijn
tijdgenooten, en omdat daarbij een merkwaardig gelukkige samenvoeging van
uiterlijke met innerlijke talenten hem dadelijk een persoonlijk overwicht gaf boven
bijna ieder van zijn kameraden. Een roep van heerschzucht kon hij aldus niet
ontgaan; maar wien van hen, die hem leerden beminnen en liefhebben, hinderde
zijn meerderheid, waaraan alle praal, alle o p z e t vreemd was?
Zijn eerzucht, niet zijn heerschzucht, ging zeer ver: de beste, de eerste te zijn. In
het woord van Aeschylus, dat hij den jong-studenten voorhield in diezelfde
redevoering, waarin hij met heldere, niet te groote woorden heeft uitgezegd wat er
in zijn eigen gemoed geweest was, toen hij student werd, en wat er gebleven was
sedert dien dag - in dien versregel, dien hij den jongen Corpsbroeders voorhield bij
hun binnentreden in een maatschappij, waarin zoovelen zich met schijn tevreden
stelden, naar schijn streefden, een heelen cursus doormaakten tot het opdoen van
na de promotie toe te passen zoogenaamde levenswijsheid, - lag zijn eigen eerlijke
streven uitgesproken, dat rechtstreeks voortkwam uit zijn wezen:

niet de eerste te schijnen, maar de eerste te zijn.
Het mag zelfs gevraagd worden, of, toen hij de eerste wás en zich daarvan bewust
was, de uiterlijke zijde van dat de-eerste-zijn hem onvermengde vreugde gaf. Zijn
verkiezing tot praeses van het Leidsche Studentencorps had, hoewel de meerderheid
voor hem overweldigend was, niet zonder strijd plaats gegrepen. Dit was het ergste
niet; voor strijd is hij nooit teruggedeinsd, veeleer was zijn natuur in den goeden zin
des woords strijdhaftig. Maar hij gevoelde diep en pijnlijk de waarheid van veel
verwijten, die zijn studentenmaatschappij, zijn corps, te verduren had. Dat corps bij
een gebouw vergelijkend, sprak hij tot de nieuwe leden met den weemoed van hem,
die grieven niet weerleggen kan, waaraan hij persoonlijk zich toch onschuldig weet:
‘En gij, die eens de fundamenten en de muren zult zijn, weest er u van bewust,
dat ge even nuttig zijt als het gevelstuk en benijdt 't niet te veel, want al valt het een
ieder in het oog, die het gebouw beziet, het zijn niet enkel loftuitingen die 't worden
toegezwaaid, het heeft soms afkeuringen en spotternijen te verduren, dikwijls zóó
waar en zóó gegrond, dat 't zou wenschen maar steeds een steen der fundamenten
en nooit een gevelstuk te zijn geweest...’
Heeft hij diezelfde ervaring, bitterder waarschijnlijk, niet nóg eens moeten
doormaken, jaren later, ver weg van de studentenstad, in zijn nieuwe vaderland?
Vol levenslust en energie en geestkracht was anders die studententijd van hem en
dat jaar, waarin hij het corps bestuurde. Ik herinner mij nog zoo goed, hoeveel moeite
het hem kostte zijn stem te dwingen tot den toon der officieele woordvoering aan
het graf van den vroeggestorven hoogleeraar d'Ablaing. ‘Mijne heeren!’ begon hij
en - gelijk sommigen onzer - hij schrok van zijn jonge, frissche, opgewekte stem in
de stille droefheid van het
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Collegium van het Leidsch Studentencorps 1889/90.
H.J. COSTER. praeses.
A. van der Elst, assessor I.
W.C.Th. van der Schalk, ab-actis.
F.W.A. Hütschler, quaestor.
W. Birnie, assessor II.
P. Somerwil, pedel van het L.S.C.
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Warmondsche kerkhof. Vol levenslust was hij, toen hij het corps bij de lustrumfeesten
te Groningen vertegenwoordigde en dienzelfden zomer (1889) te Parijs, waar hij
als hoofd der Nederlandsche studentendelegatie in het amphitheater der oude
Sorbonne een korte, maar sierlijke dankbetuiging uitsprak. Ook zie ik hem nog staan,
den presidentshamer in de hand, achter de tafel op de bovenzaal der Societeit
Minerva, een stampvolle, onstuimige Corpsvergadering leidende, waar de golven
hoog opbruisten ter wille van de door een burger-schouwburgcommissaris verkorte
studenteneer. De zaak was niet van veel gewicht, maar op dat oogenblik en in die
omstandigheden belangrijk en Herman Coster, de praeses, was ‘erin,’ als altijd
geestdriftig en kalmeerend, vol hart en verstand tegelijk.
Hij had toen reeds - in het jaar van zijn praesidium, een uitzondering - doctoraal
in de rechten gedaan. Hij was als hoofd van het Studentencorps afgetreden (Februari
1890), zou eenige maanden later promoveeren, de Maskerade nog meemaken en
dan vertrekken. De verkiezing van zijn opvolger vlotte niet te best; er werd in die
dagen veel gedaan aan wat wij ‘corpspolitiek’ noemden en de boel liep in de war.
Bij tweede stemming werd Coster als praeses Collegii hérkozen. Men wist, dat hij
het niet aannemen zou, om allerlei redenen. De herkiezing was een teleurstelling
voor hem: ‘dat heb ik niet aan ze verdiend’, heb ik hem hooren zeggen. Het was
een bewijs, dat hij die onhandige sympathie-betuiging, die toch oprecht was, niet
heeft begrepen; en een bewijs ook van den grooten eenvoud van zijn gemoed.
Maar de wijze, waarop hij het Corps naar buiten vertegenwoordigde, was niet
datgene, wat beteekenis heeft gegeven aan zijn praesidiaat. Dat was, wat zijn
*)
leermeester en vriend, de hoogleeraar Fockema Andreae onlangs zoo goed aan
de thans te Leiden studeerenden gezegd heeft in de woorden:
‘Zelden heeft er, geloof ik, aan het hoofd van het Leidsche Studentencorps iemand
gestaan, aan wiens lof of blaam de leden zooveel hechtten als aan den zijnen,
iemand van grooter en beter invloed dan Coster.’
Ik heb het extra-nummer van het Studenten-weekblad Minerva voor mij liggen, dat
Coster's vrienden voor den dag zijner promotie - 6 juni 1890 - hadden samengesteld
en dat 's middags aan de feesttafel aan alle gasten werd rondgedeeld. Het staat
natuurlijk vol grappen en goedigen spot, die men nu niet zonder een traan kan lezen.
Maar het nummer begint met een ernstig ‘hoofdartikel,’ getiteld helaas! In Memoriam,
een afscheid aan den student Coster, die als Mr. H.J. Coster de maatschappij intrad.
Ik citeer daaruit weder, omdat uit die woorden zoo duidelijk blijkt wat de vrienden
over hem dachten op dat oogenblik, toen nog geen roemvolle loopbaan of heldhaftige
dood hun oordeel beïnvloed konden hebben. Daar luidde het:
Wanneer onze jonge doctor later, als oud meester in de rechten zijn blik
nog eens laat gaan over het tijdvak begonnen in September 1885 en in
Juni 1890 besloten, dan

*)

In het Studentenweekblad Minerva van 2 November 1899.
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zal hij zeker een aangenaam oogenblik beleven. Hij heeft toch in dien tijd
een opvatting gehad en een uitvoering gegeven aan die opvatting van
het studentenleven, die menigeen hem zal benijden. - Hij is in kleinen
kring geweest de man, die ieder nauw aan zich verbond door oprechte
vriendschap, door innige deelneming in al wat zijn intieme vrienden betrof,
door trouwe hulp met raad en daad, waar zij, met vol vertrouwen op zijn
meerderheid van geest en hart, zich tot hem wendden. Voor zijn kennissen
was hij een prettig, conversabel mensch, steeds wel gehumeurd, steeds
te vinden voor een aangenaam toeven in een vriendenkring of een
vroolijken tocht. En wat hij is geweest voor de grootere menigte van het
Leidsche Studentencorps, dat weten wij allen niet alleen, maar dat zullen
ook lateren, nà ons, met dankbaarheid gedenken. Zijn gloeiend
enthousiasme, zijn afkeer van al wat laksheid, onverschilligheid, of nòg
erger, wat ungentlemanlike was in onze toestanden, hoe heeft hij die niet
dikwijls, met al de kracht die in hem was, aangewend tot het in stand
houden en uitbreiden van den goeden naam van Leiden's studenten!
Herman Coster is een verschijning geweest aan deze Universiteit, die
niet alleen even zeldzaam is als een schitterende lichtster, maar ook
evenals deze een groote streep helder licht heeft achter zich gelaten.
Aldus dat In Memoriam. Het blaadje werd, gelijk gezegd, aan de feesttafel
rondgedeeld. Dien middag had de promotie plaats gehad om half vier; de
promovendus had zijn proefschrift - een werkje van niet buitengewone beteekenis,
want hij had haast om weg te komen, er lag een taak voor hem gereed buiten de
studentenmaatschappij - verdedigd, zooals het deftig heet ‘tegen de bedenkingen
der faculteit.’ Een groote schare vrienden en belangstellenden was daarna mee
naar binnen gestroomd in de Senaatskamer en had met dankbare en hartelijke
aandoening de woorden vol lof en vol vriendschap aangehoord, waarmede de
hoogleeraar, die Coster's promotor was, hem den doctoralen graad verleende.
En zoo kwamen zij samen om 6 uur in het hotel Levedag, waar een schitterende
feestdisch hen wachtte. Het was een ‘groote’ promotiepartij. De man, die Coster's
beste vriend, die hem een vader geweest is - ‘de dokter’ noemden Herman's vrienden
hem onder elkaar en in het blaadje stond hij gekenmerkt als ‘het puik der agnaten’
- had gewild, dat het afscheid van het studentenleven glorieus zou zijn. Zoo zaten
daar aan niet alleen zijn clubgenooten en intieme academievrienden, maar ook de
vertegenwoordigers der gezelschappen, waarvan de jonge doctor eerelid was: de
Minerva, het blad waarin hij zoo menigmaal de pen gevoerd had; het dispuut Simplex
Veri Sigillum, waaraan zijn naam verbonden blijft in de herinnering van allen, die
tegelijk met hem deel van dien vriendenkring hebben uitgemaakt. Ook oudere
vrienden waren aanwezig: tot de glorie van het feest droeg in onze oogen niet weinig
bij de aanwezigheid van den toenmaligen burgemeester van Amsterdam, mr. G.
van Tienhoven, van diens broeder, den medicus, en van het lid der Tweede Kamer,
mr. W. van der Kaay - dezelfde, ach, die negen jaren later, door een telegram van
een onzer dagbladen gewaarschuwd, het eerst de verpletterende tijding van Coster's
dood aan zijn bloedverwanten zou gaan brengen...
Er werden hartelijke en welsprekende redevoeringen op den jongen doctor
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gehouden, maar het glanspunt was diens eigen speech. Ieder onzer werd door hem
toegesproken, op zijn beurt, in de ronde, flinke taal die hij placht te gebruiken. Zijn
woorden maakten een bijzonderen indruk en hoewel het uur laat was en de vreugde
hoog gestegen, was de aandacht onverdeeld. Want die sprak was Herman Coster
en hij ging ons verlaten, veel verder dan de meeste academievrienden, die wij van
ons zagen scheiden. Hij ging - wij wisten het, wij twijfelden er geen oogenblik aan
- in het verre werelddeel, een verheven strijd voeren, een zegepraal tegemoet,
waarvan hij de hooge waarde had uitgesproken in de stelling die zijn academisch
proefschrift besluit:

In de overwinning van den Hollandschen stam in Zuid-Afrika zal een
waarborg liggen voor ons onafhankelijk volksbestaan.
Over zijn leven en werken in Zuid-Afrika zal ik niet veel zeggen. Het is zeker voor
hen, die hem niet persoonlijk gekend hebben, het belangrijkste tijdperk van zijn
leven. Maar ik mis het materiaal om daarvan een beeld te geven, dat de werkelijkheid
nabij komt, en later zal die taak, naar ik reden heb te verwachten, door een ander
beter en uitvoeriger vervuld worden dan ik het thans zou kunnen doen.
Wij hoorden in Nederland, tot onze verbazing, dat het hem niet voor den wind
ging in Bloemfontein, daarna in Pretoria, waar hij zich gevestigd had als advocaat.
‘De honger’ - schreef hij, geruimen tijd reeds nadat hij was weggegaan - ‘de honger
staat nog wel niet voor de deur, maar is toch al in de straat.’ Maar langzamerhand
ging het beter, ging het heel goed. Hij was intusschen getrouwd en er kwamen drie
kinderen in den loop der jaren. In 1896 lazen wij, dat hij Staats-procureur was
geworden, op bijzonderen aandrang van president Kruger zelf. En in eens was zijn
naam bekend over de geheele wereld, toen hij, als staats-aanklager in een
onverbiddelijk requisitoir de doodstraf eischte tegen de leden van het
Johannesburgsche Reform-Committee.
Nog in hetzelfde jaar zagen wij hem in Nederland terug, dezelfde gebleven, wat
ernstiger alleen dan vroeger. Niet lang, nadat hij naar ginds was teruggekeerd,
meldden de bladen, dat hij zijn gewichtig staatsambt had neergelegd en de praktijk
weder opgevat. Ik heb mijn wrevel niet kunnen verbergen tegen iemand, die mij op
het vernemen van die tijding zeide, ‘dat hij als advocaat immers zooveel meer
verdienen kon.’ Neen, dat leek heelemaal niet op Coster. Het is gansch wat anders
geweest, dat bij hem het plan heeft doen rijpen om het pas verworven eere-ambt
neer te leggen. Het is nu niet de tijd om daarover te spreken; het zal niet mogen
ontbreken in het relaas van hem die over Coster's Afrikaanschen tijd schrijft. Maar
wel zij gezegd: èn dat ontslag èn de wijze, waarop hij het indiende, strekken hem
tot hooge eer, zijn een bewijs te over van zijn mannelijk karakter en van de nobele
opvatting der zware taak, die hij zeker niet uit eerzucht en maar half vrijwillig op zich
had geladen.
Hij keerde dus terug tot de advocatuur, in zijn handen met recht nobile
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officium. Zijn groote gaven hadden hem met het Roomsch-Hollandsch recht, dat hij
daarginds te beoefenen had, spoedig vertrouwd gemaakt. Maar meer nog dan zijn
kennis, maakten zijn eerlijkheid en zijn karakter hem tot den advocaat in de
Boerenrepublieken. Wie gevoelt niet wat in een jong land, met een gemengde
bevolking, met ‘uitlanders’-elementen, met een industrie als die van den Rand, met
een hachelijk staatkundig bestaan, een rechtsgeleerd raadsman beteekent, die
a l g e m e e n v e r t r o u w e n verdient en geniet? Zoo was zijn positie daarginds;
weer was hij onder zijn gelijken de eerste.
Hoe gemakkelijk ware het voor hem geweest, nadat de oorlog was uitgebroken,
zich te laten aanwijzen om te Pretoria te blijven. Wie zou hem van

Een afdeeling van het kommando Hollanders van Pretoria. (links vooraan, op den rug gezien,
mr. H.J. Coster).

gebrek aan moed beschuldigd hebben? Hij had zich niet wegens zijn gezin behoeven
te verontschuldigen; redenen lagen voor de hand: zijn waarde voor den staatsdienst
in deze moeilijke dagen, zijn organiseerend talent...
Maar hij trok uit. Het sprak van zelf. In zijn laatste brieven werd over den oorlog
niet met groote uitvoerigheid, nog minder met verbittering gesproken. Hij was het
in zooverre met Chamberlain eens, dat ook naar zijn meening ‘de oorlog altijd
onvermijdelijk geweest was.’ De oorlog was er nu en verschrikte hem niet. De oorlog
was het groote, lang verwachte, het onafwendbare, dat aanvaard werd op ieder uur,
waarop het komen wilde, omdat alléén dat uur, niet de komst, onzeker was. En
Coster deed, wat hij altijd geweten had, dat hij in dat uur zou doen: hij vatte het
geweer en trok naar de grens.
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Hij was aan het hoofd eener afdeeling van het kommando Hollanders gesteld,
vijf-en-twintig in getal. Zware dagen voor hem gingen aan hun vertrek vooraf. Hij
zorgde voor alles, voor alle stoffelijke en andere belangen van het troepje, dat aan
zijn leiding was toevertrouwd. Hij had zelfs last genoeg om velen tegen te houden,
die bij zijn kommando wilden ingelijfd worden, waar de mannen het zoo goed hadden.
En welk een zorg, van heel anderen dan stoffelijken en bedrijvigen aard, als hij
dacht aan wie hij in de hoofdstad achterliet!
Toen wij hier in Nederland hoorden, dat hij uitgetrokken was, als aanvoerder, toen
zwol ons hart van trots om dan in een te krimpen van angst. Dat hij vallen zou in
den strijd, ieder onzer heeft het gevreesd, ja verwacht. Zijn begrip van wat eens
leiders taak was, zou hem bewegen om onverschrokken voor het gelid te staan, op
het meest bedreigde punt, een v o o r b e e l d ook hierin weer voor allen. Zijn
geestdrift, zijn oude geestdrift, met onstuimigheid losgebarsten uit alle nutteloos
geworden banden, zou nooit gedoogen, dat hij levend in 's vijands handen viel. Zoo
zijn leven niet door een wonder gespaard bleef, - hij zou vallen.
Het wonder gebeurde niet. Tien dagen reeds na het uitbreken van den krijg, bij
Elandslaagte in Natal, waar de vrijwilligerskorpsen, vergeefs hopend op de reddende
komst der Vrijstaters, wel meedoogenloos aan 's vijands vuur zijn blootgesteld
geweest, in een hardnekkig gevecht van vele uren tegen een overmachtigen vijand,
is hij gesneuveld.

Dulce et decorum est pro patria mori....
Een van de eerste spreuken, waarop wij onze Latijnsche taalkennis beproefd hebben;
hoe oud en afgezaagd klinkt zij ons. En hoe weinig spreekt haar inhoud tot ons, die
oorlog alleen kennen uit boeken en ons niet laten verontrusten door kranten; ons,
wie de tijd hoogstens roept om voor het vaderland te leven en te werken en wie
geheel andere idealen toelachen dan den Romeinschen dichter. Ons, die geen
menscheleven gering achten en wie alle gedachte aan oorlog niet het minst dáárom
zoo bitter deert, omdat hij een man van groote gaven en edele ziel, een man als
Herman Coster, door middel van een dommen, voor iemand, voor niemand,
bestemden kogel neervelt als een van de zooveel, als een nummer van de troep,
evenveel waard als de boereknecht aan zijn linker- of de mislukkeling aan zijn
rechterhand.
Toch is het waar voor hém: het is zoet en schoon voor het vaderland te sterven.
De glorie van een eerlijk, gelukkig en krachtig leven in deze moderne eeuw heeft
hij voltooid in den antieken luister van den dood voor het vaderland. Wie zal zeggen,
dat het einde voor hem te vroeg gekomen is? Wie zal zijn kinderen niet dit vaderlijk
voorbeeld benijden?
Hora est... Er is geen schooner voorbeeld, dan dat van hem, die altijd in zijn jonge
leven, als de plicht hem riep, de manneneer, het vaderland, geantwoord heeft: Ik
ben gereed.
Rotterdam, 10 November '99.
P.V.D.
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Buitenlandsch overzicht.
‘Ik wil geen poging doen om de toekomst te voorspellen, maar mijn vertrouwen op
den Engelschen soldaat is grenzeloos.’
Aldus in deze maand de Engelsche premier in zijn jaarlijksche speech aan het
Lord-Mayor's banket, waarnaar Europa pleegt te luisteren.
Was het dan noodig dat aan het Britsche volk een hart werd onder den riem
gestoken? Was niet de Zuid-Afrikaansche oorlog begonnen de coeur léger, gelijk
die van 1870? Had niet Rhodes gezegd, dat zulk een oorlog hem niet
aanbevelenswaardig voorkwam, maar dat, als hij er zijn moest, men van een oorlog
eigenlijk niet zou kunnen spreken; het zou een ‘inlijving’ zijn, natuurlijk na het
bedwingen van eenig verzet. En nu, een maand na het uitbreken van den oorlog,
voelde Lord Salisbury al de noodzakelijkheid van een geruststelling, van te zeggen,
dat het zoo erg niet was, dat men het terugtrekken der Engelsche troepen in het
Noorden van Natal voorzien had als een reculer pour mieux sauter!
De Engelsche regeering had dat voorzien, ik wil het aannemen. Toen op het eind
van September het leger van generaal Symons bevel ontving om van Ladysmith
naar Dundee te trekken, dat is tientallen van kilometers dichter bij de Transvaalsche
grens, op een oogenblik dat er te Pretoria ongerustheid en verbittering heerschte
en die voorwaartsche beweging daar niet anders kón worden opgevat dan als een
begin van aanval, toen zal zij wel voorzien hebben, dat die troepen misschien weer
eens denzelfden weg rugwaarts zouden moeten afleggen. Zij was toen zeer
‘voorzienig’, zooal niet voorzichtig. Zij voorzag den oorlog en het ‘onbeschaamde’
ultimatum van Reitz, waarover later zulk een verontwaardigde verbazing geveinsd
werd. Zij voorzag de ‘trouw’ der Kaffers aan Hare Majesteit de Koningin en de kans,
dat de Boeren - alsof ze al niet genoeg te doen zouden hebben! - deze wilden
zouden ‘aanvallen’, zoodat Engeland gerechtigd zou zijn hun wapens te geven tot
hun eigen verdediging. Zij voorzag haar eigen edelaardige verklaring, geen
holle-spitskogels te zullen gebruiken; daarom werden honderden kisten van dat
verminkend moordtuig naar Zuid-Afrika gezonden....
Aangezien echter het menschelijk oordeel feilbaar is en zelfs Lord Salisbury zich
geen profetengaven toekent, zag de Engelsche regeering ook eenige zeer voorname
zaken voorbij. Vooreerst wist zij, toen zij den oorlog uitlokte door een bepaalde daad
- want die beteekenis mag men achteraf aan het vooruitschuiven van de Britsche
troepen op dat tijdstip en in die omstandigheden toekennen - niet met zekerheid,
dat de Vrijstaat de Transvaal zou bijspringen. Was het de Natalsche
Times-correspondent niet, die dit schreef, men zou zijn oogen niet gelooven. Hoe,
men twijfelde eind September te Londen nog, welke de houding der wakkere
Vrijstaters zijn zou? Er is maar één verklaring voor dien twijfel te vinden. Dat een
verbond de beide republieken vereenigde,
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wist men; wij moeten dus aannemen, dat de Engelsche regeering hun trouw aan
het gegeven en geschreven woord afmat naar die, waarmee zij haar eigen beloften
pleegt te houden. Ook kende zij - zoo lezen wij - de sterkte der Boeren niet en
onderschatte hun hoedanigheden in den krijg, hen niet tot een aanvallend optreden
in staat achtend....
De Boeren zijn haar dus - ja, hoe moet ik het zeggen?... meegevallen. Het is bijna
vermakelijk, deze verwatenheid. Het toppunt van onwetende impertinentie, die
brieven ook van het oorlogsterrein, waarin met zekere voldane verbazing meegedeeld
wordt, dat de Boeren heusch hun gevangenen goed behandelen, dat zij in het
algemeen oorlogvoeren als gentlemen. Ja, wat dacht gij dan, hoogbeschaafde
heeren? Dat het een soort van blanke Kaffers waren, omdat zij de Engelsche
opperheerschappij niet voor het noodwendig einddoel van alle menschelijk streven
houden en liever hun vee weiden, dan delven naar goud?
De Engelschen zijn van de eene verrassing in de andere gevallen. Nadat de
eerste berichten meegedeeld hadden, dat het geschut der Boeren allermiserabelst
bediend werd; dat de jonge Boeren lang niet zoo goed schoten als de oude; dat de
Vrijstaters eigenlijk maar een aanleiding zochten om naar hun haardsteden terug
te keeren en hun geweer aan den kapstok te hangen; bleek achteraf dat er toch wel
een paar Engelschen gesneuveld waren door het geweervuur en, misschien bij
toeval, ook een paar Engelsche kanonnen gedemonteerd door het Boeren-geschut.
Wel werd dit laatste herhaaldelijk en telkens voorgoed ‘tot zwijgen gebracht’ door
de superieure Britsche artillerie, maar, als de clown in het circus, het wou maar niet
dood en even na zijn vernieling begon het telkens weer op onaangename wijze te
spreken.
Onder de dingen die niet voorzien waren zal ook, dunkt mij, de volkomen insluiting
van Ladysmith behoord hebben. Ik weet niet, op het oogenblik waarop ik dit schrijf
(21 November) of die plaats met generaal White's krijgsmacht den Boeren al in
handen is gevallen: de regimenten die daar liggen, zijn van de beste en zoo
koppigheid een Hollandsche karaktertrek is, een Engelsche is het ook. Maar al
mocht Ladysmith, wat al vrij onwaarschijnlijk wordt, het uithouden, totdat een
Engelsche macht van de Kaapkolonie of van Durban uit het ontzet, het is
merkwaardig hoeveel Engelsche illusies zelfs dan door die insluiting verstoord zullen
zijn. De geminachte ongeregelde commando's der Boeren zijn dus in staat niet
alleen een stad te belegeren, maar zelfs haar van alle verkeer met de buitenwereld
volkomen af te sluiten. Hun waakzaamheid verschalkt geen Kaffer, geen postduif
meer en, alsof zij heusch ook eenige notie van moderne uitvindingen hadden, vangen
zij heliogrammen op. Met een voortreffelijke oorlogstaktiek bezetten zij alle plaatsen
en plaatsjes om Ladysmith heen, zelfs ver naar het Zuiden, en zij breken bruggen
af en vernielen spoorweglijnen, zoodat zelfs de overmacht die tot ontzet mocht
naderen, er zoo gemakkelijk niet komen zal. Van desorganisatie onder de Boeren
geen spoor; want wat de correspondenten der groote Engelsche bladen ons daarvan
ook mogen vertellen, het is helder als glas dat een
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leger zonder voortreffelijke leiding en behoorlijke tucht geen veldtocht volbrengt als
die van de Boeren in Natal.
Men zal nu te Londen langzamerhand wel gaan gelooven, dat het een heusche
o o r l o g is, waarin Engeland zich heeft begeven. Iets anders nog dan een strijd
tegen Matabielen, of Derwisjen, of Afridi's. Zoo'n incident als de ramp bij
Nicholsonsnek maakt indruk. Het moge dan komen doordat de muilezels der
gevangen genomen kolonne van de grillige vormen der rotsgevaarten geschrikt zijn,
of zelfs moge het alleen maar de schuld van generaal White zijn of van den
baardeloozen officier die een witte vlag opstak (en toen daarmee natuurlijk de
geheele kolonne dwong zich over te geven!), zeker is het dat de gevangenneming
van een duizend man, met een veertigtal officieren, en hun vervoer in volkomen
orde naar Pretoria en hun behoorlijke verzorging aldaar, alles te zamen een episode
uitmaakt in dezen oorlog, waarvan men gevoelt, dat zij gewicht in de schaal kan
leggen bij de uitkomst. Nog sterker zal dit besef zijn, als Ladysmith valt en White
met zijn tienduizend man naar zijn verloren geraakte kolonne te Pretoria gezonden
wordt, ontwapend.
Niet dat ik geloof, dat de Boeren - zooals men het zoo naief hoort onder het
werkvolk en de vrouwen, opgepakt voor de bulletins der dagblad-bureau's en
sigarenwinkels en onder de kleine jongskens die van school komen en de straten
doen daveren van krijgsrumoer; o, de verkwikkende geestdrift en hartstocht van
ons volk in deze dagen! - dat de Boeren ‘het zullen winnen.’ Toen de eerste
ongunstige berichten over het beloop der krijgsverrichtingen in Natal ons bereikten,
het eene na het andere, zonder dat wij nog er op verdacht waren, dat ook te Londen
en Kaapstad leugenfabrieken zouden zijn opgericht, gelijk nog zoo kort geleden,
onder bijtenden Engelschen spot, te Madrid en Havana, te Athene, te Sjanghai en
Peking - toen heb ik daarom te eer die berichten, voor zoover ze nederlaag, niet
lafheid of schande, van de Boeren meldden, geloofd, omdat ze mijn zeer
pessimistische verwachting omtrent den afloop van den oorlog bevestigden. Ik heb
die verwachting helaas nog. Ik geloof zoo min aan een Vereenigd Zuid-Afrika, als
afloop van dézen oorlog althans, als aan de waarheid der voorspelling dat Engeland's
wereldmacht reeds thans ten ondergang nijgt (wat ik, in het voorbijgaan, voor
Nederland's stelling in Europa zeer zou duchten). Het bericht van Nicholsonsnek
was een ware verkwikking, een heerlijke tijding, die in eens echte, oprechte vreugde
bracht in veel Nederlandsche huizen en harten. De val van Ladysmith zal een triomf
zijn. Maar dan?
Ik vrees, dat het lot van Kimberley en Mafeking veiliger is dan dat van
Bloemfontein, misschien zelfs van Pretoria. Ik zie niet voorbij dat elk voordeel door
de Boeren behaald, invloed zal oefenen op het lot der republieken, maar dat lot zal
ten slotte, vrees ik, toch in hoofdzaak door Engeland beslist worden. Moge ik mij
vergissen! Wie er anders over denkt, heeft ook wel het een en ander tot steun van
zijn meening aan te voeren, ik ben de laatste om het te ontkennen. Het gehalte der
Engelsche vrijwilligers geniet bij de mannen van het vak in Engeland zelf niet veel
vertrouwen en zelfs op een vrij groot
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percentage van de geregelde troepen bouwt men niet te sterk. De Boeren hebben
belangrijke kruispunten van de spoorweglijnen in hun macht en van de tienduizenden,
die te Kaapstad en te Port-Natal (Durban) ontscheept worden, vallen vele duizenden
af, die als dekkingstroepen of tot behoud van de communicatie vastgelegd moeten
worden en dus niet-strijdbaar zijn. Het ravitailleeren zal groote bezwaren met zich
brengen. Het moreel der Boeren staat verre boven dat der Engelsche huurlingen.
Dat alles klinkt bemoedigend. En ik wil op de keerzijde nu maar niet te sterk het
licht laten vallen. Ach, men weet dat alles wel, hoe rijk Engeland is en hoe lang het
kan volhouden, hoeveel het tot uiterste krachtsinspanning dwingt, welke wonderen
het al heeft gedaan.
Dat de Afrikaanders in de Kaapkolonie zullen opstaan, die vurige hoop der beide
presidenten, schijnt nog niet verwezenlijkt te zullen worden. Er komen wel berichten
daaromtrent, maar het is te vreezen, dat hun hulp niet veel langer zal duren dan de
aanwezigheid van hun broeders, de Boeren, in de Kaapkolonie. Het ontbreekt den
Kaapschen Afrikaanders blijkbaar aan organisatie; niet aan persoonlijk willen, maar
wel aan leiding en gezamenlijk initiatief. De welsprekende proclamaties die president
Steyn tot hen richt, oefenen op hun gemoed misschien meer, maar op hun daden
minder invloed dan de korte opwekkingen van hun premier Schreiner - in pijnlijke
positie dicht onder de hand van den Hoogen Commissaris, die hem nu en dan de
duimschroeven eens schijnt aan te zetten - om trouw te blijven aan de Koningin; de
Koningin, die zich naar de forsche uitdrukking van Reitz ‘op den dag des oordeels
niet achter den onrechtvaardigen rentmeester (Chamberlain) zal kunnen verschuilen.’
Dat Europa tusschenbeide zal komen, wie gelooft het nog? Er heerscht groote
sympathie voor de Boeren allerwegen; haat tegen de Engelschen mag men het in
vele gevallen noemen. Er wordt veel geld gegeven, in Nederland niet alleen. Maar
al dat geld strekt - zooals de Vredesconferentie! - ter verzachting van den oorlog
en zijn gevolgen. Men geeft veel en gaarne omdat de wreedheid en de verschrikking
van den oorlog zoo scherp wordt gevoeld ja bij den ongevoeligste wel een besef
bestaan moet van de namelooze zaligheid van den smachtenden gewonde op het
slagveld, als hij de redding naderen ziet,

the blest Red Cross like an angel
in the trail of the men who slay...
Maar bij deze soort hulp blijft het. De pers is heftig: ‘er heerscht zekere scherpte
van taal in de buitenlandsche bladen,’ drukte Lord Salisbury het welwillend uit; maar,
zoo hij zich vergist in zijn ‘vertrouwen, dat die taal de volken dier landen niet in
beweging brengt.’ wel zal hij gelijk gehad hebben met zijn zeggen: ‘in ieder geval
ben ik volkomen zeker, dat zij hun regeeringen niet beweegt.’
Indien de redding van buiten moest komen, van wien zou zij te verwachten
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zijn? Frankrijk mist alle initiatief op het gebied der internationale politiek; men schijnt
daar vrij lauw en het zijn niet de eerbiedwaardigste elementen die zich te Parijs voor
de Boeren warm maken. Uit de ergste nationalisten en ‘legervereerders’ bestaat
het Fransche Transvaal-Comité, dat in den Boeren-oorlog een aanleiding zou willen
vinden om Engeland Fasjoda betaald te zetten. De Vereenigde Staten heeft Engeland
in den oorlog met Spanje aan zich verplicht door ‘welwillende onzijdigheid’ en het
vooruitzicht van een wereldbeheerschend Angelsaksisch verbond is zoo mooi, dat
het de meerderheid der Amerikanen vergeten doet, hoe ook zij hun grooten
vrijheidsoorlog tegen Groot-Brittannië streden... en wonnen, om van een kolonie
een machtige republiek te worden. Rusland is geheimzinnig als altijd, en het werkt
misschien wel op de grenzen van Perzië en Britsch-Indië om den Engelschen invloed
te verslappen, en het zendt gezantschappen naar den Negus van Abessynië om
voor den Russischen invloed ook in Afrika een toegang open te houden; maar Lord
Salisbury schijnt toch heel gerust omtrent de plannen van den man der
Vredesconferentie in de naaste toekomst. Met Duitschland is men op den besten
voet. De Keizer moge het dan willen of niet, hij moge den Boeren nog altijd een
goed hart toedragen en alleen politiek het land hebben over zijn beroemd telegram
na den inval van Jameson - menig Engelschman beschouwt het bezoek van Wilhelm
te Windsor als een soort van Canossa, boetedoening voor de daad, waarmee hij
nu bijna vier jaren geleden zich voor een poos geheel Engeland tot vijand maakte.
Indien het waar mocht zijn, dat des Keizers sympathie nog steeds voor de Boeren
is, dat alleen het besef Engeland noodig te hebben voor de Duitsche koloniale en
maritieme uitbreidingsplannen hem gedreven heeft tegen den uitgesproken wil van
zijn volk in thans een bezoek te gaan brengen aan ‘grootmoeder’ - die hem toch
nog ééns moet zien, de liefhebbende vrouw, hem en zijn schitterend gevolg en den
staatssecretaris Von Bülow niet te vergeten, voordat haar oogen te zwak worden indien in het langdurig onderhoud tusschen Tsaar en Keizer, dat aan dit bezoek
voorafgegaan is, werkelijk een middel is overwogen om aan dezen gruwzamen
oorlog zoo spoedig mogelijk een einde te maken, onder voorwaarde van het behoud
der onafhankelijkheid van de beide republieken, dan speelt Caesar thans wel een
bij uitstek fijn diplomatenspel. Dan trotseert hij de ergernis van een groot deel zijner
onderdanen, de gronden van die ergernis in zijn binnenste billijkend; dan stelt hij
aan het streven van Engelsche zijde om zijn bezoek aan Windsor te maken tot een
bewijs van instemming met Engeland's handelwijze, tot een bezoek aan het
E n g e l s c h e v o l k , in allerlei kleine bijzonderheden telkens weer den wil tegenover
om slechts de kleinzoon te zijn, die aan zijn oude gekroonde grootmoeder voor haar
laatste levensdagen den cijns van dien patriarchalen eerbied komt betalen, die een
der steunselen is van de samenleving; al brengt hij dan tot zelfs in dezen intiemsten
kring den onmisbaren Bülow mede.
Maar gelooft men het laatste? Het is maar al te aannemelijk, dat de
Samoa-schikking, waarbij Engeland juist dezer dagen met ongemeene onbaatzuchtig-
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heid zeer wezenlijke aanspraken heeft opgegeven, schijnbaar schadeloos gesteld
met enkele niet zeer belangrijke eilandjes, meer artikelen bevat dan openbaar
gemaakt zijn, of aan een ander protocol vastgehecht zit, waarvan men de zegels
nog niet heeft gelicht. Wat daarin staat: een belofte om Engeland de vrije hand te
laten in Zuid-Afrika, de verloochening dus van het keizerlijke telegram; of erger, een
overeenkomst, over het hoofd van Portugal heen, nopens Delagoa-baai; of ruimer,
een verbond van welke strekking dan ook, welks gevolgen zich tot lang na den
oorlog zullen doen gevoelen, wie zal het zeggen? Maar ging niet Cecil Rhodes in
dit jaar te Berlijn bij Wilhelm te gast? Zijn er niet groote vlootplannen in het uitzicht,
met het oog waarop de Keizer zich zelfs de door zijn socialistenvrees ingegeven
‘tuchthuiswet’ zonder zijn toorn te toonen door den Rijksdag zal laten ontwringen?
En heeft niet de afstammeling van den Grooten Keurvorst, die Oranje-bloed in de
aderen heeft en daarop fier is, heden te Windsor Chamberlain ontvangen, zij het
ook half in stilte, als iemand voor wiens omgang hij zich schamen moet?
Hulp van buiten niet voor de Boeren. Hulp van boven?... Het is hun onuitroeibaar
geloof. God bestuurt de kogels - zegt Kruger bij de plechtige sluiting van den
Volksraad, als reeds de meeste leden naar de grens getrokken zijn, den vijand
tegemoet. ‘Komt, staan wij zij aan zij,’ schrijft Reitz in zijn brief aan de Vrijstaters en
broeders-Afrikaners, ‘en doen wij als mannen onzen heiligen plicht. De Heer der
Heirscharen zelf zal onze Leidsman zijn. Weest welgemoed!’ ‘Onze strijd is
rechtvaardig, ons vertrouwen is op God... De dwingeland zal overwonnen worden,’
roept president Steijn den Kapenaars toe. ‘Vertrouwen op God,’ is schering en inslag
van generaal Joubert's aandoenlijken brief aan Victoria, verhalend de
lijdensgeschiedenis van de Hollandsche Kaapbewoners onder Engelsche
heerschappij. Den ouden Kock vonden de Engelschen na het vreeselijk gevecht bij
Elandslaagte achterover liggend, zwaar gewond, de handen gevouwen onder den
langen witten baard, biddend; men had hem gezien, den Bijbel in de hand, rustig
staande onder den kogelregen. ‘Mijn schilt ende betrouwen, Sijt ghij o Godt, mijn
Heer,’ antwoordt het oude Wilhelmus.
O, wel groot, wel eerbied en bewondering wekkend, in stralend historielicht
eensklaps geplaatst, staan deze helden tegenover den onderdrukker. Den
moedeloosten Hollander, die hen aanziet en de bange tijden van zijn eigen volk
herdenkt, schenken zij een deel van het oud vertrouwen terug, dwingen zij de vraag
af: Wie weet?...
21 November.
P.v.D.
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Van de redactie.
Een Fransche roman over Oud-Holland. (La route d'Emeraude par
Eugêne Demolder.)
De Belg Eugène Demolder is verliefd geworden op onze oude schilderijen, op onzen
lagen bodem, ‘die altijd beeft uit vrees voor den dood,’ op onze heerlijke luchten,
op onze wateren, waarin het mysterie sluimert, op hetgeen er nog over is van onze
karaktervolle steden en havens en molenstreken. Hij heeft werken gelezen over
Oud-Holland en, bezwaard met zijn boekenwijsheid, onze oude steden bezocht,
herbouwend met zijn verbeelding wat werd gesloopt. of vermoderniseerd,
idealiseerend wat hij vond, overal in blije liefde.
En van het leven onzer vaderen, zooals de oude meesters dat voorstelden op
hunne eeuwige doeken, heeft hij het ruwkrachtige materialisme gevoeld en ook de
tempering daarvan door groot gelooven. Niet minder greep Rembrand hem aan dan
Jan Steen. Hij wilde getuigen van die liefde, van dat begrijpen der schoonheid in
Holland's landschap, in Holland's kunst, in Holland's burgerlijk leven, in het bestaan
der ruwsten van wandel onder de ruw-geniale kunstenaars. En hij schreef een boek
vol liefde, vol blijheid, vol fantazie - een van de boeiendste, vermakelijkste romans,
die in de laatste jaren in 't Fransch verschenen zijn, een Voyage de Shakespeare
in 't luchtig en vroolijk met minder ernstigen ondergrond, doch zoo jolig,
niettegenstaande er vreeslijke dingen in zijn roman gebeuren en onthutsend
naturalistische fragmenten met kennelijke voorliefde zijn behandeld.
Men mag het betreuren dat niet een jong Nederlander de schrijver is van dit boek.
Nu moeten wij er wel op wijzen dat Demolder misschien in moeilijkheden zal
komen met geleerde kunsthistorici en-op-hun-duimpje-kenners van jaartallen en
levensbeschrijvingen. De tijd - en de lust trouwens ook! - heeft ons ontbroken om
hem precies na te rekenen en op al te stoute combinaties de aandacht te vestigen.
Geen mensch gaat toch zoo'n vermakelijken roman lezen om er kunstgeschiedenis
en chronologie uit te leeren. La route d'Emeraude moet men genieten, als een
aantrekkelijke fantazie op ‘kulturhistorische’ motieven.
De hoofdpersoon wordt schilder en maakt naam. Doch Demolder heeft, zeker om
zich wat vrijheid van bewegen te gunnen, geen werkelijk geleefd hebbenden
kunstenaar gekozen. We moeten het doen met Kobus Barent van Vrijdam. Hij is,
gelijk Rembrand, de zoon van een molenaar. Na den vroegen dood zijner moeder
is hij verzorgd en opgevoed door zijn vader, Balthazar Barent, wiens eenig kind hij
is. Van zijn jeugd wordt genoeg verteld om ons te doen raden, wat er in den jongen
steekt en het echt-hollandsche wordt
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niet vergeten: noch St. Nikolaas, noch het ijsvermaak, noch de rommelpot. Kobus
is droomerig en toch levendig, vaak. Hij laat zich door een molenwiek de lucht
invoeren en geniet van lichteffecten op zijn bont gekleurd speelgoed.
Zijn vader leest hem voor uit den bijbel met mooie platen, dien Kobus niet te zien
krijgt vóór zijn twaalfde jaar. Die prenten zijn hem een openbaring. Hij doet allerlei
naïve vragen. Hij begrijpt niet hoe ze gemaakt werden. Maar hij is geheel onder den
indruk en kan aan niets denken dan aan die platen. Stilletjes beproeft Kobus die na
te teekenen. Hij laat zijn probeersel zien aan den dorpsschoonschrijver Ketham,
die hem les geeft in het teekenen... van verluchte kapitalen.
Te Leiden, op het stadhuis, ziet Kobus voor 't allereerst een schilderij. Daarna
weet hij wat hij wil: schilder worden. Balthazar Barent schrikt geweldig als hij dat
hoort. Hij ziet zijn zoon al tusschen losbollen op een atelier met naakte modellen.
Kobus moet maar trachten het nog twee jaren op vaders molen uit te houden. Is de
drang tot schilderen dan nog even sterk, ja, dàn zal Balthazar zijn eenigen zoon bij
een kunstschilder in de leer doen. Voor dat dit gebeurt, leert de jonge dienstbode
van Balthazar heel wat anders aan Kobus. Hij is niet zoo heel jongensachtig meer
als hij in de leer komt bij Frans Krul, een Haarlemschen schilder met een realistische
kunstopvatting en vrij los van zeden.
Nu is Demolder nog beter in zijn element dan de schuchtere Kobus. Met plezierig
zich-laten-gaan, beschrijft hij Krul, de leerlingen, de vrienden, een prachtig model,
het eindeloos drinken, haringeten en joolmaken der schilders. In vroolijke ruwheid
helder opklinkend, nooit schril of valsch, doet zijn proza denken aan het gul-uitvoerig
schilderen in vollen kleurenrijkdom van een Jan Steen. De ruwheid is er en de van
liefde getuigende fijnheid eveneens. Hij voert Rembrand ten tooneele en laat den
Meester praten over zijn kunst. Nog veel knapper gedaan zijn de figuren van de
leerlingen en vrienden. Zoowaar komt dan ook het romantische element in het boek.
Voor de schilders poseert, uit ijdelheid en een beetje uit vriendschap, Siska, een
vondelinge, van Spaansche afkomst waarschijnlijk, intiem bevriend met erg rijke
Amsterdammers, die haar veel geld geven. Zij maakt van den jongen Kobus haar
minnaar, neemt hem bij zich aan huis en lang leeft hij daar, voordat men hem doet
opmerken dat niet hij de schoone Siska onderhoudt, doch dat zij hem moet bedriegen
om zoo weelderig te leven als zij dat wenscht. Kobus overvalt haar op een oogenblik,
dat hij allerminst gelegen komt, maakt groot spektakel en ontvlucht zijn verleidster,
zooals hij eerst zijn meester Krul is ontvlucht.
We zijn nu op het wijde veld der zuivere Fantazie en daar laat Demolder ons flink
onbesuisd doorheen hollen. Kobus heeft tot vriend een mismaakt schilder, schooier,
kiezentrekker en valschen speler, genaamd Dirk. Die brengt hem in speelholen en
de

keldertjes van ontucht. We leeren ‘Amsterdam bij nacht’ in de 17 eeuw kennen.
Zelfs komen we op een feest, style second Empire, gegeven door den schatrijken
koopman van Roytema. Gastheer en
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gasten zijn als olympische goden verkleed. Als de wijn begint te werken, zal Venus
komen, Venus met niet meer aan dan een gordel. Zij komt. Het is Siska. Kobus
wordt razend. Zijn gastheer wil hem doodslaan. Vriend Dirk port van Roytema met
een mes in z'n lijf. Kobus, Siska, Dirk vluchten. Zij komen terecht bij een
rooversbende, aangevoerd door een Spanjaard, die Kobus beleedigt. Siska is weêr
met hem als vroeger en bedriegt hem als vroeger. Nu met den rooverhoofdman. Er
wordt gevochten. Dirk sneuvelt. De Spanjaard gaat met Siska aan boord van een
Spaansch roofschip, dat rustig in de Zuiderzee op hem ligt te wachten. Kobus, vrijwel
ontnuchterd, gaat naar Vrijdam terug.
Maar hij heeft eerst nog rondgezworven in Amsterdam en daar iets vernomen
van Spinoza's wijsbegeerte en van Leeghwaters plannen. Ook is hij daar wezen
kijken in de herberg De Keizerskroon, waar de inboedel van Rembrand te zien is,
voordat die voor schuld zal worden verkocht. Te midden van al dat moois, door
Rembrand met zooveel liefde verzameld, gevoelt Kobus dat hij een nieuw leven zal
beginnen. Hij moet weêr schilder worden. Nieuwe geestkracht is in hem.
Nu kan de lezer op adem komen. Het boek blijft verder heel rustig en zonnig.
Kobus gaat in den avond de Nieuwe Kerk binnen en wordt daar gesticht door
orgelmuziek. Hij denkt aan Vrijdam, aan zijn goeden, ouden vader. Een graveerder,
die op de Westermarkt woont, laat hem bij zich overnachten. In den avond ziet
Kobus een vendel van de burgerwacht langs de ‘Coninck Graft’ gaan en hij denkt
weer aan Rembrand...
De verloren zoon keert huiswaarts. In de duisternis komt hij aan den molen. Zijn
vader zit bij lamplicht gebogen over den ouden bijbel. Hij springt op van vreugde
en vergeeft. Tot middernacht vertellen zij elkander van hun leven. Dan brengt
Balthazar zijn jongen naar bed, alsof Kobus nog heel klein was.
Voor goed zal Ko nu op den molen blijven. Hij werkt daar hard, wordt goede
vrienden met alle buren. Van teekenen of schilderen komt eerst niemendal. Doch
vader Balthazar weet wel dat zijn Kobus het duurzaam niet zou uithouden zonder
doek en verf en penseelen. Op een goeden morgen, neemt hij zijn jongen bij de
hand:
‘Ko, je ziet er slecht uit. Ik weet wat je scheelt. Je moest wat gaan schilderen.
Denk maar niet dat je mij daardoor verdriet zou doen. Ik ben niet bang meer. Komaan
jongen, je moet vandaag maar beginnen.’
‘Maar ik heb geen penseelen, geen verf, niemendal!’ - zei Kobus.
Balthazar nam hem mee naar een bakoven, die niet meer gebruikt werd: daar liet
hij hem fleschjes met droge verf, olie, paletten, kwasten, doek, paneelen zien, door
hemzelf in Dordrecht gekocht.
‘Dat 's een verrassing, hè Ko? Net als vroeger, met Sinterklaas.’
Kobus Barent bleef molenaar. Veel deed hij niet. Vader zorgde er wel voor dat
de zaken goed gingen. Hij werkte lang, hij maakte portretten van de boertjes uit den
omtrek, hij schilderde zijn vader. Eindelijk, zond hij wat van zijn doeken naar Haarlem.
Rembrand zag ze toevallig en prees het werk.
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Voor aardig wat geld werden Kobus' schilderijen verkocht. Hij werd zelfs vrij beroemd
en trouwde met een rijk meisje, van adel, dat heel mooi was en heel lief.
Nu, dat vindt de lezer ook héél goed. Waarom zou hij niet? Demolder heeft hem
zoo allerplezierigst bezig gehouden, dat hij precies in 't goede humeur is, om dien
Kobus al het mogelijke goeds te gunnen: een dochter van een prins, desnoods,
indien 't Demolder aangenaam kan zijn, hem tot bloedverwant van vorsten te maken.
Nu wordt hij nog familie van een gravin, bij wie hij als leerling van Krul in huis geweest
is, toen Krul haar portret schilderde.
Ziet ge, we zeggen dat zoo, omdat eigenlijk, geen mensch, ook maar één oogenblik
dien Kobus Barent ‘waar’ kan vinden. La route d'émeraude is heelemaal niet ‘waar’,
evenmin als een feeërie of een opera. Al waren alle bijzonderheden het en al stonden
er overtuigende noten onder alle bladzijden, het boek is niet ‘waar’ als roman, in de
moderne beteekenis van het woord. Maar dat hindert hier niemendal. 't Is niet om
Kobus te doen, noch om Siska, noch om Rembrand, noch om wien en wat ook
afzonderlijk genomen. Demolder heeft een glans van ons mooi verleden vast gelegd
in dit fantasieboek en dáárom is het een mooi - en daarom is het een prettig boek,
dat ook glanst van liefde en vroolijkheid, als de schrijver, willen we wedden, toen
hij 't schreef.
Waarom De weg van smaragd? Och, als Kobus wandelt in een doolhof met het
mooie, lieve meisje van adel, dan zegt hij ‘vin-je niet: een weg van smaragd!’ Dat
klinkt uit den mond van een verliefden schilder. En omdat het zoo mooi klinkt, zoo
sprookjesachtig, en de roman ook een heel boeiend sprookjesverhaal is, daarom
zal Demolder zijn boek aldus hebben gedoopt.
Als ge nu ons zien kondt, zou de man ‘van de Redactie’ u doen schrikken. Want
het is niet erg prettig - we zeiden 't al - dat dit boek (nu ja, wat oppervlakkig, maar
zoo boeiend toch en zoo innemend) over ons oud, glorierijk Holland, geschreven is
door een vreemdeling, een Belg. Onze schrijftafel ligt het heele jaar door vol met
Nederlandsche romans. We zullen geen kwaadschrijven van droefgeestigen. Dat
nooit! Maar, onder de massa, is toch heel wat namaak en erg oppervlakkig geschrijf.
Wat zouden we die mode-pessimismeboeken graag ruilen voor één zoo'n uiting als
deze van Demolder. Zegt Holland's schittermooi geen onzer dan iets? Laat Holland's
heerlijke roem al onze moderne schrijvers koud als kikkers? Josz en Dumur schreven
een Rembrand-drama. 't Was geen meesterstuk, maar een belangwekkend pogen
toch. Heel mooie, lichtende bladzijden over oud-Hollandsche meesters en
oud-Amsterdam's jodenbuurt kregen we van Léon Daudet in dat kranige
fantazie-boek Le voyage de Shakespeare... Moet de vreemdeling ons leeren zien
het mooie in ons land en den glans van ons verleden? Is de historische roman hier
dood, voor goed dood? We zien het genre weêr opbloeien in Frankrijk.
F.L.
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Nederlandsche Verzen en Nederlandsch Proza.
Fidessa, door Louis Couperus, L.J. Veen, Amsterdam, (z.j.).
Dit is het triomfboek. En men zou zeggen dat het dit ook heel goed weet. Het bliksemt
u tegen, achter de ruiten der boekwinkels: Fidessa ben ik; ik ben Fidessa, een
stijl-vonkeling van Couperus, de nieuwste. Lees me, koop me! Het is een
stijl-vonkeling. Wat moet men meer van dit eenhoorn-en-nimf-sprookje zeggen? Ge
kunt het niet vertellen. Men analyseert geen licht van edelgesteenten. Het is een
sprookje van een nimf en een ridder en een eenhoorn en ruwe menschen - ach ja,
menschen zóó ruw... Laat ons wat regels overschrijven ter kenschetsing. Het is zoo
mooi geschreven. Couperus doet wonderen met zijn taal. Hij is een toovenaar, die
zoet reukwater distilleert uit eikenboomen.
Wordt omgeurd door dit stukje: Een eenhoorn rent ‘dol van manemuziek, van
nimfegelach,’ door een troepje feeën. ‘Ze drongen in dichten kring om hem heen;
een oogenblik stond hij trillende stil; toen rende hij als om zichzelven rond, en de
nimfen, verschrikt, deinsden terug en lachten....
Door de harp van manestralen heen rende de sneeuwblanke Eenhoorn, en zijn
horen ontstreek aan de stralen een trillende gamma... O, hoe lachten de nimfen,
hoe lachten zij het muziekschuwe dier uit....
Hij, rende weg. Zij ijlden hem achterna, zij zweefden hem windsnel vooruit en
eene van haar wierp zich om zijn hals met haar blanke leliën armen, slingerde zich
met een klaterlach op zijn rug, en trok aan zijn manen en dwong hem, en wilde hem
temmen... Hij, hinnekend, schudde zich woest om haar af te werpen, maar zij lachte
luid en zij klemde hem vaster. Hij kon niet. Maar hij ijlde voort... Angst vergrootte
haar vioolblauwe oogen, nu zij wist, dat de Eenhoorn ontembaar was. Zij lag,
schuimblank, op zijn sneeuwblanken rug, om zijn hals hare armen, en heur haren
stroomden wijd-uit, als een vlag van zilverblond.’
Zij valt, eindelijk. Ridders komen, een leger, ‘ijzeren menschen, ruw doende op
de heide! En de nimf zag uit. Zij schitterde hel en oneigenlijk in het felle zonnelicht;
zij stond als een brandpunt van blankheid midden op de paarsch gloeiende heide...
Maar de ruwe menschen zagen haar. Hare blanke silhouet in parelglans trof de
blikken, die keken uit metalen vizier. De soldaten bemerkten haar. Zij wezen naar
haar met de vingers. Zij wezen naar haar met de lansen. En omdat zij oneigenlijk
schitterde en meer dan menschelijk scheen, wilden zij weten wat zij was en stormden
eenklaps aan, de lange lansen gestrekt. In een wolk van stof stormden zij aan. De
nimf schrikte op als een duif....’
Nu komt de ridder gauw, Sans Joye. Maar zelf zult ge verder willen lezen en alléén
genieten van dit ragfijne woordweefsel, een ideaal wandtapijt, geweven uit maanlicht
en herfstdraden, naar een patroon van Boucher.

Zeven vertellingen, door J. de Meester, Amsterdam, S.L. van Looy, 1899.
Heel eenvoudig geeft de Meester zijn bundeltje met zeven ‘vertellingen.’ Geen
voorrede over nieuwe kunst of verouderde voor-oordeelen, geen titel als een
bekkenslag, geen model van boek, dat je niet weet hoe 't aan te pakken of te bergen:
een klein, erg bescheiden boekje. 't Is alsof de auteur wil zeggen: Zie je, dat heb ik
nou gemaakt; 't is misschien niets bijzonders, ik geef het ook niet als wat
buitengewoons; maar, mij dunkt, er zou een plaatsje voor kunnen worden gemaakt
op de
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verschrikkelijk volle Sinterklaas-boeken markt, waar 't niet op zal vallen, dat weet
ik wel, maar misschien tòch nog bespeurd en opgenomen door een enkele, wiens
oordeel voor mij van gewicht is, of door sommigen, die mij occulte sympathie zullen
geven in ruil voor mijn boeksken...
Er zijn een paar juweeltjes in, juweeltjes van gevoel en van uiting. Knap is ‘Gezin,’
het naturalistische stuk, maar het lijkt een fragment, uit een roman misschien, die
nog komen moet of nooit komen zal, doch misschien eens werd opgezet, in een
vroegere periode van artistiek gevoelen. Gezin, heel brutaal, och ja, maakt den
indruk van niet-af te wezen en ook minder raakslaanderig in naturalisme dan werd
bedoeld. Een Nieuwjaarsmorgen is nog wat veel kennisgeving. Je zegt: ‘jawel! jawel!
Dat is lam, als 't zoo loopt tusschen twee jonge menschen, héél lam. De Meester
zeit dat o, zoo duidelijk, voor anderen, velen voelen 't en dragen zwijgend hun leed
als een akelig geheim.
Dienstbaren heeft weer veel goeds, vooral in het oproepen van dat schip, een
noodlottige schuit, een Vliegende Hollander in zoet water, naar wensch griezelig
uitgevallen. En zoo... Maar de juweeltjes, dat zijn Gele Blaren en Eenzaam, kleine,
kleine stukjes, zooals tranen maar heel geringe druppels zijn en toch één traan voor
altijd sympathie kan wekken.

Uit het Wonderland, vertellingen uit de 1001 Nacht voor de jeugd bewerkt
door H.J. Krebbers, met medewerking van J. Stamperius, geïllustreerd
door W.F.A.J. Vaarzon Morel, te Amsterdam bij C.A.J. van Dishoek,
1899.
De uitgever van Dishoek durft wat moois ondernemen. Dezer dagen, verscheen bij
hem het eerste van de vijf deelen met verhalen Uit het Wonderland, rijk geïllustreerd
door een knap, onzen lezers uit Elsevier's wèl bekend teekenaar. Hij liet voor deze
uitgave een mooi winkelbiljet ontwerpen en dat zeer kostbaar drukken in
verscheidene kleuren en met veel goud. De prijs van de deeltjes komt ons betrekkelijk
zeer laag voor en we durven, na kennismaking met deel I, voorspellen dat er veel
exemplaren zullen worden verkocht. Uit het Wonderland wordt een sieraad voor de
boekenkast der kinderkamer en, als de koopers van het geheele werk een vriendelijk
briefje schrijven aan den ondernemenden uitgever, krijgen zij misschien voor een
bagatel ook nog het aantrekkelijke winkelbiljet, een lust, dunkt ons, voor kinderoogen.
De heer Krebbers heeft op zijn manier, voor kinderen, wat 1001-nacht-verhalen
oververteld. Over 't geheel deed hij dat - naar deel I te oordeelen - goed. Maar het
kon toch beter, natuurlijker, losser. Het is alsof de bewerker een beetje bang is
geweest voor het heel mooie van de uitgave. Hij vertelt voor kinderen. Maar hij
maakt den indruk tegen hen op te zien. Zooals hij vertelt, moet - dunkt ons - een
ietwat benauwd onderwijzer van een koningskind praten tegen zijn doorluchten
leerling. Als er hier en daar ‘Nu moet uwe majesteit weten’ tusschen de vertelzinnen
stond, zou dat niet uit den toon wezen, maar precies erin.
‘'t Is te beproeven!’ zeide hij, reikte de prinses de kaars over, zette zich met de
knieën aaneengesloten terdege schrap, boog zich tot den steen neder en mompelde:
‘Nu of nooit.’ Zoo zou ik niet graag verteld worden. Een kind net zoo min.
Herhaaldelijk is de dialoog ouderwetsch boekerig.
En dan is er nog wat. De heer Krebbers gebruikt veel onnoodige woorden. Dat
moet niet. Dat doet een kind al veel te veel uit z'n eigen. Ouders en leeraars moeten
hen dat zien af te leeren. Ook vertelt de heer Krebbers wat zwaar. We kunnen dat
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niet uitleggen, hier. Er is zooveel te bespreken, deze maand! Misschien komen we
op dit onderwerp later terug, als er meer deeltjes verschenen zijn
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Dan heeft de beminlijke schrijver wellicht zelf ingezien wat er nog aan zijn werk te
verbeteren valt en kunnen we dat dan dankbaar constateeren. Een sprookje moet
zijn als een vlindertje: heel licht en teeder, al is 't nog zoo breed en bont en grillig
geteekend. 't Is niet genoeg dat het fantastisch lijkt. Dat doet een mammoeth ook.
Het moet licht zijn, gelijk stofjes in een zonnestraal.
Erg bedenkelijk vind ik het de nachtegaal te laten zingen op de maat van lange
blanke verzen. Wel foei! Zoo'n lief, klein diertje, dat me daar zoo wijs als een graecus
gaat galmen: ‘Heilige geest des gezangs, 'k hoor uw gelisp in de bladren,’ enz. enz.
een twintig regels achter elkaar. Laat een jongen of een meisje dat nu lezen! Geen
adem heeft het schaap er voor. En mooi van klank zijn die verzen ook niet. Maar
toch, jawel, goed zijn de sprookjes aan de jeugd verteld. Nog een beetje beter - en
't zou haast volmaakt wezen.
Mooi, heel mooi zijn de teekeningen. Vooral voor groote menschen. Het gewoon
kijkende kind zal nog al eens lang moeten turen en hulp noodig hebben om goed
wijs te worden uit de voorstelling. Dat heeft wat voor: 't ontwaart telkens, bij elk
nieuw beschouwen, een onderdeel. Zoo blijft het prachtige boek lang nieuw. Het
heeft wat tegen: de eerste indruk zal wel niet heel sterk wezen, de voorstelling zal
zich niet dadelijk in 't geheugen drukken, misschien niet terstond belangstelling
wekken bij het kind. Maar hartelijk bewonderende ouders zullen helpen zien en veel
vertellen. Waren de mooie teekeningen wat minder nog verkleind, dan zouden vooral
de volle pagina's er bij gewonnen hebben. Op die 10 × 14½ cM. ongeveer staan
zooveel lijntjes, en zoo weinig schaduw komt het kijkende kind te hulp!

Geloof, door Anna de Savornin Lohman, Van Kampen en Zoon,
Amsterdam.
Mejonkvrouw de Savornin Lohman, moet zich, toen zij haar nieuwen roman zou
gaan schrijven, hebben gevoeld groot en sterk als een die, fier op zijn
waarheidsliefde, zich niet schamend voor zijn ongeloof, gaat getuigen tegen
huichelarij, schijnvroomheid, verfoeilijk-wereldsch konkelfatsoen...
In haar werk zou moeten schitteren de waarheid, gediend door hoogen moed en
door het machtig talent van een spoedig populair geworden schrijfster. Want
mejonkvrouw Lohman gelooft in haar kracht en in tal van particuliere brieven heeft
zij gelezen dat velen in den lande sympathie koesteren voor haar werk en voor haar
optreden als kampvechtster.
Misschien heeft zij ook gevoeld, in 't eerst, den zwaren druk der
verantwoordelijkheid, rustend op hem, die zulk een onderwerp gaat behandelen in
een roman, die een levens-evocatie wezen moet; heeft zij wèl beseft de moeilijkheid
om, als kunstenares, haar stof te beheerschen.
Het moet haar ernst zijn geweest, dat willen schrijven van Geloof. Voor haar die,
minachtend, het hoogste goed van zoovelen in een brochuretje aan den kant zet,
ge-etiketeerd als zelfhypnose, is Waarheid zeker het hoogste. Voor allen mag
Waarheid alleen in heiligen ernst richten over Huichelarij.
Maar mejonkvrouw Lohman is aan 't schrijven gegaan, wel zenuwachtig van
boosheid, maar zonder dien hevigen scheppingsdrang en dat machtige kunnen
scheppen, hier zoo noodig. Ernst en liefde voor haar werk als uiting van kunst,
bleven niet. Het heeft haar ontbroken aan tijd, misschien, aan talent zeker.
En er ontstond een klein boek van haat, een slordig in elkaar gezet, slordig
geschreven, oppervlakkig, schreeuwend valsch tendenz romannetje met stroopoppen
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in plaats van menschen er in. De protestantsche geloovigen zijn monsters of domme,
karakterlooze, oppervlakkige individuën. Het Roomsche geloof is 't ware, troostrijke,
doch daarvan weten de protestanten niets. Die haten 't maar in
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den blinde. Een niet-geloovige dokter is de ideaalman. De liefde eener getrouwde
vrouw die, bij het lijk van haar kind, zich moet bedwingen om dien dokter - haar
zwager - niet met verliefdheid aan te raken, durft Anna Lohman heilig noemen
(‘heilige intimiteit’ pag. 140) en de auteur voelt niet hoe valsch het is zichzelf (in een
voorwoord) te laten staan voor den troon van God. Huichelaarsters hebben haar
beschuldigd, vrienden hebben haar bejubeld. Zij staat voor God - zij, die geloof
zelfhypnose noemt. Is dat nu niet even erg als wat de door haar verafschuwde
predikanten doen, die anders gelooven dan hunne gemeenteleden denken? Laten
de ongeloovigen dan toch geen bombarie-phrasen maken over wat voor duizenden
het hoogste goed is en ons niet doen walgen van een god, dien zij fantaseeren,
alléén om zich voor hem te laten bewierooken.
Geloof, met enkele goede fragmenten, in betere oogenblikken geschreven dan
verreweg het meeste, werd een pamflet in romanvorm, heelemaal een strijdschrift,
als kunstwerk van geringe waarde. Het is wezenlijk overbodig als beschimping van
schijngeloof en verdachte vroomheid, en werd misschien de wereld ingestuurd als
antwoord op ondervonden smaad. Het zal veel gelezen worden - als Kippeveer!

Lientje's kinderjaren, een verhaal voor meisjes door Christine ten Hove,
geïllustreerd door Anna Wijthoff. Te Amsterdam bij E.L.E. van Dantzig
(z.j.).
Een verhaal?! 't Is een heele roman, bijna van drie honderd bladzijden, even dik als
een boek voor groote menschen, mooi gedrukt met groote letters. En plaatjes ook,
zijn er in, met zorg geteekende plaatjes, waarop je heel duidelijk kunt zien, wat er
gebeurt: poes aankleeden, plaatjes opplakken, een meisjesavondje, een
buitenpartijtje. Anna Wijthoff houdt bepaald veel van kinderen, dat zij zoo aardig
voor ze teekent en Christine ten Hove zeker ook. Of nu de meisjes veel van het
dikke boek zullen houden is een vraag, die, ja - ronduit gezegd - die we niet
beantwoorden kunnen. Lientje's kinderjaren is een verhaal, niet kwaad geschreven,
van gewone gebeurtenisjes in gewone leventjes, nog al breed uitgesponnen, niet
preêkerig, niet zeurig, ook niet heel jolig, zoo-zoo. 't Is in elk geval duidelijk te zien
dat uitgever, schrijfster en teekenaarster hun best hebben gedaan.

Bloesem, door Else van Brabant, met twaalf platen in lichtdruk door C.
Spoor Jr., Amsterdam, C.L.G. Veldt.
Men moet wel denken aan Roosdorp's Kinderen, bij 't lezen van dit boekje. Roosdorp
rijmde nu en dan. Else van Brabant eveneens.
Als ik aan lente-rijk genieten denk,
Mooi als een bloem en bloeiend zonder poozen,
Denk ik aan Roze.
Op 't donker haar het roode lint
Met lussen saamgebonden als een roos,
En in de oogen rozen-lach altoos.
En 't mondje een frisch, koel roosje; als het kust,
Ontwaakt in 't koudste hart weer lentelust.
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Maar mooie iets-dergelijksheid is het niet. Dat gewild-zoete proza maakt gauw wee
en 't is wat heel gemakkelijk zóó neer geschreven.
Zou Bloesem een boek wezen voor jonge moedertjes en voor haar, die dit spoedig
hopen te worden?
Veel oorspronkelijker, meer ‘kunst’, flinker zijn de teekeningen. Is het boekje
dáárom in de wereld gekomen en heeft Else van Brabant, die véel beter kan
schrijven, toch, zich opgeofferd om bijschriften te leveren?
Dat is zoo'n moeilijk werk en doorgààns ondankbaar!
F.L.
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